
Slovenský zákonník – tzv. „židovské zákony“ 
Zoznam zákonov a nariadení, prijatých od roku 1939, ktoré vytvorili osobitný právny režim 
pre Židov na Slovensku a umožnili ich deportácie a arizáciu majetku. 
 
Slovenský zákonník („židovské zákony“) 
 
63.  Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939   

o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu židov v niektorých povolaniach. 
 

150.  Vládne nariadenie zo dňa 21. júna 1939  
 o úprave vojenskej povinnosti židov. 
 

184.  Vládne nariadenie zo dňa 25. júla 1939  
o usmernení počtu židov vo výkone lekárskej praxi. 
 

185.  Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939   
o ústave Slovenskej republiky. 
 

230.  Vládne nariadenie zo dňa 19. septembra 1939 
o úprave vojenskej povinnosti židov. 
 

7.  Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. januára 1940 
 ktorým sa pozmeňuje vládne nariadenie o vylúčení židov z verejných služieb. 
 

130.  Nariadenie s mocou zákona zo dňa 29. mája 1940 
  o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a Cigánov. 
 
215.  Nariadenie zo dňa 14. septembra 1940  
 o povinnosti Židov odovzdať cestovné pasy. 
 
216.  Nariadenie zo dňa 12. septembra 1940 

o vylúčení Židov z oprávnení viesť slovenské motorové vozidlá a o povinnosti 
Židov-držiteľov slovenských motorových vozidiel mať vodiča motorového vozidla 
nežida. 
 

234.  Nariadenie zo dňa 26. septembra 1940  
o Ústredni Židov. 
 

256.  Nariadenie zo dňa 11. októbra 1940 
o zamestnávaní Židov. 
 

257.  Nariadenie zo dňa 11. októbra 1940 
o dočasných správcoch pre domy Židov a o výpovediach židovským nájomníkom. 
 

305.  Nariadenie zo dňa 30. novembra 1940, 
ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o zamestnávaní Židov. 
 

153.  Nariadenie zo dňa 4. júla 1941 
o pracovnej povinnosti Židov. 
 

198.  Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 
o právnom postavení Židov. („Židovský kódex“) 
 



68.  Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 
o vysťahovaní Židov. 
 

118.  Vládne nariadenie zo dňa 24. júna 1942 
ktorým sa vykonajú niektoré ustanovenia ústavného zákona o vysťahovaní 
Židov. 
 

58. Vládne nariadenie zo dňa 14. mája 1943 
na vykonanie niektorých ustanovení zákona o vysťahovaní Židov. 


