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poměrům odsouzeného; nikdy však nesmí zá
měna trestu býti učiněna závislou na jeho volbě
Zákon ze dne 14. října 1919,
3. Z § 95 buďtež vynechána slova: „podle
ustanovení § 72 nebo..
Jimž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní.
4. Věta druhá a třetí §u 114, lit. d) buďtež
§ 1.
vynechány.
Dvacátý osmý říjen prohlašuje se za každo
5. § 114, lit. k) se zrušuje.
6. Nadpis páté hlavy prvého dílu zní:
roční svátek státní.
§ 2.
„Vliv přitěžujících a polehčují
cích okolností na výměru trestu; za
Zákon tento nabývá působnosti hned.
Provésti jej ukládá se veškerým minister počítání vazb y.“
7. § 127 zní: „Započítání vazby do
stvům.
trestu.
T. G. Masaryk v. r.
Doba, kterou odsouzený ztrávil ve vazbě
před vyhlášením rozsudku prvé stolice, započítá
Tusar v. r.
se do trestu na svobodě a trestu peněžitého, po
Prášek v. r.
Dr. Beneš v. r.
kud odsouzený vazby nezavinil.
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r.
Přihlížel-li soud k takové delší nezaviněné
Staněk
v. r.
Dr. Franke v. r.
vazbě jako k okolnosti polehčující při záměně
Hampl v. r.
trestu smrti zastřelením na trest na svobodě
Dr. Winter v. r.
podle § 309, č. 1 voj. tr. ř., je započítáni této
Sonntag
v.
r.
Dr. ííeidfer v. r.
vazby
nepřipustno.“ >
Švehla v. r.
Kloláč v. r.
8. Na místo částek uvedených v §§ 288, 362,
Houdek v. r.,
lit. a), 459, 462, 464, 466, 469, 471, 472, 473, 474,
jako ministr pro zásobování lidu a za ne 493, 4|95, 500, 505 a 508 a v nadpisech k §§ 462,
přítomného ministra veřejného zdravotnictví
464 a 466, stůjtež tyto částky:
Dra Š r o b á r a.
a) místo
5 zl. částka
50 K,
b> „
25 „
„
200 „
c) „
50 „
„
200 „
Čís. 556.
d) „
100 „
„
1000 „
Zákon ze dne 14. října 1919,
e) „
300 „
„
2000 „
9. § 465, lit. c) se zrušuje.
kterým se mění některá ustanovení vojenského
10. K § 466 připojuje se další odstavec:
trestního zákona.
„lit. e) když vojín okrade svého soudruha
Článek I.
nebo představeného, nebo když představený
Vojenský trestní zákon ze dne 15. ledna 1855,/ okrade svého podřízeného11.
č. 19 ř. z., mění se takto:
11. § 475 zní: „Taková zpronevěra tresce se
těžkým žalářem od šesti měsíců do jednoho
1. § 72 se zrušuje.
2. § 93 zní: „Pro přečin lze vězení prvého roku, za přitěžujících okolností těžkým žalářem
stupně změniti za okolností, hodných zvláštního od jednoho do pěti let, převyšuje-li však částka
zřetele, v peněžitý trest, přiměřený majetkovým i 2000 K, od pěti do deseti let.“
Čís.
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