
Ročník 1925. 915

Sbírka zákonů a nařízení
Částka 84. 7 Vydána dne 15. října 1925.

Obsah: (198.—202.) 198. Z á k o ti, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů 
a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby. — 199. Nařízení, 
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198.

Zákon ze dne 19. srpna 1925, 
kterým se ustanovuje doba nové organisace 
vojenských soudů a upravuje přejímání dů
stojníků justiční služby do občanské soudní 

služby.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Pro vojenské soudy platí doba od počátku 

účinnosti tohoto zákona až do konce roku 
1927 za dobu jejich nové organisace podle 
§ 26 posl. odst. zákona ze dne 5. července 
1912, č. 131 ř. z., a zák. ČI. XXXIII/1912 o vo
jenském trestním řádě (ve znění čl. IV. zá
kona ze dne 19. prosince 1918, č. 89 Sb. z. a 
n., jímž se prozatímně mění některá ustano
vení vojenského trestního řádu) a § 99 ústavní 
listiny.

§ 2.

Až do konce roku 1927 mohou důstojníci 
justiční služby československého vojska býti 
na žádost jmenováni soudci u občanských 
soudů, nebo konceptními úředníky u státních 
zastupitelstev.

§3.
(!) Převzatého důstojníka lze užiti jen 

jako samosoudce ve věcech trestních, soudce 
vyšetřujícího, člena senátu v řízení trestním 
a konceptního úředníka státního zastupitel
ství. V ostatních oborech lze ho užiti jako

soudce teprve tehdy, když v nich konal aspoň 
po jeden rok s úspěchem pomocnou službu 
soudcovskou, nebo složil doplňovací zkoušku.

(2) Podrobnější ustanovení o této zkoušce 
budou vydána vládním nařízením.

§ 4.
^í1) Převzatý důstojník nesmí býti při svém 

převzetí zkrácen ani ve svém hodnostním za
řádění, ani na služném, jichž nabyl před 
svým převzetím ve vojenské službě jmenová
ním a postupem do vyšších požitků.

(2) Přj posuzování práv, plynoucích z dří
vějšího služebního poměru, jest pokládat! 
službu ztrávenou v poměru důstojníka jus
tiční služby za službu rovnocennou službě 
občanského soudce, nebo konceptního úřed
níka státního zastupitelství.

(3) Do doby rozhodné pro nabytí nároků 
i pro výměru civilních pensijních požitků jest 
převzatému důstojníku započítati veškeru 
dobu, započitatelnou v tomto směru v den 
přestupu podle předpisů platných tohoto dne 
pro vojenské gážisty z povolání.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedou jej ministři spravedlnosti a 
národní obrany.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. Udržal v. r.
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