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Тимс je сиецијална ^ебата свршена п цео 
закрн одбор примир у специјалном претресу. 

Сад треба да нзбер^мо известиоца! (Гласови; 
Господин курбеговић.) Прима ли Одбрр госпо- 
uma Курбеговића за нзвестиоца? (Прима.) 

Јован    Јовановић :     Вио   je   ооичај.   да   се 
извештај одбора прочита у Одбору и да се реди 
i.vje. Ja сматрам, да морамо чутн извештај Одбора 
o свему раду нашем. 

Потирглгсдпик   д|1.   Грегор   Жерјав:   ЗакЉу- 
Јован   Јовановић :   Хоће ni   се   прочитатн     УУЈем даиапш.у седницу  законодавног одрора, a 

кзвештај [фед Одбором? заказујем следећу за сутра у 9 часова upe подне, 
Потпредседник др. Грегор Жерјав: Извештај    Д« rv [фочита извештај Одбора. 

Iic сс одмах дати у штампу. (Седницаје закључена у i1 i чаоова по,сле цодце.) 

VI. скдиицл 

ЗАКОНбДАВНОГ ОДВОГА 
НАРОДНЕ СКУПП1ТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА П СЛОВЕНАЦЛ 

држрна 30. јуаа  1921. год. у Веограду. 

чић. 
Председавао Председник др.  Момчило  Нин- 

Потлредседник др.  Грегор  Жерјав. 
Секретар др. Љуба Поповић. 

(Почетап у 9 4fl*QBa и 45 минута.) 
ГГредссдпш; др. Момчило Нинчић: Молим го- 

споду чланове Закбнодавирг Одбора, да изђоле 
зиузети места. За данас je заказана седикца Ha- 
родне Скушптине и седница Законодавнога  Од- 

onii ciCMiMiTii, који иису желоли оваедвр рије- 
mi'ii.c иацпопа.шог пррблема у iiamiiM крајевима, 
a тако и племенског. Од дапа ослобођеља ти еле- 
мепти почели су да врше ту Своју пропаганда 
га rope ппакпутим циљевима штампом и збрро: 
мпма, a у послвдше време лаћа се и других cpe/i,- 
става, да бн могла аојстићи сврје циљ!ево и иреду,- 
аела je тако 3Baiiy терорпстишсу акцију. 

Наше државне властн настојале   су  да   pe'- 
Gopa,   али,   no • споразуму   ca    Председништвом     ''ulillllM сре^ствима спречету акциЈу n пропагаид: 
Скутптине, одржаћемо  најпре сед1шду  Законо- (i.c, дотлс, док ona у својој необазриврсти није 

узела толлко маха, да je збиља настала погибељ, 
да <■(■ ne in- прреметити пормалаи друџивенн ред 
u државир cTiin.i'. A.in кад je осјетила, да ое ре- 
;i()i!iiiiM n за нормалнб стање предвиђеним сред- 
ствим.а Eie може na пут craih овој [1ро11аганди, 
моЈкма сс латити јачих uepa, које су узакоњене 
у Обзнани. 

Обзнана, која je проглашењем Устава дрбила' 
законску снагу и Etojoj je пррдужен рок, пма ia 
je само деклараторав значај бер предвиђеке ка- 
знене санкдије, a icpje су имале примен>ивати 
само адмшшртративне власти. Држало се у први 
ма.х. да he оиа мало јача п ртрожија мера. државне 
власти оузбити настрјање нутарњих противншЈа 
п непријатеља, који су у савезу са иностранством 
у њиховом диљу у пастоЈап.у. да сруше државце 
тсмг,|,г. да изазову преврат и упропасте све ono, 
lUTO je najr.cliiiM жртвама читавих наших генера- 
ција стечено. Задњн догађаји, који су свој нај- 
r.iliii изражај добили у покушаном атентату на 
Његово Краљевско Височанство Регвнт§,, надаље 
У НзвршенОМ атсптату na Мппистра УнутрашЊИХ 
Дела ,4|»aiiii;oi',iilia. те у припрсм.матм. а.т не- 

држави. Hama ноиа држава мјесто да баци сву успелим радц>ама, да се извршл атентат на 
своју (•иагу na, консо^идовање n своје уређење, од Владу, Народну Скушитдну и лоједине истакнуте 
свог почетра na до Данас мррала се да брри са личности, a све у цпл.у. да се насилним пачппом 
једном пропагандом n аЈсцијом, која јб ставила (рупш читаво" садашње стање, взврше пркољи, 
ccon за nn.i, n задатак да насилним путем обори доказују, да ијере, koje су предвиђеце у Обзнанн 
данашњи pivu и да насилним путем поведе нашу нису довољне да зашти^е државу и садашњи дру- 
државу из данашљег рблика у једаи други, за штвеин ред. (V.c one акције n покутајп присил- 
који Дрлш, да je сгшсоносаи за човечанствр. Пред- нога преврата [хрем.а задњим догађајима n арема 
ставник те пропаганде je ромуциотичка партија. слиједу догађаја од ослобођења na до данас 
У ту акцију, која je ишла за тим, да нашу народиу нашле су главнр уточиште n главни аотицај .\ 
државу паси.шпм путем сруиш, увукли су се пви     Иомунистичкој  партији  nariie  Крал>евине;  Према 

давнога Одбора, 
Ha" дневном je редЈ1 извештај Законодавирг 

Одбора повоДом предЛога закона o заштити др- 
juane. MII.IIIM грсподина нзвестиоца, да прочита 
laj иввештај. 

Известилац Фехим Курбеговић чита изве- 
nnaj. који гласи; 

»Законодавној ('купштппп! 
ЗаЕоноДавни Одбор, који je ступањем Устбва 

na рнагу претвррио се из Уставног Одбора у :ia- 
конрдавни, предлаже према члану 133. Упаиа 
Скупштини na прихват законски цредлог d за- 
niTimi јавне безбедности и doper^a у држави 
усвојен у Законодавном Одбору ове СкупЛ1Тине. 

Предлал^ући onaj законски предлрг na при- 
хват, Законодавни Одбор предлаже Скупштини 
i;puTi;ii извештај no оВоме законском предлогу са 
мотпиицпјом- 

Вјековним напорима, патњама n настоја- 
н.има нашега троимеАог ^арода, мргли смо тек 
иосле сћетског рата да обтварицо свој вјекрвни 
cau ујеДињенн у пародпој. слободцој и независној 
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ci-iiM   KM-aiaimi.iiM   к6т;татац11Јама   ii   нзвиђајима гањем и  постајањем  маиом каквог удружеља у 
ne IIKA'MHO ie lačno, m ce та акција организовала иил.у да путем тероризма и нелегалним начином 
v крилу комунистичке партије, да  су сви поку- врше ce убијства у накани да ce, срушивпш ово 
tiiai& изведени пб самој партији или no Јђезиним стаље,   ирнграби   власт  у   cBOje   руке.   Иомођно 
оргаиизоВаним члановима сџ знањем партије. Ko- средство у својој дела^ности употребљава подесне 
vvmirTji-ii;;; партиј« \  цашој Краљевини присту- локале н зграде у своје сврхе. Надаље, служи ce 
nI, m je tipna v трећд   [{нтернационалу v Москви свим  могућнм средствима оргашгаацијама, здру- 
иод нознатнм VMOBIBUI H обвсзама. Она  je према живањима и пропагандом, да ce војна организа- 
тим у-словима n обвезама имала да настоји онемо:     ција разруиш, како бв ce лакше д ло до циља. 
гућити   моралан   гћивот,   отешћати   свако   благо Пошто je сврха постигауи! диљ не бираЈући сред- 
стање v   фжави, [шстојати, да ce полозкај неупу- става, прихваћају ce веза са појединциш и др.\- 
lienor раднипгаш  што ви  (.ivinim.  Надаље, дп штвима у инострансти). л да пм акција буде што 
ако »е би била   (остатна легалиа борба, оснује у успешнија, слуЖе ce  [гроизводњом в   ирпкуп.ч.а- 
своме i;pii.iy фраЈсције за нлегалну и терорпстичку њем opyjKja; справа   и  експлозивног  материјала. 
порпу. да ce (му.кп са цослаиЛчкнм  нмунћтетои Према овим средствима за иостигнуће ци.ч.а 
.-i   остварење  ових   циљсва.   ОВе   mro  ce   збива од странв  комунистпшшх и  анархистичких   upe- 
данад   п   што  ce  ибивало од ослобођења  овамо, вратвих елемената, конструисаи je у првом члаву 
|;|саи су доказ за ово. Према свему овоме може опога зак6нс1сог предлога  низ злочиначких дела, 
',-,  |M'1III. д'а je iiaiiie друштво lipeito својих власти која  према  члану 2. спадају под казневи удар. 
досада ooraio iiaciinlio н да кије предузима10 мера Црема члану 2. кажњиво je ne самр чињење ођих 
пстрсЛптпх ;i,i своју обрану. м'<'1)утим. плЈцикп.ш- крнвнчних дела, нвго н само пропуштаље, спре- 
;,(iiiaiii!.jii део Епропе   Запад као n Северне A^ie- «авање  извршења   и   првпремања  ових  злочипа. 
пичкоДржаве, na n у рпште иултурни свет, досад Подудар те казнене ставке спадају само они, icojii 
ce je заштитио од ових погибољи н донео заковс су. знајућн за те радње, цмалв могућност да  со 
;ui aaniTiiT.v друштвеног рсда n државе; Шг.а.јиар- ца цреме npiijane ('ирече. 
cica, која je пссада била уточнште свима оваквим д0   t-,\\  ce  омогућил [увати   јавну  безбе- 
r,icMciiTiiM;i. n i:6ja HM je давала enoje гостоприм- дност, потребпо jt;, да ce у случајевима, гђе ce иде 
CTBO', морала je да донесе закон-0 заштити државе. ;;, [{асллиим друттвеним н државним превратом, 
TaKo'jniicT^ учинила'Америка,као и остале кул- дрЈкавпим   иолитичким  властима, .ai.-o  њеан  ор- 
т\р1п' n папргдпг дри^аве. Да ce обрани nama др- ганн лиЧне и имовне безбедности не би билв до- 
a.av.a  n   народна заједпнца  од ове  велиће поги- вољни, даде иа  њезии  захтев војва  помоћ. Ова 
Ги.мк  li.ia.ia je у задњи  час  рредложила  овоме војна помоћ имаде ce дати самб овда, када je не- 
Одбору na  претрес законски  иредлог 6 ааппптп двојбено у опасностн јавна безбедност, a не само 
Јавне безбедностн  и поретка у дрчгави. Овај аа- кад ce ona замишлЈа  n.in  предмјева.  Недвојбено 
icoHpKu  предлог, иојн je џредат опоме Одбору .\ j,. црема  развитку   »рилика  n догађаја у  паџшј 
циљу да ce њиме заштити nama народна држава, ЕСраљевшш, да мпоге ошптинеикрајеви,билосво- 
до којс смо пакон вјековне борбе лош.ш n да ce ј,,м  цасивношћу бнло давањем  припомоћи  поги- 
садашн>и друштвени ред сачува од покоља.Зако- бељним елементима, онемогућују државпим  вла- 
нодавни je Одббр претресао у свој Јтири сед- стима   осигурање   јавне   безбедности.   Овоме   ce 
нице, na  га jei након ивких  нзмена  n  иадопуна може статв једино na пут, aico ce теретн нздржа- 
npiiMiio како у пачелу, тако n у појединостима. Bai£,a   употребљених   војних   сила   у   колико   je 

ПредлаЈкући   овај   предлог   ркупштинм   на кривша  na дотичиим опвттинама   нли  крајевима, 
усвбјеше нстиче, да   му је.главцв  un.i, заштота за (вихбву употребу иа њихов rpbuiai; изврше. 
(•ajainii.ci- дрјчптвмгог реда  и државног поретка. Недвојбепо je углављопо у прпмппа.шој зпа- 

Да   ce  ona  заштита   нзведе   праввлно   ваља JIO,CTH, да л»удп мврнога, моралпога n irocTojaiiora 
уочити, na ко.ји ce iia'iim n којим средствима иде живота ne могу ce лакопотакнутиииавестинаак- 
;;а порушењем св(;га рног штоовај заков sohe да un.ji'. које угрожавају прпватну и јавпу снгур^рф1 и 
iiiTiri'ii. ii према томе, кад ce установе критерија порслак. ДоликвеЈЈТИ овс врстс највитб ce рвгру- 
n обимв гих акција и пркушаја Ire њихових сред- тују бд људи  пијаница', скитпида  и оних,  који 
става, оида ce може доћи до ваљаног начина за- блудом   проводе  живот.  Ови  ćy  ci^ioiin  свакои 
штито. Према овим објективвим  и субјективним паговаран>у,   a   поготово   у   оскудици   средотава 
средствима  и  њиховој употреби у  [•лавном je  n даду če лако обећањима провођења угоднијег -кп 
овај законски предлог израђен, вота  навеств  na  разна злочиначка  дела.  Кому- 

Заж !ки предлог o заштитн јавне безбедно- пистичке n  анархистичке орга^изације знале су 
nn u пор^гка у државн у цил.у зап^ите дру- увек да овакова .шца. која су морално прорнула, 
riiTBOHor реда и "државног ннтсгритета оД н:аоиЛ- употребе ва фив н згодав начии као бредство за 
ног рушења конструисао je као злочинство у оми- постигиуће својих циљева; Да би cie онемогућило 
c.i.v   казненога   закоиа   mra   нндивидуалних;   и ово срвдствб, његова употреба пОтребно je, да ce 
коасктптшх  акцмја  n  промата.ја  узев у Обзир овакова   лица   став^   под  удар  јачих   казнених 
лбјоктивно и субјективно средство кар злочЛне, одредаба, na je према томе у члану С. овога за- 

У npmi мах види ce, да ceтербристичка n ira- којгског предЛога то [дита^е регулисапр чрема по- 
rn.iim пропагандо fin  нзхгену другптвшгог р&да  н треби, премда према свнм критеријама псбв пмало 
рушење државцог  иптегрвтета, te сваког јаиног м<-ста у овомс закону, 
иорстка  ii мира служи  Са  пт-ањсм,  иалаг.атгм, ('im покрети n паснлпеакције, док ne добију 
[птампашем   и   растура1вем  ктта.   повина,  пла- јачего замаха n снаге. служе ce ca модернвмЧех 
i;,na   n   itnjar.a.  Ta, КОМунИСТИЧКа   n   anapMicTii'm'a шпкпм   распрскавајућнм   матгријамп   li   бружјем 
i ропаганда  служи  ce  палал.г  i:ao средством  зп na потајни и лукапи пачин тако, до je више пута 
иостигиуће свога   цпл.а  организбваним   потпомп- тешко док ce  нзвеспи  случајеви   ne догоде  нли 
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јасне контуре припјремљеног рада не покаЈку и ве право да ре пог.у иористити благодатима  закон- 
аапазе  Ša бн се стало на пут било долозном, било cuora и уставног стањћ, крје не иризнаЈу и Koje 
кулпозном прављељу и употреби ових средста;ва, Јсоће да pynio. Њихов став je инкомтттибилан са 
i:'  и се овсмопгћи'лака'прибава  оваквог  мате- тим стањем. Овим млаиом sinje се мислило уни- 
пијала   овај закопски предлог v члаВовима 7., 8. штити   »аучни   исшунизам   и   идеју,   него  једну 
п g  ставио под теж.е ^азведе санкцијс IJUKO прп- ипртију  и  организацију, које je ДЈеловање исто 
нзводњу   тако  и   прибаву,  i  и   противпрописвз' IBTO  и  дјеловање  једне  аварх^стичке  оргааиза: 
употребу оваквих материја. №је. Према догађајима, који су следили од првог 

покушаног атентата  иа  Његово Височанотво re- 
5   свим  модерним  Ешпредвим  државама  pa-     ^- Т(, изв ii(i|, .,,,,,„,,,,,.,,, „., Мипистра Драш- 

"imniM.i v пр^звато, да [Јутем коалици^а и opra- RomiiB   ,;.1() „ ,,,,;,„„ цокушаји и припремс прије 
низација браве своје радничке нвтересе. Алн m и 1|()(.Л(, ,,,,,,.,,   .„.д,,,;,,.,,,,,,, докааују, да су у крилу 
оме се скивути с вида, да вормално фувкциони- I.(iMV1,,l(.TII,|];(,   Im|n:,ijr   наше   Краљевине   ешвми 
cjubo ноких радња стоји у тако ускоЈ вези са ]ав- {,:    уТ0ЧИШта ,.,,„ елемевти, који  хоће да  иа- 
ппм  цоретком  ii редом   гувањем друштвенога ги-\шм IIV,,,M ,.,„.„„, данавпБИ иоредак и државу. 
l1-^1- као " ДРжавнога стан.а, да се те радте и ти ^^  ,u,nyM,_  .^-^. ,.,,„   |;(MI| rV д0 0ада  ,„,,,,,,. 
радовв  ne могу пустити без иекнх стега \  удру- .  |);1|||I ,I,|;III(1I.,I| комунистичке партије Југославије, 
!к,нван.у п коалира1ву у un.i.v заштите својих пи- а |..(|;о ^, ,.,,.„, НСТакнуто,Јта je комувистичка hap- 
тороса. У такву врсту радвика спадају без двоЈбе vw таква  „p,,,',,,,,,,.,-,.;,,,,,,, v трећу  нптер- 
Државви    чпвовницн    и    службеници.   радници     t J  .,,,. Il() l V(,-,(1I,11M;1, кој,, ,,, v глаипом могу 
војне адмвптгстрациЈе, службевица самоуправних оанаадти' да ваља  свим  легалним   u   и.италипм 
;' |;|- KI nm, који гу упослени у радљама, ко- ,,.,,,,,„,,., (1|,v ^жавт, a и друштвени поредак у 
јнма сс дајо у случаЈу [фивилеговав положаЈ no ^ј сруиЈит^/партија'; као и њевн чланови, lioja 
казневбм   закову   према   потреби   нарочита   за- ■u.ui за-тим вд рпути овај Устав и све оно што je 
штпта, Овим  n оваквим  радвицима  не иоже се v'lli(,MV уТемељево  но може да се служи са пра- 
признати  mi у  нррмалном; a   камо ли у стању, •тт  •.(|-|,l 11|И)||;, |il;,(. из ТоГ закопског стааа, јер 
где се подковавају државни   темед.и,   ираво   на .    т0  ннкомпатИбиЈшо.  Према  toMe   je  члав   19. 
штрајк. ('тога je било нужно, да се и то иитаље oijorc| законског предлога ndriiVHO уставаи. 
уреди п да оно добије своју санкцију у члану 10. 
тог закоВског предлога.    ' Главн0   теживие    извригења   рвога   закова 

чато je у pvKe редоввим судовима, што одговара 
Слободу рада  и  привреде треба  штитити  и jI0TIiyH0' принципима   |ол1ге   правве   уређене  др- 

сам   Устав   преписује   и   гараитуЈс   na   je  стога -pane 
иужно, la се свако насилно спречавање слободе 
nuna стави п6д ia'iv 1;азнепу савкциЈу. Haciaje  пптан.г. да m je  иачии доНоишња 

овога законског предлога уставав  и да ли овај Илегална борра превратних елемеиата служи ..;||.()1| спад^ NU,|)V 0|1(, ;,ai;Ull,,   који се 11мад\- до- 
će ca pa.imiM симболима и знаковима ла постигне ,„„,,„ са (.К1к,1и,1|ПМ  дроцедуром  v  смислу  члапа 
свој цил. ;i да створи ]авно мишљење, да греба l:)|;!   устава   према члаву' us:'.. Устава, сви  за- 
rtocTojehi aiam  пброда!; замеџити другим  na- ш      .и ii   .      „,,,,, ^,.;,,,,,,,.,, законодавства и 
(„лш.м n.vivM. a наротатр у ту сврху употребљава v           ^  ^       се довесу п   приме no  краћој 
iie.Ke.yjipyi\v и оргавизације, Koje су основане за за- '„,,,    „    „,,М;|   л,,иј('1(.   Л;1   ,;,,„„„,,„„   закшш; 
штиту  социјалних   n  ековомских   Hiirepeca   чла- с^а Mt,|)V nm. ...А].лт: i;()jll 11;lv ;,,, И8једнанен.ем 
ii„ia. за своје недопуштене циљеве. i   шмл  су- законодавства, a onaj заков  није   иигата   друго, 
зГшања ових средстава са члановима 12., 13., i i. ]]vw ^       (1ЧЛ0М.1|; ј0га закона, који би био по- 
'!  15- овогачзак жог предлога  копструисани су .^,,,' ,1;| се ,|1|М        jt, Л()т,(,,   јер ,,, ИЗискују 
Деликтп, који  птуд м.ау  потећи  и  стављеии ej .'.,,.„,,„„   „„,.,,,„,,.„. ђвЈ

ај закопски  предлог ?гаје 
:и,д казнену сапкцију. ;,;„„,,,,,   l|lV|.n   lu.w кад >„,  м,, ^ сад имали  п 

Према 'i.ian.v 40. српоког  закона   o   шгамип били створи^и у овоме кратком размаку onim ка- 
^еликвенат се je  могао да служи тешким .vi!,j<4- зненн законив, na да je пастала  потреба, да се 
тмма јконтумација, na je обзиром  na, рвр  попг- Гада   овим   заковским   предлогом   као   новелом 
осл.по стање п.ал.ало коптумационо суђење у овшј употвуни. 
случајевима олакшати да  се спрече макинације, Законодавии Одбор цредлалгући onaj зков- 
.л.јпм on се служили деликвевти. (,i;i|  ||)м,л,101, г,.,,,,,,,,,,,,,1,, „',  „,„,,,„,. т™ нсту, 

Друштво n држава имаду правр да се свим да га у целости n [хепромешена прими, како нро- 
г!аковским  средствима  бране од насилвога  уни- гшсује чл.  133. Устава, јер задњи je зас, да сс 
nncn.a n цромене стања, које je заковш уређено. ,стане na пут иомави, Eioja прети пашем друштву;, 
Устав, који важЦ у Eiainoj Краљевини, у својим Eiauioj нарбдвој заједници, пашпм пародппм теко- 
одредбама даје то правр.  Из тога CQ права рађа вивама n опстанку толик.им мукаш и напорима 
ЕЈонсеквевција, да све оне, Etoja do боре влегалаам створеас наа^е ЕЕародве државе; 
(^редствама ir есојв хоћс да наласаим путем  sipe- За свРга ЕЕзвествоца Одбор je Е/забрао voom- 
обрате садашње друаЕтвевр  и држав 1тање у ,,,„.,  фехима   [{урбеговаћа,  народног noc.iaimi.-a. 
циљу да Е1астаае авархаја, имадемо право ставитв , 
h.nan  закоад.  Таковам елемеатама   »е  може се ПредседашЈ Закоаодаваог Одббра: 
а.тп уставВа за1атвта, ппт пм се може вразвата Др. М. Нинчић: 

•аковатост, jep ова сама ве призвају овог стања. 3fl оекретара:           Извествлац; 
Etoie \r уставом створево.  la r мвсао изражеаа у гт     -   *г  n      vi.      *  i>   -        L 
чл. in. овог заЈсрвског предлога, где се комуваг.- Лр. Љуб. Попови^.     Ф. Курбсговић. 
тачквм   n   авархистичквм   елемеатама   Hd   даје 
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T Е K C T 
Закона o заштити јавне безбедности и поретка у 

Држави. 

Усвбјеи у Законодавнош  Одбору  Народие 
('i;yiiiHTimr. 

M.iiiii   I. 

Kao злочинство у смислу казненог заи[01шкч 
сматраће се и ова дела: 

i. [Шсање, нздавање, [Втамцање, растурање: 
кн>ига, новина, плаката нли објава, којима се иде 
II;I го, да се ко потстрекн.е на насиље према др- 
жавним властима предвиђеним Уставом или у on- 
mre да се грози јавнв мир нлн доведе у опасцоот 
jamni поредак. Ово важц n за сваку писмену иди 
усмену комунистичку пропаганду или убеђивање 
других да Tpfn;i променити политичк^ или еко- 
[{омски поредак у држави злочином; насиљбм нлн 
M;I i.'ojdM врстом тероризма; 

2. организовање, потпомагаље илн иостајање 
члапом Егаквог удружења, кбје би имало за сврху 
иропагандУ комунизма, анархизма, тероризма или 
удружења ради припремн ii.in извршеша убиства 
n.iii удруи1ења за нелегално и неиарЛаментарно 
приграбљаваке' атгалти као у ошпте оно mro сс 
садржн у предњо] тачки; 

3. издавање тм закуп или ма у којем виду 
u гупања зграда илн простора за скулљање 
лида, којима би био циљ припрема или рад за 
ocTBapeifcie чега од онога, mro je изложенд у гор- 
њим двома тачкама, ако je онај, који je зграду 
ii.in просторије уступиОј знао, нашта he се оне 
употрсоптп: 

■i. организовање', здруживање или nporia- 
гиида, којима се иде иа то, да се гфоузрокује врјна 
iiuoviiii. мгпм,- ii.in незадовољство код војника 
n.m да се фађани или војници iie одазивају својим 
r.ojiiiiM дужнрстима nm .m се oMeia^ отвЈкава или 
orpiininn пронзводЈ^а, поправм или пренос војнрг 
материјала п.ш снабдеваље војске за љене потребе 
као у ошпте свака пропаганда против установе 
војске, као и свака 1грипрема, покушај или извр- 
iiicii,!' у цп.м.у да се прруше нли »оЈШште објекти, 
коЈп служе јавном саобраћају, Ј.-ппшм иисталаци- 
јама п потребама; 

5. стављаље у везу са каквом личношћу или 
каквим лруппт.пм у иностраиству у циљу доби- 
јаша каквс аомоћн отуда радв припреме за рево- 
луцију iim насилну промену садашњег nomi- 
TH'Uvor стања у земљв илн другог чега у предњим 
T:.'1I.;IMII нредвпђенога, као и свако помагање кога 
ннрстранога листа n.ni лруппип од стране пекога 
cii територије nanie Краљевино. кад то лице nm 
друштвр раде против ype})Qibk. поретка nm јав- 
Kora мира нагне државе; 

O. производња ii.in прикупллње оружја, 
оруђа, справа, илп ркбплбзива ради којегц од 
иапред спомепутих циљева, као и свако прикри- 
вап.е TII.\ аредмета; 

т. нрипрема, сокушај n.in изврхпе^е убиства 
u;:  кога оргаиа  власти  nm  политичке лтпшости. 

M/um -i. 
K'o уитп мп  којеј o,! i;|mi;iriiiii.\ дела изло- 

■,i,riiii,\ у чЛану i. овога закона, казниће се смрћу 
n.m робијом до 20 година. Предмети  кривично) 

.н ла копфискрваће се, 

omi. који знају да се ирипреиају злочипи 
нзложени у члану i. na o томе на в^еме не изве- 
сте државну власт. казниће r;e робијом до 20 
година. 

У циљу бржег н лакшег утврђиваља кри; 
пице допуштено je 11адлежним властвма да прз- 
трес r.pnn' п ноћу, fiKb то захтева прека потреба. 

M.inii 3. 
Државна  политичкл  власт траи^иће од  нај 

ближег  команданта  војску  ради  бдржаља  јавпс 
безбедности кад год c'e аокаже да у којем  кон- 
кретном тежем случају иису зато ДовоЉни њенл 
органи личне п имбвне безбедности, 

Бдиже одредбе p начиву употребе војске 
iiponiicilir MiniiicTaiicKii ('aiuT. 

'li.in   L 

Кад се у какву општину нли срез пбшаље 
Bojcka услед угрожене безбедности, онда he ста- 
HOBHHUITBO те опгатине, односно среза, бити ду- 
жпо да нз својих средртава, сцака кућа према 
свом имовном стању, храни и потребама снабдева 
појску. Прибираље потребних намирница вршеј 
под рукрвођењем и надзором државне и полициј- 
ске власти, општинскл власт и у укупном износу 
уредно п MU време предаје војћој власти. 

II другп трсппкоип. које би држава учипила 
услед ове употребе војске, падају на станов- 
iiiiiiiTiio. no пко се ред убрзо поврати, да се станов; 
iimini"! ослободи плаћања накнаде тих трошкова 
п да omi падну na терет државне касе ftao и да 
сг ставовништву врати ono. што je за војску дало. 

Omi. i;ojii on због дела којим je изазвана 
^иотреба војске били осуђени на казну, дужни he 
оптп пакнадитн становншптву и државн учињене 
нздатке ojio употребе војске. 

Ч.тп ."i. 
Il.-i захтев Министра Унутраппвпх Дела, Mn- 

нистар iiojiin n Мррнарице одобр^е да потребав 
број војника пређе у жандармеријску службу и 
тамо одслулси срој рок. 

Члав (i. 
Лица, која у скитњиј пијанчењу n.in блудни- 

чењу проводе г.рсмг a ne могу доказати, да се на 
поштев начии нздржавају, KaBimhe сс због тога 
затвором до грп месеца, a OCHAI тога, као лица MO- 
JI;;.ino посрнула n склона вршењу крнвичних 
и u. могу бити упућеиа и после нздржане качне 
у завод за прппудип рад. 

Малолетна лица, акр не бн била осуђена na 
казну, yiiylini!;ili(' се у завод за васпитање и мо- 
рално пбправљање у којем тако лице може остати 
највтие пет година, ако нпје иавршило (б годпиа 
жнвота. иначе до пуноле^ства. 

Мипистар Правде овлЈатћује се да донесо 
ур доу o поступању за блучајеве упућења оМ- 
квих .iiin;i у заводе гд принудан рад или у вавод 
за вас11Итан>о и морално ноћрављање M.I.IO- 
летника. 

M.l.ill   7. 

Ko padiipKaBajyhe маторије нли иираве n.m 
оруђа потребна! за њихово справљање градн nm 
другога уиућује Etaiio да nx иачиви, набави, чува 
IMII п\ другоме продаје, иа да зна n.in мора лр- 
/Катп да су све оне одр^)ене да се употребе за 
li:'ltpmcil,c   КаКВОГ   ЗЛОЧИНСТВа,   ПОрРД   oilllN   мооро- 
јапИХ  У   'l iaiiy   I.   1;а;!П111и'  СС   рОбИЈОМ, 
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Члан В. 
lui je овлашћеи да држи распрскавајуће ма- 

терије na овим рукује противно постојећим пра- 
вилима ii наредбама надлежних власти и с тиме' 
!троузрокује какву штету или опасност пр имо- 
liiiiiv. живот iMii здравље других казниће се po- 
бијом a у осо(5ито лаким случајевима затворрм. 

Члав 9: 
[Со гс огреши и постојеће законске прописе 

п [1аредбе o ароизврдњи, увозу и продаји барута, 
динамита, ватреног оружја и других распрскава- 
.iyliii\ материја, казниће се новчано од 10.000 до 
100.0000 динара према величини кривице и своме 
iiMoiiiio.M стању. 

Ову иог.члиу казну може суд изрећи и \ 
i riiMii случајевима члана 7. п 8. овога закона, по- 
ррд тамо предвиђених (газни, шо нађе да je то у 
иитересу одржања! јавног поретКа. 

Члан 10, 
Државнп »шновници п' службеници, радници 

војне адмшшстрацнје, службениди самоуиравних 
тела, који појединачно, у већем броју или укупно 
нрестану вршити своју службу у циљу штрајка, 
казниће се затвором a потстрек^чи и колцвође и 
новчано до 10.000 дииара. 

Истом |;;|;;иом казниће со и она лица, која 
саботажом нлн пасивном р1езистеицијом о;иетају 
правилан ток rfOBepene им службе или рада. 

Члав 11. 
Лица, која покушају спречити друга .uma 

да раде, казниће се затвором д*1 G месеци, ако њи- 
хова радња не пређе у какбо теже кривично дело. 

А.ко <•(■ оваква лица na позив власти одмах 
ne раз&ђу с места где су се недопуштено скупилн, 
казниће се затвором до годину дана и новчаво до 
три хиљаде динара. 

M.ian 12. 

Ko na јавним зборовмиа, у отворенпм нлИ 
затвореппни просторима или нначе ма где, носи 
nm изиоси ма какве зиаке, заставе или натписе, 
i.ao зпак позивања nm потстрекавања да се 
створи Jainio мишљење ла постојећи правнв пр- 
редак треба заменити другим, путем преврата, 
innicii.i'.M приватне својине или уништајем јавио- 
га мпра. казниће се звтвором најмање годину 
дана n.m новчано до 50.000 дицара n.in обема 
казнама. 

Члан 13. 
Само учестврвање прн  манифестацијама из 

преднЈега  члана   против   организоване   држарие 
власти, i;a:iiiiilic се ватвором до годину дана илн 
цовчано до 3000 динара n.in обема Есазнама, 

M.ian I I. 

AKO je надлежна власт забранила калсву 
манифестацију нротив државне власти nm нначе 
i.ai;iiy лруру манифестацију противну државиим 
цптересима; сви учесници, који се na позив вла- 
оти бдмах пг растуре, казнипе се затвором naj- 
Man.c ГОДИВу дапа a КОЛОВОђе li папшарачп да се 
маткргстацпЈа ne растури n повчапо до 5000 ди- 
napa. 

Члан 15. 
Државца  управна  власт  i.a.i  \;i;p,iii  да  ji' 

i.anno удружеше  (с1шдикална  сргаиизација   n.in 
друга) променило сврј   закопсм   допуштош!  nn.i. 

n.in отпочвло тајно n.in јавно да се бавм другим 
недопуштвним нлн противзаконим агитацијама 
n.in прслрвима, растурићс такво удружење. 

Против овога решења o растурању удру- 
жења његови законски представнш1;и имају право 
жалбе у pin;y одтридаиа Првостепеном Оу^у. Про- 
Tin; pmirii.a првостепеног суда може се у нстом 
року изјавити жалба Касационом Суду, 

Законски представницл овако растуреног 
удружења,  казниће се за   недопуштени   рад  за: 
TBOpOM пајмап.г гОДИНу Дапа n нОВЧано 5000 ДИ- 
napa у колико овде нема тежег кривичног дела. 

M.ian Iс. 

Кад рптужени у смислу чл. Ш, Срп. ;!ai;. o 
Штампи буде позват ради саслушања, na се крије, 
m бегне n.in га у опште нема у месту пребивања 
за трп дана од судског позива и то се констатује 
званичним извештајем надлржне пааст. суд неће 
у будуће џозивати таквог оцтуженог црекр 
»Службених lldinma пптп му преко љих вр- 
niimi икаква саопштења, већ Ке се све судске 
одлуке, које му се имају предати, црилепити na 
дом његовог последњег станоВања нли пословног 
бављења, као и na судску таблу n оие he ое сма- 
трати за пуноважне у погледу рачунања рокова. 

M.ian  17. 

C обзиром na наређење гиана 20. оврг за- 
копа, имаће се у будуће сматрати, да je наређење 
члана 58. рдељак l. Срп. Закона o штампи кар n 
пркрајинских закона o штампв престало важити 
у колико сс односп na кривице no овом закопу. 

M.ian 18. 
He могу вргаити никакву јавиу службу n.in 

функцију пптп oiiTii народнн посланици нитн 
чапппш самоупраг.ппх- тсла onu. КОЈИ прИпаДају 
комуппстптам napTiijn n.in у оптте каквом удру- 
жењу које je овим законом 3a6paHieno. Ово се од- 
iiorn n na службенике приватних установа, које 
нмају нзвесне нарочите привилегије од стране др- 
жаве, a крји службеници припадају 1;омунистич- 
кој (■■rpannn. 

.'luna. која сада врше предње функ^ије раз- 
решавају се no ступању na, снагу овога закона. 

Чиповници n jar.nn службеници; који би са 
рвога разлога били разрешенн од дужнрсти. могу 
сс противу ретења МинистровРг жалити Држав- 
иом Савету. [Јримљена жалба ве рбуставља нзвр^ 
гпење решења 

Члан 19. 
За сва кривична дела no овом^ закону су- 

диће редовнн државвн судови no слободном су- 
дпјасом уверењу и судиће као китне предмете пре 
свију других крпг.пчппх дела. 

Опппги део казиепог законика за Краљевину 
(^рбију (§§ i. 81. закључно) примењиваће се у 
пвему na ena кривична дела по овоме [фивичном 
аакону, Ну iia.vae'rao од S 58. казпеног aai;(inni;n 
за li'pa.i.rinmv Србију кривац lif се моћи осудити 
na смрт за злочии учиљен no овоме закону, ако 
je у времену учињеног дела имао пуних 18 година 
ишвота. 

M.ian 20. 

Ciie овбме закону противне одредбе из 
i пштег i;a:ni('noi- законика n других споредних 
[;изнених закона као n закона o ттампп. закрна 




