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Článek XX.
Ministru sociální péče se ukládá, aby do
hodná se se zúčastněnými ministry zákon tento
provedl a ve vhodné době rozšířil nařízením
působnost jeho i na Slovensko.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.. v zastoupení min. předsedy.
Dr. Winter v. r.
!
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Čís. 208.
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Zákon ze dne 10. dubna 1919,
i
kterým se mění odstavec 1. § 5 zákona z 21. i
března 1918, z. ř. č. 108, a doplňuje § 411 tr. ř.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
Článek 1.
Odstavec 1. § 5 zákona z 21. března 1918,
z. ř. č. 108, mění se takto:
O tom, má-li odsouzení bytí odčiněno, roz
hoduje sborový soud, který rozhodl v I. stolici,
nebo v jehož obvodě jest okresní soud, který
rozhodl v I. stolici, jde-li však o příslušníka
Československé republiky, který byl odsouzen
některým soudem v cizině, rozhoduje sborový
soud, v jehož obvodě jest domovská obec od
souzencova; nebylo-li by jí možno bez zvlášt
ního šetření zjistiti, rozhoduje sborový soud
I. stolice, v jehož obvodu leží poslední známé
bydliště odsouzencovo. Neměl-li ho v republice
Československé a byl-li žadatel odsouzen ve
Vídni, rozhoduje zemský jako trestní soud
v Praze, jinak zemský trestní soud v Brně.

Článek 2.
První odstavec § 411 tr. ř. se mění takto:
Prominouti nebo zmírniti trest přísluší,
pokud zákon jinak neustanovuje, presidentu
republiky.
K témuž paragrafu se přidává tento od
stavec:
Byl-li příslušník Československého státu odsouzen před 28. říjnem 1918 některým soudem
bývalé říše Rakousko-uherské, ležícím však
mimo obvod Československé republiky, nutno
podati žádost za milost u soudu stejného druhu,
jaký rozhodl v I. stolici, v jehož obvodě jest
domovská obec odsouzencova; nebylo-li by
možno bez zvláštního šetření ji zjistiti, podá se
žádost ke sborovému soudu I. stolice, v jehož
obvodu leží poslední známé bydliště odsouzen
covo; neměl-li ho v republice Československé,
podá se, byl-li žadatel odsouzen ve Vídni, k zem
skému jako trestnímu soudu v Praze, jinak zem
skému trestnímu soudu v Brně.
Článek 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Článek 4.
Provedením tohoto zákona se pověřuje mi
nistr spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.
Dr. Soukup v. r.

Státní tiskárna v Praze.

