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Cis. 596.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 11. listopadu 1319,

Jímž se určují meze příslušnosti soudů liehevních.

§ 1.
Podle § 1, odst. 2. zákona ze dne 17. října 1919, 

č. 567 Sb. z. a n., přikazují se pravomoci soudů 
liehevních:

a) na místě soudů řádných trestné činy proti 
zákonu ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z^ a n., 
o trestání válečné lichvy, a proti § 33 nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 27. 
června 1919, č. 354 Sb. z. a n., o úpravě ob
chodu obilím a mlýnskými výrobky;

b) na místě úřadů správních překročení maxi
málních cen podle § 6 zákona ze dne 17. října 
1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné 
lichvy, a správní přestupky podle §§ 4, 11, 14, 
16, 40 a 41 císařského nařízení ze dne 
24. března 1917, č. 131 ř. z.

§2.
Podle § 29, odst. 1 zákona o soudech lichev- 

ních vylučuje se prozatím území kdysi uherské 
'z platnosti tohoto zákona s výjimkou ustanovení 
§§ 16 a 17. t

§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; provést! Je přísluší ministru spravedlnosti 
V dohodě s ministrem vnitra.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Klofáč v. r.
Sonntag v. r. Prášek v. r.
Dr. Veselý v, r. Dr. Winter v. r.
liabrman v. r. Dr. Heídler v. r.

Staněk v. r. Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

Cis. 597.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 11. listopadu 1919,

jímž se provádějí zákon ze dne 17. října 1919, 
čís. 567, Sb. z. a n., o lidových soudech pro tre
stání válečné lichvy (soudech liehevních), a zákon 
ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n., o tre

stání válečné lichvy.

Podle § 31 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 
567, a čl. III. zákona z téhož dne č. 568 Sb. z. a n., 
se nařizuje:,

ODDÍL I.
O ORQANISACÍ SOUDŮ LÍCHEVNÍCH.

Ustavení liehevních soudů.

§ 1.
Soudy liclievní jsou samostatná oddělení řád

ných soudů, u nichž jsou zřízeny. Podléhají slu
žebnímu dohledu přednosty tohoto soudu a jsou 
naň odkázány i ve věcech správních.

§ 2.
0) Předsedy lichevního soudu a jelm členy 

z řad zkoušeného soudcovstva mohou býti jmeno
váni jen tací soudcové z povolání, kteří mají způ
sobilost ku samostatnému vykonávání soudcov
ského úřadu u soudu, k němuž jest lichevní soud 
přičleněn.

(?) Jak dalece lze předsedu i ostatní ^soudce 
lichevního soudu zaměstnávati u soudu řádného, 
bude se řídití dle rozsahu prací u soudu lichev
ního.

(s) Předsedové sborových soudů, jimž pří
sluší jmenování (§ 3 zákona o soudech lichev- 
ních), vyžádají si jmenovací návrh přednosty 
soudu, u něhož jest soud liehevni zřízen. Před
sedové soudů liehevních pro zločiny a přečiny
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mohou býti jmenováni zároveň soudcovskými 
členy pro senáty sedmičlenné (§ 12 zákona o sou
dech lichevních na konci). Předseda lichevního 
soudu, u něhož zasedá senát sedmičlenný, jest 
předsedou i tohoto senátu.

(») Stejným způsobem budiž jmenován i po
třebný počet soudcovských náhradníků ze soudců 
z povolání a zároveň stanoven pořad, jakým na
stupují v případě, že by předsedu lichevního 
soudu aneb jeho člena ze soudců z povolání něco 
zašlo. Je-li u některého lichevního soudu více 
odděleni, nutno jmenovati tolik náhradníků před
sedy, kolik je oddělení.

(3) První jmenování stane se na dobu do konce 
roku 1920.

§3.

(') Předseda soudu lichevního obrátí se ve 
svém okresu na odborové organisace a zájmová 
sdružení obchodníků a živnostníků, na př. ob; hod
ní Jromory, obchodnická grémia, živnostenská spo
lečenstva, hospodářské organisace, spolky, be- 
sedy a pod. zemědělců, dále na podobná sdružení 
dělníků a osob s pevným platem jako isou orga
nisace úřednické a zřízenecké, učitelské, obchod
ních pomocníků a pod., s výzvou, aby nejdéle do 
8 dnu navrhly mu co možná osm způsobilých 
osob, náležejících té které skupině, jako přísedící 
soudů lichevních a jako jejich náhradníky (ve sku
pině dělníků a osob s pevným platem budiž na
vrženo co možná po dvou ženách). Ve vyzvání 
budiž uvedeno, které náležitosti (§ 21 a 22 zákona 
o soudech lichevních, musí navržené osoby míti 
Pale buďtež vytknuty následky, nebudou-li na
vrženy osoby způsobilé do 8 dmi nebo nebudou-li 
navrženy vůbec.

_ U) Není-li takových odborových a hospodář
ských organisací, obrátí se předseda- lichevního 
sondu se stejnou výzvou na . politické organisace 
skupiny, o kterou jde.

^ (•■>) Nezná-li předseda dostatečně organisací 
vůbec aneb některé skupiny, obrátí se na poli
tickou správu okresní se žádostí, aby mu tyto or- 
gamsace označila.

(4) Z navržených osob vybéře předseda lichev- 
mho soudu z každé skupiny po šesti způsobilých 
osobách za přísedící a po dvou za náhradníky '(ve 
skupme dělníků a osob s pevným platem budiž 
mezi vybranými předepsaný počet žen). Při vý
běru osob budiž přiblíženo poměrně ke všem od
borovým anebo politickým organisacím soudního 
obvodu a též k tomu, aby byly zastoupeny 
všechny hospodářsky význačné a od sebe odlišné 
části soudního obvodu. Jmenování několika pří
sedících z jednoho závodu, který zaměstnává více 
nez 100 osob, jest připustno, nutno však i tu dbáti 
poměrného zastoupení celého okresu. Osoby ne- 
navržené může předseda soudu lichevního jmeno- 
.vati jen tehdy, nebyly-lí navrženy osoby způso

bilé (§ 22 a 23 zákona o soudech lichevních) vůbec 
anebo ne ve lhůtě osmidenní.

Osoby odsouzené pro předražování jsou 
z úřadu přísedících naprosto vyloučeny a to ty, 
které odsouzením pozbyly volebního práva do 
obecního zastupitelstva dle § 22, č. 8, zákona 
o soudech lichevních, ony, s jichž odsouzením tyto 
právní následky spojeny nebyly nebo kde by 
byly pominuly, af uplynutím času neb prominutím, 
pro nedostatek vlastností, předpokládaných § 23 
zákona o lichevních soudech.

O vyloučení a odmítnuti přísedících soudů lichev
ních. ,
§4.

Přísedící soudů lichevních jsou vyloučeni nebo 
mohou býti odmítnuti dle předpisů §§ 67 až 73 tr. ř. 
O tom, je-li zde platný důvod vyloučení nebo od
mítnutí, rozhodne předseda.soudu lichevního s ko
nečnou platností.

Důvody, ze kterých lze odinítnouti úřad 
přísedícího.

§5.
Úřad přísedícího smí býti odmítnut aneb slo

žen jen z velmi závažných důvodů, na př. je-li 
někomu přes 60 let, koná-li činnou vojenskou 
službu,^ trpí-li vadou, která nedopouští řádného 
vykonávání úřadu přísedícího, přestěhuje-li se do 
jiného okresu a podobně. Je-li zde platný důvod 
omluvný, rozhodne předseda soudu lichevního 
s konečnou platností.

Kdy se ztrácí úřad přísedícího soudu lichevního.

§ 6.
(0 l)řad přísedícího se ztrácí:

1. Nastanou-li nebo vyjdou-li dodatečně na 
jevo okolnosti, které činí osobu nezpůsobilou 
k ůiadu přísedícího (§ 22 zákona o lichevních sou
dech),

2. jestliže následkem změny životního povo
lání přísedící přestane býti členem skupiny, za 
kterou byl povolán,

3. byla-li soudem lichevním pravoplatně vy
slovena ztráta způsobilosti k úřadu přísedícího 
fe 25, odst. 1, cit. zák.).

(2) O ztrátě úřadu přísedícího rozhoduje v pří
padě č. 1. a 2. předseda soudu lichevního. Proti 
jeho rozhodnutí jest přípustná stížnost ku sboro
vému soudu I. stolice ve lhůtě Udenní,

(3) Na místo vystoupivšího přísedícího jme
nuje předseda lichevního soudu novou osobu na 
zbytek funkčního období, co možná z osob při po
sledním jmenování navržených- a tehdy nejme
novaných.
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O přísaze přísedících,

§ 7.
(1) Před vykonáním přísahy (§ 24 cit zá

kona) poučí předseda lichevního soudu přísedící 
náležitě o jejich právech a povinnostech a také 
o tom, že jsou povinni zachovávati úřední tajem
ství. Zvláště jest nutno poučiti je též o tom, že 
jsou veřejnými úředníky po rozumu § 101, odst. 2. 
tr. z., a v-yložiti jim význam tohoto ustanovení zá
konného. Zároveň vysvětlí předseda přísedícím 
náležitě i důvody vyloučení a odmítnutí.

(2) Že toto poučení bylo uděleno, budiž po
jato do protokolu, který se sepíše o přísaze při 
sedících, a jejž podepíší: předseda lichevníhc 
soudu, přísedící a zapisovatel.

O uveřejnění jíněn přísedících.

§ 8.

Jména, povolání a bydliště přísedících lichev- 
ních soudů buďtež s uvedením skupiny, za kterou 
byli jmenováni, uveřejněna vyhláškou na desce 
soudní a v úředních novinách příslušné okresní 
politické správy.

ODDÍL II.

Rád soudů lichevních.

Ustanovení všeobecná.

§ 9.
(1) Pokud zákon o lidových soudech lichev

ních a toto nařízení nestanoví úchylek, platí pro 
úřadování soudů lichevních obdobně píedpisy in
strukce pro soudy trestní ze dne 16. června 1854, 
č. 1065 ř. z., dále trestního řádu a prováděcího na
řízení k němu a jednacího řádu pro sou ly I. a II. 
stolice z 5. května 1897, č. 112 ř. z„ s příslušnými 
změnami a doplňky. \

(2) Obdobně platí také ustanoveni zákona 
o organisaci soudů I. á II. instance ze dne 27. listo
padu 1896, č. 217 ř. z.

' O utvoření senátů.

§ 10.
Předseda okresního soudu lichevního a před

seda odvolacího soudu lichevního pro přestupky 
správní utvoří ze jmenovaných 24 přísedících 12 
stálých senátů. Při soudech lichevních pro pře- 
činy a zločiny a1, při odvolacích soudech lichev
ních pro přestupky soudní budiž utvořeno 6 stá
lých senátů. Předseda lichevního soudu a jeho 
náhradníci předsedají všem senátům u jeho soudu 
(oddělení) utvořeným. Přibráním k tomu ustano
vených dvou soudcovských členů přemění se na
lézací senát o přečinech a zločinech na senát 
sedmičlenný (§ 12 cit. zák. na konci). Při sesta

vování senátu určí předseda lichevního soudu 
zároveň pořad, jakým mají .býti přibíráni náhrad
níci. Předseda řídí se při tvoření senátu před
pisem § 27 cit. zák.

§ 11.
(1) Rozvrh práce mezi senáty obstará před

seda hledě k povaze věci a k věcným i místním 
znalostem přísedících. Předseda určí zároveň po
řad, jakým senáty mají zasedat!. Při tom budiž 
hleděno k náležitě odůvodněným přáním přísedí
cích. K tomu konci vyzve předseda přísedící, aby 
vždy na dobu jednoho měsíce oznámili předem 
dny, ve kterých konání úřadu přísedícího by jim 
bylo nemožno nebo velmi obtížno. Od stanove
ného pořadu budiž se odchýleno jen, když jde 
o sezení mimořádné, když líčení má býti prove
deno před týmž senátem, nemůže-li se některý 
z přísedících dostavit!, je-li platně vyloučen aneb’ 
odmítnut.

(2) O zasedání buďtež přísedící uvědomění 
nejméně tři dny předem. Přísedící jsou povinni 
oznámiti předsedovi u soudu lichevního včas, ne- 
mohou-li se k soudu dostavit!, aby mohla býtl 
opatřena náhrada. Náhradníci bydlící v sídle 
soudu buďtež pozváni, je-li potřebí, třebas telefo
nicky.

(»)! Přísedící jsou povinni oznámiti před
sedovi soudu lichevního změnu bytu nejdéle do 
tří dnů.

O kancelářském personálu soudů lichevních.
§ 12. X

Kancelářské práce obstarají kancelářské síly 
sondu, u něhož jest soud lichevní zřízen. K tomu 
konci přidělí předseda tohoto soudu lichevnímu 
soudu dostatečný počet osob, které mají nejen 
náležitou znalost a zručnost v konání kancelář
ských prací a vedení rejstříků,, nýbrž i v drobném 
koncepte.

O rejstřících n soudů lichevních.

§ 13.
(1) Mimo rejstříky U, Z, Ns, Vr a B1 vede se 

pro řízení správní rejstřík Sp a u odvolacího li
chevního soudu pro přestupky správní rejstřík 
Spo dle vzorců II. a III. dle obdoby předpisů 
platných pro rejstřík U a rejstřík Bl.

(2) Věci postoupené od řádného soudu (§ 30 
zákona o soudech lichevních) soudu lichevnímu 
buďtež vyznačeny v rejstřících řádného soudu 
jako postoupené.

(3) Bylo-li zavedeno řízení proti osobě vo
jenské, budiž to vyznačeno v rubrice poznámkové 
písmenem „V“ červeným inkoustem. Rovněž tam 
buď poznačeno, bylo-li zařízeno prozatímně za
jištění jmění obviněného.

135*
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O uvědomění správních úřadfi.
O seznamech a presidiálních spisech soudů lichev-

ních.
§ 14.

(1) O každém odsouzení pro přestupek 
správní, jakmile vejde v moc práva, uvědomí soud 
lichevní okresní politický úřad, v jehož zastoupení 
o věci soudí.

(2) Případy, ve kterých bylo zařízeno proza
tímní zajištění jmění obviněného (§ 18, odst. 2. zá
kona o trestání válené lichvy) budtež mimo to 
zaznamenány ve zvíášním abecedním seznamu.

§ 15.
Zvláštní presidiální journal nebudiž veden. 

Presiďiální věci, ku příkladu jmenování přísedí
cích, protokoly o slibu a podobně, budtež zapsány 
do presidiální ho journálu řádného soudu.

O označení spisů.
§ 16.

(O Spisy lichevního soudu budtež označeny 
zevně v levém hořejším konci barevným nápisem: 
„LICHVA“.

(2) Spisy více senátů téhož lichevního soudu 
budtež označeny římskými číslicemi v čísle jed
nacím, pokud se týče spisovém.

O výkazech soudů lichevnich.

§ 17.
O činnosti lichevnich soudů budtež podávány 

ministerstvu spravedlnosti čtvrtletní výkazy dle 
vzorců IV. a V. v ž d y d o 15.1 e d n a, 15. d u b n a, 
15. července a 15. října toho každého roku. 
Okresní soudy lichevní předloží své výkazy nej
později do čtvrtého dne výše zmíněných měsíců 
sborovému soudu I. instance, který prozkoumav je 
a zařídiv, čeho je třeba po stránce formální, při
pojí výkazy lichevnich soudů, u něho zřízených 
a předloží je se společnou zprávou vrchnímu zem
skému soudu. Vrchní zemský soud postupuje 
stejným způsobem jako sborový soud I. stolice 
a předloží všechny výkazy připojiv povšechnou 
zprávu ministerstvu spravedlnosti.

O místnostech a nákladech na soudy lichevní.
§ 18.

Potřebné místnosti poskytne soud, u něhož 
jest lichevní soud zřízen. Náklady na lidové soudy 
lichevní jdou na účet justiční správy.

ODDÍL III.

O ŘÍZENÍ PŘED SOUDY LICHEVNÍMI.

O mezích příslušnosti soudu lichevního.
§ 19.

(i) Věcná příslušnost lichevního soudu vzta
huje se jen na ony soudně trestné činy, ohledně

nichž byla vládou zvláště vyhlášena, a na přestup
ky správní, které byly pravomoci soudu lichev
ního nařízením zvláště přikázány (§ 1, odst. 2. zá
kona o lichevnich soudech). Pravomoci jeho jsou 
podrobeny osoby občanské i vojenské.

(2) Vyšetřování a vyhledávání ve věcech pře- 
činu a zločinu děje se dle předpisů platných pro 
přečiny a zločiny vůbec bez přibrání přísedících, 
a sice'i proti vojenským osobám dle obecného 
řádu trestního. To platí také o předchozím vy
hledávání, dojde-li k němu výjimečně ve věcech 
přestupkových a rovněž pro šetření mimo hlav
ni přelíčení.

§ 20.
(1) Sbíhají-li se s činem trestným, přikázaným 

před soudy lichevní, jiné soudně trestné Činy, vy
loučí je soud lichevní, nepouštěje se do jejich roz
boru a odstoupí je příslušnému soudu ku samo
statnému projednání (§§ 57 a 58 tr. ř.). Stejně za
chová se řádný soud, nastane-li taková konkuren
ce v řízení před soudy řádnými.

(2) Soud, který v jedné z těchto věcí vynese 
dříve rozsudek, oznámí jej soudu, u něhož druh| 
věc se dosud projednává. Byl-li některým z těchto 
soudů vynesen rozsudek odsuzující, budiž při 
pozdějším odsouzení druhým soudem přihlíženo 
ku trestu již vyměřenému. Je-li na spojitý čin 
trestný ustanoven v zákoně trest smrti nebo do
životního žaláře, budiž s výkonem trestu, vy
sloveného dříve soudem lichevním, vyčkáno až 
do pravoplatného ukončení souvislého trestního 
řízení před soudem řádným. Bylo-li v tomto ří
zení pravoplatně uznáno na trest smrtí nebo do
životního žaláře, nesmí býti trest uložený rozsud
kem soudu lichevního vykonán.

(») Sbíhají-li se s trestnými činy přikázanými 
soudům lichevním přestupky správní, přikázané 
úřadům správním, vyloučí se správní přestupky 
z řízení soudního. Jde-li o takový přestupek _ 
správní, jehož potrestání přikázáno soudu lichev- 
nímu na místě úřadu správního, provede se řízení 
dle §§ 5—9 zákona o soudech lichevnich, jinak 
odstoupí se věc ihned příslušnému úřadu k samo
statnému projednání. Byly-li týmž činem trest
ným nejen překročeny nejvyšší ceny dle § 6 zá
kona o trestáni válečné lichvy, nýbrž také spá
chán jiný trestný skutek, přikázaný k rozsuzo
vání soudům lichevním, platí ustanovení posled
ního odstavec § 6 tohoto zákona. Úřad správní, 
pokud se týče soud lichevní zastupuiící úřad 
správní, jest povinen oznámit! ihned příslušnému 
soudu lichevnímu, u něhož se věc vede, trest, 
který pro takový přestupek správní vyměřil, aby 
při výměře trestu pro trestný čin soudní mohl 
lichevní soud přihlížeti k uloženému trestu správ
nímu. Bylo-li soudní řízení skončeno rozsudkem 
dříve nežli řízení správní, oznámí lichevní soud 
svůj rozsudek ihned úřadu, jemuž přísluší soudit! 
o přestupku správním s tím, že byl-li soudem li- 
chevním uložen trest, další stíhání správního
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přestupku odpadá. (§ 6, odstavec poslední shora 
cit. zákona.)

O trestním příkaze.

§ 21.

(1) Trestní příkaz vydává předseda okresního 
soudu lichevního bez účasti přísedících. Ku vy
dáni trestního příkazu v řízení správním i soud
ním jest třeba souhlasu veřejného žalobce (funkcio
náře státního' zastupitelství), a sice nejen s vy
dáním příkazu, nýbrž i s výměrou trestu. Za- 
mýšlí-li soudce vydati trestní příkaz, dohodne se 
ústně se zástupcem veřejné žaloby, a souhlasí-li 
týž s vydáním trestního příkazu a výměrou tre- 
stu, vydá trestní příkaz a zástupce veřejné ža
loby podepíše ve spise záznam o vydání trestního 
příkazu.

(2) Na to vyhotoví trestní příkaz soudní kan
celář, šetříc předpisu § 7 zákona o lichevních sou
dech s použitím formuláře I.

(3) Právo námitek proti trestnímu příkazu ve
řejnému žalobci nepřísluší. ^

CO Nebyl-li souhlas zástupcem veřejné žaloby 
dán, nebo převyšuje-li hodnota věcí prohlášených 
za propadlé nebo výtěžek z jich prodeje 1000 K, 
jest třeba zavěsti řízení řádné.

O důvěrnících veřejného úřadu.

§ 22,
(1) Důvěrníky veřejného úřadu (§ 6, odst. 1. 

zákona o lichevních soudech) mohou býti jmeno
váni státní občané českoslovenští, kteří jsou za
chovali, mají své bydliště v obvodu politické 
správy okresní, plně požívají občanských práv 
a těší se důvěře obyvatelstva. Při jmenování 
těchto důvěrníků buď přihlíženo zejména ke čle- 
ínům hospodářských rad, pokud mají výše uve
dené vlastnosti.

(2) Důvěrníkům veřejného úřadu po rozumu 
tohoto ustanovení přísluší dohlížet! na zachová
vání předpisů uvedených v § 1 zákona o lidových 
soudech i cenových a právo činiti oznámení, na 
jehož podkladě může býti vydán trestní příkaz.

(3) Důvěrníky veřejného úřadu jmenuje na 
dobu potřebjr politická správa okresní, která si 
dá od nich slíbiti nestranné a věrné konání po
vinností a vydá jim legitimaci, upozorníc je na 
jejich práva a povinnosti a zejména na následky, 
kdyby vědomě učinili udání nepravdivá (§ 101. 
odst. 2. tr. z.). Jména těchto důvěrníků oznámí 
okresní správa politická soudu lichevnímu, v je
hož obvodě mají své bydliště. Politická správa 
okresní jest oprávněna důvěrníka kdykoliv a bez 
udání důvodu sprostiti. Proti tomu není oprav
ného prostředku.

(») Důvěrníci nemají nároku na odměnu.

O spěšném řízení.

* § 23.
(1) Přímé obeslání ku hlavnímu přelíčení 

jest vyloučeno v řízení před sedmičlenným se
nátem.

(2) Veřejný žalobce uváží na základě trest
ního oznámení, zdali důkazy, po ruce jsoucí, bu
dou asi s to, aby obviněného usvědčily.

(3) Jsou-li tu podmínky pro řízení spěšné, 
navrhne státní zástupce přímo u předsedy lichev
ního soudu, aby se ihned konalo hlavní přelíčení. 
Písemné vyhotovení tohoto návrhu musí obsaho
vat!: pojmenování lichevního soudu a obviněného, 
dále přesné označení trestného činu po stránce 
skutkové a jeho zákonné pojmenování. Jedno 
vyhotovení tohoto návrhu' musí býti doručeno 
obviněnému.

§ 24.
(1) Předseda lichevního soudu opatří na pod

kladě tohoto návrhu vše, čeho je třeba pro hlavní 
přelíčení a položí rok k jeho konání na dobu nej- 
bližší, ale tak, aby třídenní lhůta v § 221 tr. ř. 
nebyla porušena. Při hlavním přelíčení zastu
puje návrh veřejného žalobce na spěšné řízení 
obžalobu a musí býti s trestním oznámením pře
čten pod zmatečností (§ 244 tr. ř.).

(2) Byla-li trestní věc, v níž bylo zavedeno 
spěšné řízení, později odkázána před sedmičlen
ný senát (§ 14, odst. 4. zákona o lichevních sou
dech), jest třeba zavěsti řízení řádné a podati 
řádnou obžalobu.

O právu stanném.

§ 25.
(1) Pcdněťku vyhlášení práva stanného může 

dáti senát kteréhokoliv soudu lichevního. Stalo-li 
se tak, svolá předseda lichevního soudu sbor 
soudců dle předpisu § 28, odst. 2. zákona o li
chevních soudech. K protokolu o jednání tohoto 
sboru musí býti připojen výkaz o tom, že všichni 
přísedící a soudcové z povolání, ustanovení u to
hoto soudu lichevního ve všech jeho odděleních, 
byli ke schůzi řádně pozváni a že v pozvánkách 
bylo výslovně upozorněno na to, že se bude jed- 
nati o návrh na zaveden? stanného prává pro 
předražování. Usnesení soudcovského sboru 
předloží předseda soudu lichevního presidentovi 
sborového soudu I. stolice, jemuž přísluší učiniti 
další návrh u politické správy zemské a u vrch
ního státního zástupce.

(2) O zavedení stanného práva budiž uči
něno oznámení ministerstvu Národní obrany ^za 
účelem jeho vyhlášení ohledně osob vojenských 
(čl. LIT zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 89 Sb 
z. a n.).
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O řízení proti osobám vojenským.

§ 26.
(1) Bylo-li zavedeno trestní řízení pro čin 

přikázaný před soudy lichevní proti osobě, která 
jest v činné službě vojenské, nebo byla-li pro ta
kový čin na vojenskou osobu uvalena zatímní 
vazba, vyrozumí o tom vyšetřující soudce, po
kud se týče předseda soudu lichevního bez pro
dlení představeného velitele, aby v prvém pří
padě rozhodl, má-li obviněný pro zavedení trest
ního řízení býti sproštěn služby (§ 169 voj. tr. ř., 
nov. čl. XXVIII zákona z 19. prosince 1918, č. 89 
Sb. z. a n.).

(2) Zatímní vazba vykoná se. ve věznici sou
du, u něhož jest lichevní soud zřízen a to dle 
předpisů platných pro soudy občanské. O oprav
ných prostředcích během přípravného řízená 
rozhoduje občanský soud trestní, není-li k roz
hodování povolán soud lichevní.

(3) Rozsudek lichevního soudu budiž vždy 
'oznámen představenému veliteli na vědomí, a 
zemskému velitelství,-aby učinilo další opatření 
cestou administrativní ohledně následků, které 
jsou pro vojenské osoby spojeny s odsouzením 
pro zločin, přečin, nebo přestupek občanskými 
trestními soudy.

(1) Výkon trestu na. svobodě uloženého sou
dem lichevním, provádí se ve věznicích nebo 
trestnicích občanských podle předpisů pro ně 
platných.

O konfiskaci jmění,
a) Prozatímní zajištění.

§ 27.
(1) Má-li soud (vyšetřující soudce, předseda 

hlavního líčení), než jest vynesen rozsudek, za 
to, že může dojiti ke konfiskaci jmění a že jest 
třeba jmění to zajistili, předloží spisy sborovému 
soudu I. stolice, který rozhodne v neveřejném 
sezení čtyř soudců vyslechna státního zástupce. 
Usnese-li se soud na tom, že jmění obviněného 
má býti prozatímně zajištěno, vysloví v usnesení, 
že proti obviněnému jest zavedeno řízení pro 
zločin, na nějž jest v zákoně stanoven tresit-kon- 
fiiskace všeho jmění a že se proto jeho jmění pro
zatímně zajišťuje. Současně vysloví, že ode dne, 
kdy toto usnesení bude vyvěšeno na desce soud
ní, právní jednání obviněného o jeho jmění jsou 
vůči státu bezúčinná, uzná-Ii rozsudek na konfis
kaci.

(2) Sestavení čtyřčlenného senátu staň se 
podobným způsobem jako sestavení senátů ji
ných. Při hlasování rozhoduje v případě rovnosti 
hlasů mínění obviněnému (odsouzenému) přízni
vější.

§ 28.
(1) Toto usnesení vyhlásí soud způsobem sta

noveným v odstavci 4., § 18 zákona o trestání 
válečné lichvy, mimo to doručí jedno vyhotovení

obviněnému, jedno soudu občanskému, který dle 
příslušných předpisů byl by povolán ku projed
nání pozůstalosti po obviněném, a finanční pro
kuratuře,. v jejímž obvodu tento soud leží (na 
Slovensku generálnímu finančnímu ředitelství 
v Bratislavě). Každé prozatímní opatření třeba 
mimo to oznámili ministerstvu spravedlnosti.

(2) Civilní soud učiní bez prodlení, čeho jest 
třeba, aby bylo zabráněno zašantročení jmění 
obviněného. Soud jest povinen starati se o to, 
aby jmění obviněného bylo bez jakékoliv újmy 
řádně spravováno. Finanční prokuratura (gene
rální finační ředitelství v Bratislavě) a obviněný 
mohou činiti soudu připomínky a návrhy, co má 
"býti zařízeno, aby jmění nedošlo újmy.

§ 29.
O Soud, který vede prozatímnou správu 

jmění, vyměří po žádosti obviněného nebo jeho 
příslušníků ze zajištěného jmění potřebný důchod, 
kterého obviněný nebo osoby, o něž on dle zá
vazku právního neb mravního pečuje, potřebují 
hledíc k jejich výdělkové schopnosti, na výživu 
a výchovu dětí.

(2) Důchod tento může býti vyměřen i doda
tečně a dle změněné schopnosti oprávněných buď 
zvýšen nebo snížen nebo úplně zastaven. Proti 
usnesení, kterým se vyměřuje důchod na výživu 
a výchovu, přísluší obviněnému, jeho příslušníkům 
a finanční prokuratuře (generálnímu finančnímu 
ředitelství v Bratislavě) právo rozkladu a rekur- 
su dle zásad řízení nesporného.

§ 30.
Stejným způsobem sluší postupovati také 

tenkráte, uznal-li teprve soud lichevní v rozsud
ku na to, že jmění obviněného má býti proza
tímně zajištěno.

b) Řízení likvidační.

§ 31. .
(1) Jakmile výrok lichevního soudu o konfiskaci 

jmění odsouzeného nabude moci právní, uvědomí 
o tom lichevní soud příslušný soud civilní, aby 
provedl likvidaci jmění odsouzeného. Soud ci
vilní zavede řízení podle obdoby řízení pozůsta- 
lostního. Práva státu, který se pokládá za dědice, 
jenž se přihlásil ku dědictví s dobrodiním inven
táře, zastupuje finanční prokuratura (generální 
finanční ředitelství v Bratislavě), v jejímž obvo
dě má sídlo likvidační soud. Finanční prokuratuře 
přísluší činiti vhodné návrhy na zpeněžení konfis
kovaného jmění, a byl-li ze jmění tohoto vymě
řen důchod pro odsouzeného nebo jeho přísluš
níky, na Vhodné zajištění tohoto důchodu.

(2) Bylo-li současně s konfiskací uznáno na 
jiné tresty, zejména na trest peněžitý nebo po
kutu, nebo na ztrátu oprávnění živnostenského, 
sluší tyto tresty vykonali před konfiskací.
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c) O zrušení prozatímního zajištění 
jmění.

§ 32.
Nebylo-li uznáno platně na konfiskaci, musí 

býti všechno zajištěné jmění po výkonu trestů 
uložených rozsudkem, vráceno bez prodlení 
vlastníku nebo jeho dědicům. Ze jmění toho lze 
sraziti jen náklady, které byly spojeny s proza
tímním zajištěním a dobrým hospodařením na 
Zajištěném jmění.

O dozoru na výkon živnosti a hospodářství 
zemědělského.

§ 33.
(1) Provádění dozoru na výkon živnosti nebo 

hospodářství zemědělského přísluší okresní sprá
vě politické (hlavnímu slúžnému), v jejímž obvo
dě odsouzený nebo v případě § 19, č. 3 zákona 
majitel podniku provozuje živnost nebo hospo
dářství zemědělské. K tomu konci doručí soud 
lichevní okresní správě politické (hlavnímu slúž
nému) jedno vyhotovení rozsudku, jakmile jeho 
výrok o zavedení dozoru nabude moci práva.

(2) Okresní správa politická (hlavní služný) 
ustanoví spolehlivou, místních poměrů znalou 
osobu, která má možnost stále dohlížéti na hospo
dářskou činnost odsouzeného, dozorcem na vý
kon jeho živnosti nebo zemědělského hospodář
ství, vezme dozorce do slibu a vydá mu jmeno
vací dekret a postará se, aby byl do svého úřadu 
vhodným způsobem uveden a s rozsahem živ
nosti nebo hospodářství se seznámil. Má-li od
souzený několik živnostenských podniků nebo 
hospodářství, může býti dle potřeby jmenováno 
několik dozorců. Dozor vztahuje se i na novou 
živnost nebo na nové hospodářství, kterých od
souzený nabude za trvání dozoru.

(s) Nařízení dozoru a uvedení jmenovaného 
dozorce ohlásí politická správa okresní (hlavní 
služný) odsouzenému a představenstvu obce, 
v jejímž obvodě odsouzený provozuje živnost 
neb zemědělské hospodářství, a vyhlásí totéž způ
sobem v obci obvyklým, po případě v místních 
novinách.

§ 34.
(1) Dozorce jest oprávněn vstoupiti do všech 

místností, ve kterých se živnost provozuje, do 
místností obchodních, jakož i do skladišť a všech 
stavení hospodářských. Smí nahlížeti do obchod-.. 
nich knih a do záznamů o živnostenské činnosti 
nebo hospodaření odsouzeného a jest oprávněn 
žádati všechna vysvětlení o způsobu živnosten
ského podnikání nebo hospodaření, o zásobách a 
objednávkách a zejména o tom, co bylo kde a zač 
koupeno nebo prodáno.

(2) Dozorce jest povinen zachovati obchodní 
a výrobní tajemství podniku, o němž nabyl vědo
mosti ve vlastnosti jako dozorce. • Shledá-li ně

jakou nesprávnost v živnostenském podnikání 
nebo hospodaření toho, kdo byl pod dozor po
staven, jest povinen učiniti o tom ihned oznámení 
okresní politické správě (hlavnímu služnému). Ná
klady dozoru hradí se z výtěžku živnosti nebo 
hospodářství, nad nímž byl dozor zaveden, Do
zorci přísluší odměna, jejíž výši určí okresní 
správa politická, hledíc ku okolnostem případu.

§ 35.
Dozor na výkon živnosti nebo hospodářství 

zemědělského pomine uplynutím Ihůty, na kterou 
byl ustanoven. Jeho zánik budiž vyhlášen stej
ným způsobem jako zavedení.

O zákazu pobytu, vyhoštění a policejním dozoru.

§ 36.
Provedení výroku soudního, jímž bylo. od

souzenému zapovězeno zdržovati se v ui čitém 
místě neb obvodu, nebo jímž byl vypovězen 
z území republiky, aneb jímž byl dán pod poli
cejní dozor, přísluší politickým úřadům jrodle 
dosud platných předpisů. K tomu konci uvědomí 
lichevní soud příslušný úřad politický doručením 
jednoho vyhotovení rozsudku, jakmile jeho výrok
0 trestu dle § 21 zákona o trestání válečné lichvy 
nabude moci práva.

O evidenci u okresní správy politické.

§ 37.
Všechny případy, ve kterých bylo uznáno 

na dozor nad výkonem živnosti nebo hospodář
ství zemědělského, budtež zapsány u okresní 
politické správy do zvláštního seznamu, aby byl 
zjednán přehled o výkonu těchto trestů.

ODDÍL IV.

O činnosti státního zástupce před soudy 
lichevními.

§ 38.
(1) V řízení správním před lichevními soudy 

nevedou se u státního zastupitelství žádné zá
znamy o - přestupcích správních. Státní zástupce 
(funkcionář státního zastupitelství) píše^své návrhy 
a prohlášení přímo v koncepte do spisů lichevního 
soudu. Provádění odvolání a stížnosti před sou
dem lichevním stane se v řízení správním vždy jen 
ústně.

(2) V řízení pro činy od původu soudně trest
né řídí se činnost státního zástupce předpisy 
trestního řádu a instrukce platné pro státní zastu
pitelstva.

b) Pro zločiny a přečiny, náležející před 
soudy lichevní, vyhradí se u státních zastupitel
stev, y rejstřících St a Nst zvláštní oddělení,

1 která se poznačí „LICHVA“. V rubrice poznám-
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kove budiž uvedeno, žda-li bylo použito spěšného 
řízení dle § 13 zákona. Obžaloby a trestní ná
vrhy na spěšné řízení buďtež zanášeny do zvlášt
ního oddělení záznamu o obžalobách a oddíl tento 
buď zevně podobně označen nadpisem „LICH- 
VA“.

(») Při výkazech měsíčních buďtež trestné 
činy, přikázané soudům lichevním, uvedeny samo
statně.

ODDÍL V.

Předpisy pro území dle § 29 zákona o soudech 
lichevních vyloučená z působnosti tohoto zákona.

§ 39.
Vzhledem k ustanovení § 2 vládního naří

zení ze dne 11. listopadu 1919, č. 596 Sb. z. a n., 
platí z tohoto prováděcího nařízení pro území 
kdysi .uherské toliko §§ 27—37.

§ 40.
Opatření příslušící dle 3. odstavce § 18 zá

kona o trestání válečné lichvy sborovému soudu 
b instance v čtyřčlenném senátu, přísluší u sou
du vojenského soudu divisnímu.

Soudy používající zákona o trestání vá
lečné lichvy na území druhdy uherském uváží 
po rozumu § 26 zákona o trestání válečné lichvy, 
zdali tam, kde v citovaném právě zákoně jest 
uložen trest vězení nebo tuhého vězení, mají po
užiti trestu vězení nebo uzamčení (zátvory), a na 
místo trestu těžkého žaláře trestu žaláře nebo 
káznice, a sice dle toho, jak těžké je provinění od
souzeného, při čemž nepřehlédnou ustanovení 
§ 24 tr. z. uh„ a § 16 zák. čl. XL z roku 1879.

§ 42.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedení jeho přísluší ministrům spra
vedlnosti, národní obrany a vnitra.

§ 41.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrntan v. r.
Staněk v. r.

Houdek

Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 

v. r.
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Formulář 6. X

Li cli v a.

Trestní příkaz.

Podle trestního oznámení ze dne.............................................. ............. ....... .......učiněného *)

—--------- -----------------------------jako (úřadem veřejným, důvěrníkem veřejného úřadu, který byl

soudu pojmenován osobou v § 68 tr. z. jmenovanou) na základě služebního pozorování.

Tím spáchal soudně trestný správní přestupek podle....™....

Za to se mu ukládá se souhlasem veřejného žalobce

Lichevní soud

při okresním soudě v......................... ........ ................ .. , odd

dne... .......... .............. ........... .........

POUČENÍ: Proti tomuto příkazu lze podati do 3 dnů ode dne jeho doručení námitky u podepsaného lichevního 

soudu. Bndou-li námitky včas podány, bude zavedeno řádné řízení. Jinak bude uložený trest 
vykonán. (§ 8 (11) zákona ze dne 17. října 1919, č. 5&7 Sb. z. a n.)

--- ----------------- j

Trestní příkaz (§ 6—8, 11).

*) Zde bnd udáno, kdo oznámení učinil: úřad, důvěrník soudu pojmenovaný aneb osoba v § 68 tr. z. vyjme
novaná, jež trestný čin služebně oznámila.
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Formulář d. H.

L i c li v a.

Rejstřík Sp.

Ď. b.
Den, kdy 

došlo 
oznámení

Trestný čin Obviněný
Vyřízení

Trestní
Námitky Nález

zast. odst. příkaz

1 2 3 4 5 I 6 7 8

i
Strana druhá.

Rejstřík Sp. v

Odvolání Rozhodnutí
II. stolice

Opakování
I. stolice Výkon trestu Poznámka

9 10 li 12 13

Formulář 5. III.

L i c h v a.

Rejstřík 8po.

Běž.
ČÍS.

Dan, kdy 
spisy 
došly

Okr. soud lichevní Odvolání
podáno Kým

Rozhodnuto v řízení Způsob vyřízení

neveřej
ném veřej ném Rozhod, 

v II. stol.
Vráceno 
do I. stol.

1 2 3 4 5 6 7

-

•

Strana druhá.

Žádost o milost Podána kým
Rozhodnuto

Poznámka
vyhověno zamítnuto

8 II 9 10 11

\
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Formulář 6. IV.

L i c Ti v a.

Výkaz soudu lichévního
u okresního soudu v...... ....................

za dobu od.... ..... ............... ..........

A. Přestupky správní: Počet zasedání:

I. 1. Počet nevyřízených případů z období minulého:

2. Počet nově přirostlých případů:

3. Vyřízeno:

4 Nevyřízeno zůstalo:

a) déle než jeden měsíc:
b) déle než tři měsíce:
c) déle než šest měsíců:

H. 1. Počet trestních příkazů:

2. Námitky podány v:

3. Správní nález:

4. Odvolání podáno:

IIL 1. Uznáno na propadnutí zboží:

2. Na ztrátu oprávnění živnostenského:

IV. Počet případů překročení maximálních cen:
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B. Přestupky soudní: Počet zasedání:

L 1. Počet nevyřízených případů z období minulého:

2. Počet nově přirostlých případů;

8. Vyřízeno:

4. Nevyřízeno zůstalo:

a) déle než jeden měsíc:
b) déle než tři měsíce:
c) déle než šest měsíců:

1L 1. Počet trestních příkazů:

2. Námitky podány v:

8. Vyhledávání konáno:

4. Vyřízeno: 

a; zastavením:

b) přerušením:

c) rozsudkem:
aa) osvobozujícím: 

bb) odsuzujícím:

6. Odvolání podáno v:

Hl. Uznáno:

1. na trest na svobodě delší tří měsíců:

2. na trest peněžitý:

8. na uveřejnění nálezů:

4. na propadnutí zboží:

5. na-ztrátu živnostenského oprávnění:

6. na dozor na výkon:

a) živnosti:

b) hospodářství zemědělského;

7. na policejní dozor:

8. na zákaz pobytu na určitém místě neb obvodu:

9. na vypovědění z republiky:

10. na ručení majitele za výkon trestu peněžitého

11. na dozor na výkon: a) živnosti:

b) hospodářství zemědělského: 

nebyl-li odsouzen majitel podniku.
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Formulář č. V.
. — i .1. i i —■ <

Ty kaz

soudu liclievního u sborového soudu v.......... ..... ........................

za dobu od.......................................................  do...._.............................*

A. Oddělení přestupků správních:

I. Odvolání: 1. Nevyřízeno z minulélio období:

2. Nově přibylo:

3. Vyřízeno:

a) v neveřejném sezení

b) v odvolacím líčení.

4. Nevyřízeno zůstalo:

a) déle než tři měsíce

ZC(?ltX
5. Vyhověno v odvolacích instancích:----——r

z časti

6. Vráceno do I. stolice:

7. Zamítnuto:

Počet neveřejných sezení:
*

Počet odvolacích líčení:

II. Žádosti o milost: 1. Počet žádostí o milost vůbec:

a) vyhověno: 

aa) úplně

bb) částečně

b) zamítnuto:

v
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B Oddělení pro odvolání o přestupcích soudních:

Rubriky jako shora I. 1—7:

Počet odvolacích líčení:

Počet neveřejných sezení:

€. Oddělení pro přečiny a zločiny:

a) přípravné řízení pro přečiny z toho s vazbou;

/, ■. • -v- • r
b) přípravné řízení pro přečiny z toho s vazbou:

c) návrh na spěšné řízení podán v

d) před Tčlenný senát vzneseno

dodatečně odkázáno

e) zatímní zajištění jmění v 

i f) rozsudek

aa) osvobozující 

bb) odsuzující

1. pro zločin

2. pro čin méně trestný

g) uznáno na

Rubrika jako ve výkazu okresních soudů lichevních B. III.

12. uznáno za konfiskaci jmění

13. zajištěné jmění vráceno v

h) řízení trvalo: a) déle tří měsíců:

b) déle šesti měsíců:

c) déle jednoho roku.


