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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. června 1919,

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. června 1919.
jímž podřizují se občanské osoby, které se dopustí
trestných činů proti válečné moci státní, vojenské
trestní soudní pravomoci.

\

jímž zavádí se odchylky od platných zákonů.
§ 1.
Na základě usnesení veškerého ministerstva
a po schválení presidenta republiky suspéndují se
podle čl. 20 stát; zákl. zákona ze dne 21. prosince
1867, z. ř. č. 142, o všeobecných právech stát
ních občanů a ve smyslu předpisů zákona ze dne
5. května 1869, z. ř. č. 66, až na další v celém
ilzemí Čech, Moravy a Slezska ustanovení čl. 8,
9, 10, 12 a 13 cit. stát. zákl. zákona.
Tím nastupují veškeré účinky vypočtené
.V §§ 3—7 zákona ze dne 5. května 1869, z. ř. č. 66.
•

§2.

Toto nařízení nabývá účinnosti v den vyhlá
šení.
Současně pozbývá moci nařízení veškerého
ministerstva ze dne 25." července 1914, z. ř. č. 158;
opatření na základě jeho vydaná zůstávají však
v platnosti,
§3.
Výkon tohoto nařízení přísluší ministru vnitra
y dohodě se súčastněnými ministry.

Podle § 14 zákona ze dne 5. července 1912,
z. ř. č. 131, o vojenském trestním soudním řádu,
nařizuje veškeré ministerstvo s platností pro
obvod Čech, Moravy a Slezska:
Osoby, podléhající civilní trestní pravomoci
podřizují se pro zločiny nedovoleného najímání,
svádění a napomáhání k porušení přísežných po
vinností vojenských, vyzvědačství a jiných do
rozumíváni s nepřítelem aneb ostatních jednání
směřujících k tomu, aby způsobena byla škoda
ozbrojené moci nebo s ní spojeným sborům nebo
prospěch nepříteli, dále pro svádění k neuposlech
nutí vojenského povolávacího rozkazu anebo pro
nějaké trestní jednání spáchané takovýmito činy,
jež jsou přísněji trestány, jsou podrobeny ode dne
vyhlášení tohoto nařízení vojenské trestní soudní
pravomoci.
Trestní činy spáchané před vyhlášením to
hoto nařízení stíhají soudy občanské.

v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra
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