Trestní zákon Kongresu
Hlava I - Úvodní ustanovení

Par. 101. Účel zákona
(a) Soudní moc během zasedání Českého modelu amerického kongresu vykonává
soustava nezávislých soudů
(b) Účelem zákona je ustanovit nezávislé orgány soudní moci, vymezit předpoklady
trestní odpovědnosti, stanovit které činy jsou trestné a jaké tresty mohou být uloženy,
a upravit trestní řízení tak, aby trestné činy byly zjištěny a jejich pachatelé spravedlivě
potrestáni.
Par. 102. Výkladová ustanovení
(a) Členem Kongresu se rozumí člen kongresu podle čl. 2 Jednacího řádu Kongresu.
(b) Akreditovaným pozorovatelem se rozumí akreditovaný pozorovatel podle čl. 3
Jednacího řádu Kongresu.
(c) Státním zástupcem se rozumí federální státní zástupce pro Distrikt Plzeň (“U.S.
Attorney”) a pomocný státní zástupce (“Assistant U.S. Attorney”).
(d) Stranou se rozumí v řízení před soudem státní zástupce a obviněný.
(e) Soudem se rozumí Distriktní soud pro Plzeň.
(f) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se má dostat uplácené osobě.
Par. 103. Subsidiární užití právních zásad
(a) Trestní odpovědnost a trestní řízení se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li tento
zákon použít, řídí se podpůrně zásadami společného práva (common law) a
obecnými právními zásadami.
Hlava II - Distriktní soud pro Plzeň
Par. 201. Distriktní soud
(a) Zřizuje se Distriktní soud pro Plzeň se sídlem v Plzni jako federální soud prvního
stupně místně příslušný pro místa konání Českého modelu amerického kongresu v
Plzni.
Par. 202. Soudci
(a) Prezident jmenuje se souhlasem Senátu soudce distriktního soudu.
Par. 203. Porotci
(a) Každý má povinnost dostavit se k soudu k výkonu porotní povinnosti.
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(b) Soud vybere porotu pro jednotlivý případ ze seznamu občanů.
(c) Porota se skládá z předsedy a čtyř dalších členů. Soud může ustanovit náhradníky,
pro případ, že by některý z původně vybraných porotců se neúčastnil soudního
jednání.
Hlava III - Veřejná žaloba
Par. 301. Federální státní zástupce pro Distrikt Plzeň
(a) Ustanovuje se Federální státní zástupce pro zastupování zájmu Spojených států u
Distriktního soudu pro Plzeň. Prezident jmenuje se souhlasem Senátu federálního
státního zástupce na dobu jednoho roku.
(b) Federální státní zástupce dohlíží nad dodržováním zákonů v obvodu Diskriktního
soudu pro Plzeň, zejména vyšetřuje trestné činy a zastupuje veřejný zájem v řízení
před soudem.
Par. 302. Pomocní státní zástupci
(a) Pomocný státní zástupce je federálním úředníkem, podřízený Federálnímu státní
zástupci, ke kterému byl přidělen.
(b) Pomocný státní zástupce má shodné povinnosti a pravomoci jako Federální státní
zástupce, nevyhradí-li si je osobně Federální státní zástupce.
Hlava IV - Trestní odpovědnost
Par. 401. Místní, časová a osobní působnost
(a) Podle tohoto zákona se posuzují činy spáchané členy Kongresu a Akreditovanými
pozorovateli v průběhu zasedání Českého modelu amerického kongresu.
Par. 402. Trestný čin
(a) Trestným činem je protiprávní čin, který tento zákon označuje za trestný a který
vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně.
Par. 403. Pachatel
(a) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty
trestného činu nebo jeho pokusu.
(b) Pachatelem není ten, kdo je trestně neodpovědný z důvodů okolnosti vylučující
protiprávnost vyplývající ze společného práva (common law).
Par. 404. Vznik odpovědnosti za trestný čin
(a) Odpovědnost za trestný čin vzniká protiprávním jednáním (actus reus), které naplní
znaky skutkové podstaty trestného činu, a které je kryto zaviněním (mens rea).
Nevyplývá-li něco jiného ze zákona, požaduje se pro vznik trestní odpovědnosti
úmyslné zavinění.
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Hlava V - Tresty
Par. 501. Veřejné prohlášení
(a) Trest veřejného prohlášení spočívá v povinnosti odsouzeného učinit písemnou či
audiovizuální cestou určité prohlášení, a toto prohlášení následně uveřejnit vhodným
způsobem.
(b) Soud určí v rozsudku formu prohlášení, obsah a formu uveřejnění v závislosti na
přesných okolnostech spáchání trestného činu, jeho povaze a závažnosti.
Par. 502. Peněžitý trest
(a) Peněžitým trestem vzniká odsouzenému povinnost zaplatit vyměřenou částku
Spojeným Státům.
(b) Soud při vyměření částky peněžitého trestu přihlédne k majetkovým a osobním
poměrům odsouzeného, jakožto k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu.
Par. 503. Zákaz finančních vztahů s určitým subjektem
(a) Trest zákazu finančních vztahů s určitým subjektem spočívá v povinnosti
odsouzeného přijímat od určitého subjektu finanční prostředky a dále téže
neposkytovat finanční prostředky určenému subjektu.
(b) Tento trest trvá do konce zasedání Kongresu.
(c) Soud při určování subjektů přihlédne k okolnostem spáchaného trestného činu,
přičemž dbá především na to, aby odsouzenému bylo zabráněno trestnou činnost
opakovat.
Par. 504. Zmrazení finančních prostředků
(a) Trest zmrazení finančních prostředků spočívá v uložení zákazu odsouzenému
jakkoliv nakládat s finančními prostředky po stanovenou dobu. K jakýmkoliv
transakcím učiněným ve stanovené době se nepřihlíží.
(b) Soud stanoví dobu zmrazení finančních prostředků s ohledem na povahu a
závažnost spáchaného trestného činu. Doba se stanovuje v hodinách, případně ve
dnech.
Par. 505. Vykázání z jednání
(a) Trest vykázání z jednání spočívá v zákazu odsouzeného účastnit se po stanovenou
dobu jednání Kongresu.
(b) Soud stanoví dobu vykázání z jednání s ohledem na povahu a závažnost
spáchaného trestného činu. Doba se stanovuje v hodinách a nesmí přesáhnout 24
hodin.
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Hlava VI - Trestné činy proti integritě Kongresu
Par. 601. Přijetí úplatku
(a) Kdo v souvislosti se svojí činností na půdou Kongresu přijme úplatek, bude potrestán
trestem veřejného prohlášení, peněžitým trestem, zákazem finančních vztahů s
určitým subjektem, nebo zmrazením finančních prostředků.
Par. 602. Poskytnutí úplatku
(a) Kdo v souvislosti se svojí činností na půdě Kongresu poskytne, nabídne nebo slíbí
úplatek, bude potrestán trestem veřejného prohlášení, peněžitým trestem, zákazem
finančních vztahů s určitým subjektem, nebo zmrazením finančních prostředků.
Par. 603. Nepřímé úplatkářství
(a) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že
bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon úřadu Člena
Kongresu, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán trestem veřejného prohlášení,
peněžitým trestem, zákazem finančních vztahů s určitým subjektem, nebo zmrazením
finančních prostředků.
Par. 604. Pohrdání soudem
(a) Kdo závažným způsobem ruší jednání soudu, při takovém jednání se k soudu chová
urážlivě nebo soud znevažuje, nebo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz
nebo výzvu soudu a nebo jednání soudu zmaří, bude potrestán trestem veřejného
prohlášení nebo peněžitým trestem.
Par. 605. Maření spravedlnosti
(a) Kdo maří výkon spravedlnosti tím, že
(i) nevykoná trest veřejného prohlášení, ačkoliv mu byl uložen,
(ii) vstoupí do finančních vztahů s určitým subjektem přes uložený trest, který to
zakazuje,
(iii) poruší povinnost mlčenlivosti nebo zdržení se uloženou omezujícím opatřením,
nebo
(iv) jako svědek podá státnímu zástupci křivé vysvětlení, či před soudem podá křivou
výpověď,
bude potrestán trestem veřejného prohlášení, peněžitým trestem, zákazem finančních vztahů
s určitým subjektem, vykázáním z jednání na dobu určitou, nebo zmrazením finančních
prostředků.
Par. 606. Znevažování důstojnosti Kongresu
(a) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu
zmenšené příčetnosti a v tomto stavu hrubým způsobem zneváží důstojnost stavu,
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důstojnost svou nebo důstojnost Kongresu, bude potrestán trestem veřejného
prohlášení.
Hlava VII - Obecná ustanovení o trestním řízení
Par. 701. Věcná příslušnost
(a) Příslušným soudem pro činění úkonů v průběhu vyšetřování, řízení před soudem a
výkonu rozsudku je Distriktní soud pro Plzeň.
Par. 702. Složení soudu
(a) V průběhu vyšetřování a výkonu rozsudku rozhoduje za soud samosoudce, který je
vybrán ze soudců jmenovaných k tomuto soudu.
(b) V řízení před soudem rozhoduje ve věci samé samosoudce, byl-li soudem přijat k
projednání návrh na potrestání.
(c) V ostatních věcech rozhoduje v řízení před soudem ve věci samé porota.
Par. 703. Státní zástupce
(a) Státní zástupce je oprávněn stíhat každý trestný čin, o kterém se dozví.
(b) Státní zástupce vede vyšetřování, sjednává dohody o vině a trestu, podává návrh na
potrestání a obžalobu k soudu a zastupuje zájmy Spojených Států jako strana v řízení
před soudem.
(c) Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obviněného v řízení před soudem.
Par. 704. Obviněný
(a) Obviněným je ten, proti němuž se vede trestní řízení, pro skutek vymezený státním
zástupcem.
(b) V řízení před soudem je obviněný stranou trestního řízení.
(c) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu.
Zároveň má však právo nevypovídat.
(d) Obviněný může požádat soud o ustanovení obhájce. Soud ustanoví obhájce jestliže
je to nezbytné pro ochranu práv obviněného.
Hlava VIII - Vyšetřování
Par. 801. Žádání vysvětlení
(a) Státní zástupce je oprávněn žádat si od veškerých fyzických a právnických osob a
státních orgánů vysvětlení za účelem prověřování možné trestné činnosti.
(b) Před vyžádáním vysvětlení poučí státní zástupce vyslýchanou osobu o následcích
podání křivého vysvětlení a o zákazu nucení k sebeobviňování podle pátého
Dodatku.
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Par. 802. Zajištění věci
(a) Státní zástupce je oprávněn v průběhu vyšetřování zajistit libovolnou věc, jestliže je
toto zajištění účelné pro účely trestního řízení. Státní zástupce věc odejme, přičemž
informuje vlastníka o tom, že věc bude vrácena po skončení trestního řízení.
(b) Zabaví-li státní zástupce šeky, považují se tyto za jistotu, ze které může být vykonán
peněžitý trest.
Par. 803. Omezující opatření
(a) Omezujícím opatření může uložit státní zástupce povinnost mlčenlivosti spočívající v
zákazu sdělování určitých skutečností. Společně s touto povinností lze uložit i
povinnost zdržet se určitého jednání. Tímto nesmí být zasaženo právo Člena
Kongresu hlasovat podle svého svědomí.
(b) Proti rozhodnutí státního zástupce o uložení omezujícího opatření lze podat stížnost k
Distriktnímu soudu, který rozhodne o dalším trvání omezujícího opatření. Stížnost
nemá odkladný účinek.
(c) V řízení před soudem může toto opatření uložit pouze soud.
Par. 804. Příkaz k zatčení
(a) Na návrh státního zástupce, je-li to vhodné pro zajištění účinného vyšetřování, vydá
soud příkaz k zatčení podezřelého ze spáchání trestného činu.
(b) Zatčení vykonává státní zástupce. Za účelem výkonu zatčení smí ustanovit zvláštní
agenty z řad dospělých občanů. Při zatčení lze užívat přiměřených donucovacích
prostředků.
(c) Obviněný musí být po zatčení neprodleně předveden před soud za účelem
rozhodnutí o vazbě.
Par. 805. Vazba
(a) Soud rozhoduje o vazbě v neveřejném zasedání, na kterém musí být přítomen
obviněný a státní zástupce.
(b) Soudce se na úvodu vazebního zasedání dotáže obviněného, zda chce prohlásit
vinu. Prohlásí-li obviněný vinu, vynese soudce odsuzující rozsudek a uloží trest podle
Hlavy IX.
(c) Neprohlásí-li obviněný vinu, rozhodne soudce, zda je kauce přípustná, a případně
určí její výši.
(d) Kauce je přípustná, jestliže ze skutečností nevyplývá důvodná obava, že obviněný
uprchne nebo se bude skrývat, dále že bude ovlivňovat svědky či jiným způsobem
mařit vyšetřování, nebo že trestnou činnost bude opakovat. Výše kauce se stanoví v
závislosti na majetkové poměry obviněného, tak aby ho přiměla dostavit se k
soudnímu jednání.
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(e) Není-li kauce přípustná, rozhodne soudce o uložení vazby do soudního jednání.
Vazba se vykonává v prostorách určených soudem.
Par. 806. Dohoda o vině a trestu
(a) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento
skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit
jednání o dohodě o vině a trestu.
(b) Dohoda o vině a trestu obsahuje popis skutku, prohlášení obviněného, že skutek
spáchal, právní kvalifikaci a sjednaný trest. Dohoda o vině a trestu se považuje za
uzavřenou okamžikem souhlasu státního zástupce a obviněného s jejím obsahem.
(c) Uzavřenou dohodu o vině a trestu nelze napadnout žádnými opravnými prostředky.
Uzavřená dohoda o vině a trestu má všechny právní následky odsuzujícího rozsudku.
Par. 807. Návrh na potrestání
(a) Dospěje-li státní zástupce k závěru, že skutek se stal a spáchal ho obviněný, a ve
věci nebyla uzavřena dohoda o vině a trestu, podá návrh na potrestání k soudu.
(b) Návrh na potrestání obsahuje jméno obviněného, popis skutku, právní kvalifikaci,
návrh trestu.
(c) Soud po obdržení návrhu na potrestání rozhodne, zda je návrh přípustný. Návrh je
nepřípustný zejména jestliže se jedná o trestnou činnost většího rozsahu, skutkový
stav není spolehlivě zjištěn nebo je navrhován trest, který způsobí značnou újmu
obviněnému.
(d) Rozhodne-li soud, že návrh je nepřípustný, vrátí věc státnímu zástupci k vypracování
obžaloby. V opačném případě vyzve obviněného k vyjádření podle Par. 809. a
předvolá strany k ústnímu jednání před samosoudcem.
Par. 808. Obžaloba
(a) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před
soud, a věc nebyla vyřešena dohodou o vině a trestu či návrhem na potrestání, státní
zástupce podá obžalobu.
(b) Obžaloba obsahuje jméno obviněného, popis skutku, právní kvalifikaci, návrh trestu a
stručné shrnutí průběhu vyšetřování.
Par. 809. Písemné vyjádření obviněného
(a) Soud po obdržení obžaloby nebo návrhu na potrestání si vyžádá od obviněného
vyjádření k nim. Soud stanoví obviněnému přiměřenou lhůtu k zaslání vyjádření.
Par. 810. Protokol o důkazech
(a) Soud po obdržení obžaloby a vyjádření obviněného k předmětu řízení, případně po
marném uplynutím lhůty na vyjádření, vypracuje protokol o důkazech.
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(b) Protokol o důkazech obsahuje shrnutí všech důkazů provedených v průběhu
vyšetřování, zejména podaných vysvětlení.
Par. 811. Předvolání
(a) Soudce po vyhotovení protokolu o důkazech předvolá strany a porotce k ústnímu
jednání.
(b) Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, může soudce předvolat svědky k
podání výpovědi v průběhu ústního jednání.
Par. 812. Zvláštní ustanovení pro společné vyšetřování
(a) Považuje-li to státní zástupce za vhodné, může spojit vyšetřování více trestných činů.
V takovém případě není nezbytné vyhotovovat obžalobu či návrh na potrestání ve
vztahu ke každému jednotlivému obviněnému, nýbrž lze spojit vícero skutků nebo
obviněných do jediné.
Hlava IX - Řízení před soudem
Par. 901. Úkony soudu
(a) Průběh řízení řídí soudce. Procesní úkony upravující průběh řízení provádí soud a
přiměřeným způsobem je oznámí stranám řízení.
(b) Před zahájením jednání soudce poučí porotce o aplikovatelném hmotném a
procesním právu. K poučení poroty nelze uplatňovat žádné námitky. Dále porotě
předá obžalobu, vyjádření obviněného, a protokol o důkazech.
(c) Zjistí-li soud při své činnosti, že došlo k porušení tohoto zákona, zahájí z moci úřední
řízení podle Hlavy IX., a to i bez návrhu státního zástupce
Par. 902. Úvodní a závěrečné řeči
(a) V úvodu jednání vyzve soudce státního zástupce k přednesení obžaloby a ke shrnutí
průběhu vyšetřování. Toto vyjádření nesmí přesáhnout tři minuty.
(b) Po přednesení obžaloby vyzve soud obviněného k ústnímu vyjádření se k obžalobě.
Toto vyjádření nesmí přesáhnout tři minuty.
(c) V závěru jednání vyzve soudce státního zástupce ke shrnutí zjištěných skutečností a
závěrečnému návrhu. Součástí závěrečného návrhu musí být i návrh trestu. Toto
vyjádření nesmí přesáhnout dvě minuty.
(d) Poslední řečí před přerušením jednání pro poradu poroty musí být závěrečné
vyjádření obviněného, které nesmí přesáhnout dvě minuty.
(e) Jsou-li pro to důvodné okolnosti, může soudce prodloužit délku vyjádření či rozšířit
jejich počet; tímto se nesmí porušit zásada rovnosti stran.
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Par. 903. Dokazování v průběhu jednání
(a) V průběhu řečí mohou strany provést důkazní prostředek, který nebyl obsažen v
protokolu o důkazech. Soudce může rozhodnout, že daný důkaz se nepřipouští a
poučit porotu o tom, aby k uvedené skutečnosti nepřihlížela.
(b) Soudce může po úvodních řečích stran nařídit výslech předvolaného svědka. Soudce
poučí svědka o jeho právech a povinnostech a vyzve ho ke složení přísahy. Přísaha
zní: “Slibuji, že budu vypovídat pravdu a nic než pravdu, k tomu mi dopomáhej Bůh”.
(c) Strany mohou postupně klást svědkovi otázky po dobu stanovenou soudcem. Na
námitku strany může soudce stanovit, že svědek není povinen na otázku odpovědět.
Par. 904. Porada poroty
(a) Po přednesení poslední ze závěrečných řečí přeruší porotce jednání pro poradu
poroty.
(b) Před poradou poroty soudce poučí porotce o aplikovatelném hmotném a procesním
právu. K poučení poroty nelze uplatňovat žádné námitky.
(c) Porada poroty je neveřejná. Porota rozhoduje většinou hlasů. Jednání poroty řídí
předseda poroty.
(d) Po dosažení rozhodnutí o vině obviněného informuje předseda poroty soudce o tom,
že porota se usnesla.
Par. 905. Vynesení rozsudku
(a) Po ukončení porady poroty soudce pokračuje v jednání a vyzve předsedu poroty, aby
sdělil, zda porota shledala obviněného vinným či nevinným. Je-li řízení vedeno o více
skutcích, táže se tak ke každému z jednotlivých skutků.
(b) Neshledala-li porota obviněného vinným z žádného skutku, pro který byl obžalován,
vynese soudce zprošťující rozsudek.
(c) Shledá-li porota obviněného vinným z alespoň jednoho skutku, vynese soudce
odsuzující rozsudek v tomto rozsahu.
Par. 906. Ukládání trestů
(a) Po vynesení odsuzujícího rozsudku se soudce dotáže státního zástupce, zda trvá na
navrhnutém trestu a umožní odsouzenému se stručně vyjádřit k navrženému trestu.
(b) Po vyslechnutí stran soudce rozhodne o přiměřeném trestu, který svou povahou a
žalostností přiměřeně odpovídá povaze a závažnosti trestného činu, kterým byl
odsouzený shledán vinným. Soudce nesmí při ukládání trestu přihlížet k vlastnostem
či postavení obviněného, které přímo nesouvisí se spáchaným trestným činem.
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Par. 907. Písemné vyhotovení
(a) Po vynesení rozsudku vyhotoví soudce v přiměřené době písemné vyhotovení
rozsudku, které obsahuje popis skutku, o kterém bylo řízení vedeno, odsuzující či
zprošťující výrok a případně výrok o uloženém trestu.
(b) Písemné vyhotovení rozsudku se umístí na úložiště přístupné veřejnou počítačovou
sítí a následně se o jeho zveřejnění informují vhodným způsobem občané.
Par. 908. Zvláštní ustanovení o řízení před samosoudcem
(a) V řízení před samosoudcem se úvodní a závěrečné řeči nahrazují sdělením obvinění
státním zástupcem a vyjádření se k obvinění obviněného, přičemž ani jedno z nich
nemůže přesáhnout tři minuty.
(b) Samosoudce rozhoduje o vině místo poroty. Rozhodne-li odsuzujícím výrokem,
vynese spolu s ním bez dalšího i trest. Vynesený trest nesmí být přísnější než navrhl
státní zástupce.
(c) Všechna ostatní ustanovení o řízení před soudem se použijí přiměřeně.
Par. 909. Zvláštní ustanovení o společném řízení před soudem
(a) Je-li podána obžaloba nebo návrh na potrestání podle Par. 811. vede soud společné
řízení se všemi obviněnými nebo o všech skutcích zároveň.
(b) Ustanovení této hlavy se použijí obdobně na společné řízení v souladu s jeho
povahou. Práva obviněných nesmí být dotčena oproti běžnému řízení před soudem.
Hlava X - Vykonávací řízení
Par. 1001. Výkon trestu veřejného prohlášení
(a) Trest veřejného prohlášení musí být vykonán odsouzeným do 12 hodin od jeho
uložení, nestanoví-li soud jinak. Soud může odložit výkon veřejného prohlášení až o
24 hodin, považuje-li to za vhodné.
(b) Tiskové centrum Kongresu je povinno poskytnout soudu veškerou součinnost při
výkonu trestu veřejného prohlášení.
Par. 1002. Výkon peněžitého trestu
(a) Výkon peněžitého trestu provádí státní zástupce bez zbytečného odkladu po uložení
tohoto trestu a to odebráním finančních prostředků. Není-li možné tak učinit,
zaznamená státní zástupce dluh odsouzeného vůči Spojeným státům, který se
následně odečte od součtu příspěvků na kampaň.
Par. 1003. Výkon zákazu finančních vztahů s určitým subjektem
(a) Výkon zákazu finančních vztahů s určitým subjektem probíhá od okamžiku jeho
uložení. Nad jeho průběhem vykonává dozor státní zástupce. Proběhne-li transakce v
rozporu s tímto zákazem nepřihlíží se k ní.
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Par. 1004. Výkon zmrazení finančních prostředků
(a) Výkon zmrazení finančních prostředků probíhá od okamžiku jeho uložení. Nad jeho
průběhem vykonává dozor státní zástupce. Proběhne-li transakce v rozporu s tímto
zákazem, nepřihlíží se k ní.
Par. 1005. Výkon vykázání z jednání
(a) Výkon vykázání z jednání počíná 9:00 ranní následujícího dne od uložení trestu.
(b) Soud informuje předsednictvo výboru, či vedení komory o jeho uložení.
Předsednictvo výboru, či vedení komory je povinno poskytnout veškerou součinnost
soudu při výkonu trestu, zejména znemožnit odsouzenému účastnit se jednání, ze
kterého byl vykázán.
Hlava XI - Pravomoc Prezidenta Spojených Států
Par. 1101. Milost
(a) Prezident Spojených Států může v souladu s Ústavou Spojených Států prominout či
zmírnit trest uložený za libovolný federální trestný čin.
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