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381.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 26. října 1921
o omezení cestování do ciziny.

Dle § 37 branného zákona ze dne 19. břez
na 1920, č. 193 Sb. z. a n., a vzhledem 
k ustanovení § 144 (i*5) nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 28. července 1921, 
č. 269 Sb. z. a n. (branných předpisů), se na
řizuje:

§ 1.
Osobám mužského pohlaví, které podléhají 

branné povinnosti v Československé republice 
a nepřekročily 40. rok věku, nelze vydati ce
stovního pasu do ciziny.

Výjimky povoliti může u osob, jež nejsou 
povinny dle mobilisační vyhlášky činnou 
službu nastoupit! v případech zvláštního 
zřetele hodných politický úřad II. stolice 
místa bydliště (na Slovensku úřad ministra 
s plnou mocí pro správu Slovenska, v Podkar
patské Rusi civilní správa pro Podkarpatskou 
Rus) v dohodě s příslušným zemským vojen
ským velitelstvím.

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a pozbude jí, nebude-li nic jiného sta
noveno, po skončení demobilisace. Provésti 
nařízení toto ukládá se ministru národní 
obrany v dohodě s ministrem vnitra.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. Dr. šrobár v. r.

Šrámek v. r. Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r. Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Habrman v. r.
černý v. r. A. Novák v. r.
Staněk v. r. Tučný v. r.

Dr. Doianský v. r.

382.

Vyhláška ministra národní, obrany 
ze dne 25. října 1921

o vyhlášení stanného práva pro obvod Slo
venska a Podkarpatské Rusi proti veškerým 
osobám, podléhajícím trestní soudní pravo

moci vojenské.

Na záldadě ěl. LIL zákona ze dne 19. pro
since 1918, č. 89 Sb. z. a n., vyhlašuji stanné 
právo pro obvod Slovenska a Podkarpatské 
Rusi proti veškerým osobám, podléhajícím 
trestní soudní pravómoci vojenské pro zlo
činy :

1. porušení subordinace dle §§ 147, 148
v. tr. z.,

2. vzpoury dle §§ 161, 162, 163 a 164 
v. tr. z. v případech v zákoně stannému právu 
vyhrazených,

3. odboje dle § 168 v. tr. z.,

4. sběhnutí dle § 193: a) v. tr. z.,

5. zbabělosti dle §§ 254, 255 v. tr. z. v pří
padech v zákoně stannému právu vyhraze
ných,

6. neoprávněného najímání dle §§ 307, 811 

v. tr. z.,

7. svádění nebo napomáhání, aby se po- 
I rušila přísežná vojenská služební povinnost

dle § 317 v. tr. z. v případech, ~ ve kterých 
zločin, k němuž sváděno nebo napomáháno 

; bylo, stannému právu podléhá,

8. vyzvědačství dle §§ 321, 322 v. tr. z. 
v případech v zákoně stannému právu vy
hrazených a

j 9. plenění dle § 499 v. tr. z.


