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Čís. 2(59.

Zákon ze dne 22. května 1919
o padělání peněz a cenných papírů.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:

či. I.
Předpisy NI. a XII. hlavy prvního dílu ra
kouského trestního zákona a XI. hlavy druhé
ho dílu uherského trestního zákona s přísluš
nými změnami, zavedenými §§ 39, 40, 41 a 42
trestní novely článku zákona XXXVI. r. 1908
a předpisy VI. a VIL hlavy IV. dílu vojen
ského trestního zákona, se zrušují. Rovněž se
zrušuje ustanovení § 201 lit. a) rakouského
trestního zákona a § 506 lit. a) vojenského
trestního zákona, pokud se týká peněz a cen
ných papírů, uvedených níže v § 12 tohoto
zákona.
Na místo nich nastupují tyto předpisy:

pozmění peníze, které byly vzaty z oběhu, aby
jt udal jako platné peníze, dále, kdo doroz
uměv se ať před činem, ať po činu, s pacha
telem neb osobou jinak na činu zúčastněnou,
jakýmkoliv způsobem spolupůsobí při tako
vém změnění peněz neb jich udávám, jakož
i ten, kdo takto porušené peníze k tomu konci
z ciziny do území republiky dopraví.
Trestem za tento zločin budiž, je-li souzen
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nebo je-li
souzen soudem vojenským, těžký žalář, je-li
souzen soudem občanským na území druhdy
uherském, káznice, a to při zvlášť přitěžujících okolnostech, pak při provozování živno
stenském a při opětném odsouzení pachatele,
který byl již pro některý zločin podle tohoto
zákona potrestán, od desíti do patnácti let,
jinak od pěti do desíti let. V případech, uve
dených v třetím odstavci § 1 budiž trestem
žalář od jednoho do pěti let.
S trestem na svobodě může býti
trest na penězích do 500.000 K.

spojen

§ I-

§ 3.

Zločinu se dopouští, kdo padělá peníze, aby
je udal jako pravé, nebo kdo, dorozuměv se
ať před činem, ať po činu, s pachatelem neb
osobou jinak na činu súčastněnou, jakýmkoli
způsobem spolupůsobí při padělání peněz ne
bo jich udávání, jakož i ten, kdo bez takového
dorozumění padělané peníze k tomu konci z ci
ziny do území československé republiky do
praví. Vinník budiž potrestán těžkým žalářem,
je-li souzen v Čechách, na Moravě a ve Slez
sku nebo soudem vojenským, káznicí, je-li sou
zen soudem občanským na území druhdy uher
ském, v obou případech od desíti do patnácti
let.

Zločinu se dopouští, kdo zmenšuje množ
ství kovu v minci, aby ji dal do oběhu jako
peníz plné hodnoty, nebo kdo dorozuměv se
ať před činem ať po činu s pachatelem nebo
osobou jinak na činu súčastněnou, jakýmkoli
způsobem spolupůsobí při takovém zlehčení
mince neb jejím udávání, jakož i ten, kdo
takto zlehčené mince k tomu konci z ciziny
do území republiky dopraví.

Doživotním těžkým žalářem, pokud se týče
doživotní káznicí, budiž potrestán vinník při
okolnostech zvlášť přitěžujících, zejména,
byly-li padělány peníze ve vysoké úhrnné ceně
aneb aby poškozena byla hodnota platidel Čes
koslovenské republiky (valuta). Stejný trest
stihne také pachatele, který padělá peníze po
živnostensku nebo byl již odsouzen pro někte
rý zločin podle tohoto zákona a trest odpykal.
Obmezilo-li se padělání na málo padělků
menší ceny a nebylo-li příčinou tohoto obmezení, že byl pachatel přistižen, nebo byl-li pa
dělek zhotoven jen způsobem neumožňujícím
rozmnožení, jakož i byly-li padělány peníze
drobné hodnoty menší než základní jednotka
měny, budiž trestem těžký žalář, pokud se
týče káznice, od pěti do desíti let.

Vinník budiž potrestán žalářem od jednoho
do pěti let. Při zvlášť přitěžu jících okol
nostech, nebo zlehčuj e-li pachatel peníze po
živnostensku, nebo byl již pro některý zločin
podle tohoto zákona potrestán, budiž potre
stán těžkým žalářem nebo káznicí od pěti do
desíti let. V případech uvedených v třetím
odstavci § 1 budiž trestem žalář od šesti mě
síců do jednoho roku.
S těmito tresty může býti spojen trest na
penězích do 300.000 K.
§ 4.
Kdo peníze padělané (§ 1) nebo porušené
(§ 2), nedohodnuv se s pachatelem neb oso
bou jinak na činu súčastněnou, vědomě za
pravé udává, dopouští se zločinu a budiž po
trestán žalářem od j ednoho do pěti let, s čímž
může býti spojen trest na penězích do
300.000 K.

§2.

Kdo zlehčené mince (§ 3) takto vědomě
udává za peníze plné hodnoty, dopouští se zlo
činu a budiž potrestán žalářem od šesti mě
síců do tří let, s čímž může býti spojen trest
na penězích do 100.000 K.

Zločinu se dopouští, kdo pozmění peníze,
aby je udal za peníze vyšší hodnoty, nebo kdo

Kdo padělané, porušené nebo zlehčené pe
níze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, vě-

S trestem na svobodě může býti spojen trest
na penězích do 1,000.000 K.

