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69.

Zákon

ze dne 11. července 1951

o ochraně státních hranic.

Národní shromáždění republiky ěesxoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K zajištění pokojné výstavby, socialismu
v naší vlasti je třeba účinně chránit státní
hranice před pronikáním všech nepřátel tá
bora pokroku a míru. Ochrana státních hra
nic je proto povinností každého občana.

Provádění ochranv státních hranic náleží
do působnosti ministerstva národní bezpeč
nosti, které tento úkol plní svými orgány, ze
jména Pohraniční stráží.

§ 3.

(1) Službu v Pohraniční stráži vykonávají
pro její význam, odpovědnost a namáhavost
vybraní příslušníci pracujícího lidu.

(~) Přislušnici Pohraniční stráže mají
stejná práva čl. stejné povinnosti jako pří

slušnici vojska; při výkonu své pravomoci

mají též právní postavení příslušníků Sboru
národní bezpečnosti.

§ 4.

Organisaci Pohranični stráže stanoví a
předpisy o jejím doplňování, o propouštění

příslušník tl Pohraniční stráže a služební
předpisy vydá ministr národní bezpečnosti.

§ 5.

O součinnosti Pohraniční stráže s brannou
mocí rozhoduje ministr národní bezpečnosti

v dohodě s mínistrem národní obrany.

§ 6.

Služba v Pohraníční stráži se počítá jako
služba ve vojsku. Hodnosti dosažené v Pohra
niční stráži jsou vojenskými hodnostmi. Pro
příslušníky Pohraniční stráže platí předpisy

o platových poměrech příslušníků ozbroj e
ných sborů.

§ 7.

Příslušníci Pohraniční stráže podléhaj í vo
jenské soudní pravomoci a ustanovením
o trestných činech vojenských.

§ 8.

Ministr národní bezpečnosti stanoví nařize

ním. kdy příslušník Pohraniční stráže při vý
konu své pravomoci užije zbraně.
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§ 9.

Sblrlťa zák:on'O', č. 7 0/1951.

70.
Ministr národní bezpečnosti v dohodě s mi

nistrem financí upraví součinnost Pohraniční

stráže s finančními orgány při zjišťování

trestných činů a přestupků finanční povahy,

§ 10.

(1) Ke splnění úkolů uvedených v tomto .
zákoně může ministr národní bezpečnosti či

nit potřebná opatření a vydávat obecně zá
vazné předpisy; může zejména stanovit,

a) že vstup a pobyt na určité části území
státu je zakázán nebo dovolen jen na
zvláštní povolení,

b) že na určité části území státu je k prová
dění prací, které mění tvářnost terénu,
nebo ke zřízení telekomunikačních nebo
energetických' vedení vnitrostátních nebo
mezinárodních třeba též předchozího sou
hlasu ministerstva národní bezpečnosti.

(2) V jednotlivých případech může mi
nistr národní bezpečnosti přenést pravomoc
podle odstavce 1 na své podřízené orgány.

§ 11.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 'IY
hlášení; provede jej ministr národní bezpeč

nosti' v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.

Nařízení ministra národní bezpečnosti
ze dne 14. července 1951

o právu příslušníka Pohraniční stráže
použít zbraně.

Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle
§ 8 zákona ze dne 11. července 1951, č, 69 Sb.
o ochraně státních hranic:

§ 1.

Příslušník Pohraniční stráže použije při vý
konu své pravomoci zbraně, zachovávaje po
třebnou opatrnost:
a) proti osobám, které na území republiky

neoprávněně přešly nebo se po území re
publiky neoprávněněpokoušejí přejít stát
ní hranice a na výstrahu se nezastaví;

b) bez výstrahy, je-li zjevně podniknut útok
proti příslušníku Pohraniční stráže, proti
jiné osobě, proti stanovišti, které střeží,

nebo proti sousednímu stanovišti;
c) bez výstrahy K zamezení útěku osob zatče

ných, zadržených nebo nebezpečných pa
chatelů trestných činů, nelze-li jinak útěku

zabránit;
cl) proti osobám, které se zprotiví služebním

zákrokům příslušníka Pohraniční stráže,
nelze-li jinak a přes výstrahu překonat

odpor, směřující ke zmaření služebního
zákroku.

§ 2.

Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.
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