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50°
Zákon ze dne 8. února 1922

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské 
Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

(O Z působnosti porotních soudů u sboro
vých soudů v Užhorodě, Berehově a Hustu vy
jímá se přechodně konání hlavního přelíčení
o obžalobě pro zločiny uvedené v § 15, odst. 1., 
I. č. 6—16 zák. čl. XXXIV z r. 1897.

(2) Jen když zní obžalovací spis na zločin 
vraždy podle § 278 zák. čl. V z r. 1878 a obža- 
lobní senát, jemuž jest obžalovací spis předlo
žití, i když nebyly proti němu podány námitky, 
má za to, že nutno počítati s možností vý
konu trestu smrti v tom případě, že by byl 
obžalovaný uznán vinným podle obžaloby, 
předloží obžalobní senát spisy soudní tabuli 
v Košicích.

(3) Souhlasí-li tabule s názorem obžalob- 
ního senátu o možnosti výkonu trestu smrti, 
deleguje buď některý porotní soud v ob
vodu soudní tabule mimo Podkarpatskou Rus, 
nebo; není-li to z vážných důvodů možné, před
loží spisy nej vyššímu soudu. Souhlasí-li i tento 
soud s názorem soudní tabule o možnosti vý
konu trestu smrti i ohledně nutnosti delegace

Souhlasí-li co do možnosti výkonu trestu 
smrti, nikoli však ohledně nutnosti delegace 
soudu mimo obvod tabule košické, určí ku 
provedení hlavního přelíčení porotní soud 
v obvodu zmíněné soudní tabule.

(4) Nesouhlasí-li soudní tabule nebo nej- 
vyšší soud s názorem obžalobního senátu 
o možnosti výkonu trestu smrti, nepovolí de
legace a vrátí spisy ku projednání věci před 
soudem sestaveným podle § 2 tohoto zákona.

§ 2.

Trestní řízení pro trestné činy vyňaté z pů
sobnosti porot podle § 1 řídí se ustanoveními 
trestního řádu o činech před porotu nenáleže
jících. Hlavní přelíčení koná se před senátem 
čtyřčlenným. Je-li při hlasování o vině nebo 
trestu rovnost hlasů, rozhoduje mínění obža
lovanému příznivější.

§ 3.

(!) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 
1923.

(2) Výkon jeho ukládá se ministru sprave
dlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Dolanský v. r.

51.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 16. února 1922,
se provádí zákon ze dne 12. srpna 

č. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na 
úhradu schodku z moučného hospodářství.

(Druhé prováděcí nařízení.)

Na základě § 7 zákona ze dne 12. srpna 
i 1921, č. 308 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

porotního soudu mimo obvod soudní tabule 
košické, určí ku provedení hlavního přelíčení 
porotní soud mimo obvod této soudní tabule.

kterým 
1921

20


