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Rozhodnuiia Najvyššieho sudu
vo veciach trestných.
1.

x

náležitostiam zločinu padelania súkromnej listiny nepatd aj do.siahnutie cieru, totiž obdržanie protihodnoty za padelanú listinu.
Právny pojem upotrebenia padelanej zmenky.
(401. §, bod 1. 403., 565 §.)
Na jy yš f;í súd u s nie s ol s a naslecloyn c :
Zm at o(~n á sť a žn osť s a zamieta . ,
D 6 Y o cl y : Proti r ozs udku s údnej t abu le o~olJitn,\- obháj ca
·obžaloy a.n ého oznámil zm ato č nú s ťažnos ť na zákl a d e bodo\' 1. h ) c)
~ 8;). ~ Tl'pp. pret o, leb o skutok obžalov an ého n ebo l kyaJjfikoyaJJ" Jen
pokusom, cTalej lebo obžaloya Tl,\' n ebol osloboden)" v smysle G7. § Trz.
:z toho skutkového s tavu , se dl'iou zi esten ého, s údnou t a bulou prijatého, a tu y smysle 3. odst. 33. §. Trppnov. s m erodajného, že obžalo-\ran\~' na 5000 korún znejú cu. zmenku , na ktorú men:i J-a , V-a ,
,J-a , Y . . . a, F - a, V-a , bez ich privolenia podpísal, u s- j fili á lky
. r - j úyernej 1 banky cierom eskomptova nia t ejto zmenky podal, s údy
Tdžš jell o s tnpň.a sprá ,:n e odYie dly ten právn y zá y er, že obžaloyan,\'
ra,10Šn(l zmenkovú súkromnú listinu zhotovil, a ju n a to upotrelJi l,
'a by ÚOU j estvov3!nie zmenkoyoprá.v nej zavia za,n osti n a zmenke p odpí.;;an )'c11 u okazovan é bolo a tn.k obžalonmý už t ý mto upotrebením doy{-šil z l o č in padel enia súkromn ej listiny, protivia ci sa 401. § Trz. a
l\.valifikova n~ý- dfa bodu 1. § Trz., k náležitostiam ktoréllo n epa t rí a j
"d osia hnutie , ciefu, totiž obdržanie protihodnoty za pad e1anú Sll.kromnú list inu.
(Usnesenie zo dúa, ~ O . januá 1'a 19:21. Č ís . Kr. III. SI -20.)

2.
'Otec chytil syna za krk, drhnul ho a siabal po vidlách. Syn sa ...,y~
:slobodil a otea vidlami ubil, tak že tento následkom utr.p2ných telesných úrazov zomrel.. Syn nejednal v oprávnenej obrane.
(30G., 79. §§. Trz.)
P od o p r á v n e n o u o br a n o u (Ua 79. § T rz . y šir:;om prá "nom
s m ys le t1'el)a rozumi eť j ednako oprávn enú obra nu v užš.om s m ysle
i'1. fl. ~. odst. 79. § T rz) a ,i edna ko n etr esta n é p r est úp enie hraní c
práynen ej ob1'a n y (po sl. odst. 79. § Trz). Preto a j v prípade t oh oto
prestl'l])enia (zo stra,chl1, Ta ku a zmat ku ) t1'eb a v y ni es ť oslobodzujl'lcl
J'ozsu do k d ra bodu 3. 3:2G, § T rp]i.
VzhTa dom n a prirodzenú a. p ovinnú ú ctu · di e t9, ťa oproti. r ocl i'l' om y y"i nu la sa t á prak s , že die f a a j v prípade ne b ezp e čné h o n úp a du so stra n y ro di ča m u sí útek om vyh ybnúť tomutLJ n úpa,du , j est1i
l',t ek j e y obec možn~' .
"! ot úzk e p oužitia 79. §-u T1'z, rozhoduj e N. S. na zá klade sk u to(;l1 ostí, zisten,\'ch súdmi. nižši eho stup úa (3. odst. 33. § Trpppu ) leho
pnhn on otá zkou j e č:i obžalovan :)"r j e.dna,1 v oprávl1 ene j ObraIYe.
y da n om prípac1p N . S .z t ých okoln ostí ,že .o tcom n apa dnu t:{syn t el esne n epor u šen)'r ost a.1, n aprot i t om u a le on otca, u z zarazE' n 6110 a j na zemi ť az k o telesnA bantoval, odv ie dol t en prá vny záv r,
:ze t l: n emaže byť r eč i o prestúpení hraní c op r ávn en'ej obran y .
Jlll'.
N a j y y š š í S l i cl U s n i e s o 1 s a n a sl e d o y 11 e :
Zm átocné sť a žnosti sa zamiet a jú .
1
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D ó vod y: zmatočné sťažnosti sú bezzákladné a ako · tla k&v smysle odst. 1. 36. § Trpp. musely hyť zamietnuté, lebo z toho skut ~ ·
ko:~ého stavu ' sedl~iou zis~en;éh9" súdnou ta.Rlflou z čiastky prijatého,..
z Clastky .doplneneho a tu :v smysle odst 3. 33. § Trppnov. smerodajného, že obžalovan5r svo.1ho otca vidlami nielen po krku udrel, ale
aj potom ho nimi viackráť udrel, a keď ten padn'ul na zem, aj'
vtedy ho ešte sem a tam trhal, treba odviesť ten právny záver, že
smrtetn)r "5'sledok zaprí č iniv š ie toto hantovanie ne])olo potrebné lL
odvr át eniu toho nápadu D-a Sz-a, že obžalovaného za krk bol
Chytil, drhnul a jednou rukou sahal po vidlách, a že vzhradorn
pa tl~ okolnosť, že obžalovaný otcovi svojmu aj kosti dolámal, a na
110m vobez ÚIi3.zy ťažkého rázu spáchal, kdežto on ostal , telesne ne-porušen)r, nemože byť reči o tom, že by obžalovaný len zo strachu ~
raku aleho zmátku Lol prestúpil hranice oprávnenej obrany, a cUa
toho súclna taLula nem)rlila sa ked vypovedala, že obžalovaný t en
čin , ktorý je predmetom súdenia nespáchal v oprávnenej obra1'1e.
,: (Us1'1ese1'1ie zo dúa 2G. ja1'1uára 1921. čís ... Kr. III. 59-20).

3.
Zločin usmrtenia diel'al'a len tá matka meze slláchal', ktorá usml'tí
svoje ,diet'a, p,o rodené z mimo manželstva. Rozhodujúca je tá okol ....
nosl'. či matka počas porodenia diel'aťa žila v zákonitom manželstv:B.
Tá , žen.a, ktorej muž žije, nemaže byť považovaná za žijúca mimo
manželstva, dokial nebola zákonite rozvedená so svojim mužomr,
284.; 279. §§ Trz.)
Stála praks: Pod y)rrazom »odlúčená«, nachádza.iú cim sa Y '
dovodoch, usnesenia N. S. treba rozumeť »rozvedenú« zenu.
Najvyšší súd usniesol sa nasledovne:
Na základe odst. 1. odst. 35. § Trpp. n,o v. zrušuje sa rozsudok
súdnej tabule, nariaduje sa nové pokračovanie, a tým sa poveruj _.
súdna tabula vB.........
.
D o vod y: Súdna tahula za v:řnnú vypovedala obzalovanú ztY
zločinu zúmyserného usmrtenia dieťlilťa dra 284. § Trz., č o ona t)rm
spáchala, že diia 4. apríla 1919 v Ž-j zúmyserne usmrtila bezprostredne po porode svoje z nemanzelstva porodené dieťa tak , z~ ho·
r;:luchnou, ktorú jemu na ústa pritisla, zadusila.
Súdna talrula ako skutočnosť zi-stila, že usmrtené dieta hola z p10 dené od nemanželského. otca. Súdna tabula považuje obža10vanú
za vyclatú, avšak uvádza, že nie je isté, či manželstvo obžaloyan ej
n8b010 rozviazané smrťou muža v dobe začiatku tehotnosti ObŽ3-'
lovanej, lebo obžalovaná o svojom mužovi nemá takmer ;) 1'oko\žiaclnej vedomosti, je tedy pravdepodobné, ba ,skoro: isté, ollradom
na minulé válečné udalosti, že muž ani nežije, a snáct nežil ani , dobe, keCL obžalovaná telesne obcovala, a z ktorého obcovania otázne
dieťa sa narodilo.
Tedy pri kvalifikácii , činu obžalovanej súdna tabula poyažuje
sa rozhodujúcu okolnosť to, že usmrtené dieťa bolo zplodené ocr
nemanželského otca. Z tohoto dovodu považuje ona usmrten é dieťa
ZH,
porodené z manželstva, a kvalifikuje čin obžalovanej cUa
284. § Trz.
Toto práyne stanovisko súdnej tabule je mýlné. Zločin usmrte nia dieťaťa dra 284. § Trz. leTI' tá matka može spáchať, ktorá usmrtí'
svoje dieťa porodené mimo manzels.tva. Dra správneho vysvetlovania
ze,k ona rozhodujúca je t.á okolnosť, či matka počas porodNlia dieťa1'a
žila v zákonitom manželstve. Taká žena, muž kltorej Zij e" nemóže
byť považovaná ako žijúca mimo mapželstva, dokiar ona
nehola
zákonite odlučená od s,"oj110 muža. Následkom tohoto mS'lneho>
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právného stanoviska súdna tabula pominula so stanoviska trestného
postupu zretefne zistit tú rozhodujúcu skutkovú okol([}osť, či žil
muž obžaloVlanej poC';a-s porodenia usmrtneného dieťaťa. Bez zistenia
tejto skutkovej okolnosti Najvyšší súd p.emohol aplikovat primerané
ustanovenia trestného zákona, lebo on dra odst, 33. § Tr.})p. nov. sku~
točnosti zistiť nemóže.
Najvyšší Súd tedy musel pokračovať .dfa 1. odst. 35. § Trpp. nov.
(Usnesenie zo dúa 3. februára 1921. Čís. III. 71-29.)

4.
Porušenie zákona tým, že okrasný súd v svojom obore posobnosti
vybavil trestnú vec zavedenú pre prečin násilia proti vrchnostenským,
medzítkam. Usnesenie N. S. vynesené ku zachovaniu právnej jednoty.
(4. § zák. čl. XL : 1914; bod 4. 17. § zák. čl. XXXIV. : 1897, 442.; 527. §.)
Najvyšší súcl vyniesol nasleclovné usnesenie:
Opravný prostrie.dok generálneho prokurá~tora uznajúc za základný, vyrieka sa, že okresn5T súd s-ý v5r šoznačeným svojim rozsudkom porušil zá kon, menovite usta:novenia bodu 4. 17. §, zák. čJ.
XXXIV~ z roku 1897 a 2. odst. 52'7. § Trpp. pOlt iaf, pokiaf zavieclol
trestné pravotné ' konanie proti J-i lVI-i pre prečin násilia proti vrchnostenským medzítkam dra 4. § ,zák. čl. XL. z roku 1914, menovaného
'v tomto prečine za vinného llznal a odsúdil vzdor tomu, že tento
prečin v smysle bodu 4. 17. §, zák. čl. XXXIV. z roku 1897, patrí do
oboru pósobnosti sedrie, konečne že spisy tejto trestnej veci nepostú7
pil príslušnej sedrii.
Zároveň v smysle posl. odst. 442. §Trpp. zrušuje sa rečený rozsudok s ........ ,o kresného súdu spolu s celým tomu na základ slúživším pokračovaním a okresný súd upravuje sa ku postúpeniu
te.ito trestnej veci príslušnej sedrii vB, ....... .
D ó vod y: Dra ozn~lmenia ' čet.níck e j stanice :i-j pešiaci záso "7
J)ovace j kolony A_ O. a F. J. v noci 14. februára 1920. učinili Qznámenie u výšmenovanej četníckej stlanice proti J-i M-i preto, lebo
ich v noci na ulici v spoločnosti jeho brata P-a M-a napa,cLnul. Na
to četmci A. K. a K.1\:. vybrali sa na vypátranie J-a a P-a lVI-a,
poneváč ale P. M.uskoC:il, četník A. I\:. s pešákmi T-m a O-m pustili sa za P-m M-m, kd ežto u J-a M-a zostal len četník K.1\:.
J. M. odporoyal ísť s C:etníkom K-m na četníCku stanicu, pokúsil
sa tohoto odzbrojiť, aj mu yychytil bodlo, a. ked mu ho C:etník s ]10mocou T-ho O-u, kttorí sa medzi C:asom vrátili, odobral a ho na
četnícku stanicu viedol, vyhr::1 žal sa mu t~' mi slovmi: »počkajte, vy
s .... české ja Vám to odplatím!«
.'
Na návrh povereníka štátneho zástupcu s-ý okresniý SI'lel naria-dil pojednávanie proti obvinenému J-i lVI-i pre prečin núsnia
proti vrchnostensk5Tm medzitkám dra 2. odst. 4. § zák. čl. XL. z rokll
1914, toto pojednávanie zadržal, J-a lVI-a v spomenutom prečine za
v inného uznal a odsúdil na 14 dúovu váznir.u, mimo toho aj na 60
korún peúažného trestu. Tento rozsudok hnec1: s!a stal právoplatným.
Okresný súd v smysle 15. § Trpp. svoj obor pósoJmostí povinný
bol skúrnať z úradnej povinnosti a poneváč prečin, označen'~r v 4. §,
zák. čl. XL. z roku 1914, v smysle bOel:tl 4. 17. § zák. čl. , XXXIV z
roku 1897 }Jatí do oboru pósobno;;ti sedrií, dra 2. odst. 527. § Trpp.
spisy t restnej yeci príslušnej seclrii mal postúpiť.
.
Okresn~T súd v S-i porušil tedy zákon, menovite ustanovema.
teraz citovan~'ch §§-ov t~Tm konan:ím, že trestné pokračovanie nD.
návrh povereník'a štátneho zá stupcu zaviedol, na miesto toho, a lJY
spisy bol odoslal prísluiínej sedrii, a že na základe zadržaného 110jednávania túto trestnú vec mel'itorne vybavil.
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Nasledovne v smysle ·1,42,. § Trpp. Najvyšší 'l'ld mnsel op1'a \'l1Ý
porušeni'e
zá~ona, ,u~táliť, roz~udok okresného súdu spolu aj s celým , 1)1'8<.1chaaZ1-qtlCl~ t1'e~tnym pok~'ačovaním zrušit a naria.clH, aby spisy
trestne,l ven holy odoyzdate dra zál,ona za dúa :2ri. oHóln'a 1D20 č'b,
f,90., (;1. III. 1. § p1'íslnšnej sedrii vB ........ .
(Usnesenie zo chla 22. decemhra 1D?0, čís. 1\1'. III. 1Gl -:20.)
I1rD~;1.I'i()dok rreJJe1'ú,lnel1o prokurátora za základn)' uznať,

5.
»Obžalovaný' bol uznaný za umného«, »necíti sa vinným« sami
v sebe nie sú zákonnými dov-ody zmatočnosti. V takýchto prípadoch
nestačí len odvolávat sa na bod 1 a) (alebo iný) 385. § Trpp. Sposob
označenia zmatočného dovodu a toho ustanovenia rozsudku, proH
kto:r ému uplatňuje sa zmatočná st'ažnosf. Zretef na obranu.
(384., 385, §, Locl 4. 42G. §, 4~8 . §, 390. §, bod 3. 431. § TrllP, 2 od~t.
31. Š T1'l) p.) ,
Y takých pípadoch, kect ide o dóyod materh'úlnej zmatočnosti,
N. S. povinný je založit svoje rozhodnutie na tie skutočnosti, ktoré
sedria, poťažne súdna tabula za povimlé uzna.la (3. odst. 33. § Trppn),
nasledo\'ne N., S. nemaže zistiť skutočnosti a nemaže ani to vypoyedaf, že ponúja hezprostredným potrelmé drzí zistenie nejakýcb,
súdmi nižšieho stupiía pominutých olwlností, mú právo len zrušiL
rozsudol( na základe 35. § Trppn.a nariadiť nové pokračovanie. Niot
pochyhnosti o tom ,že toto móže sa stať len z úradne j povinnosti.,
Jeho zúkon nouderuje právo zmatočnej sťažnosti stránkam na 7.Úklade 35. § Trppn. Jasné je tedy, že v skutkovej otázke zmútočn ~L
sťažnosť je neprípustná, a ako taká, zúkollom yylúčená.
Predsa mnohokrát sa pridá, že obžalovaní, ba aj obhájcovia
odvolá\'ajú sa na bod 1. a) 385. § Trpp. domáhajú sa zrušenia rozsudku súdu nižšieho stupňa na tom základe, že skutkov}r sta\' ne ,
spráyne bol zistenSr, že zistené skutočnosti nie sú dokázané. Takiet o
zmiitočné sťažl1bsti v smysle 3. odst. 434. § Tropp. odmietajú sao
N. S. liberálne zachádza s takými zmatočn)rmi sťažnosť a mi ,
ktoré neobsahujú presné označ, enie zmatočného dóyoclu a,lebo napadl11Jtého opatrenia ' (390. § Trpp) a ktoré len odyolávajú, sa na 1st)'r
§ (bud, literu, vetu, atď.) zákona. V takýchto pl'ípadoch do. povahy
sa berie obrana obžalo.vaných, prednesená na hl. pojedná vanj a ch
alebu y písomných davodoch prechú,dzajúcich oprayných p r astriedkov!

vyniesol nasledovný r o z s u d o k:
na body 1. a) lJ)
Zmiitočné sťažnosti, pokiar ony sú založen é
3'SG. § Tl'pp. sa odmietajú.
D ó vod y: Dra 428. § Trpp. zmatočnú sťaž nosť v prípa de bodu
4. 426. § Trpp. móže byť založená na dóvody zmatočnosti , označené
'v 384. a 385. § Trpp., ale me dzi. t)rmito ~en achádza sa ten dovod, že
) obžalovan Sr bol uznaný za vinného, že sa n ecíti vin n:\,rm «, a l eho
ta,k~' dóv od že »obžalavaný bol uznany- za vin n ého, že sa ne cíti vinn ým «, a1eh~ taký dóvod , ktorý v pGdstate zodpoy edá tým t a. v)rr a zom.
A v t omto prípade nemaže sa vziať do ohradu odyola yame na bod
1. a ) 385. § Trpp. lebo z ohrany obžalovan ébo možno zisti ť , že O l~
Jen popíera spáchanie činu, tvoria céha zá klad . obža ~ oby, aJ e n eh T dl
to, ž eby tento čin nebol trestnirm (jnom .Zr e]mé, Je ~ e dy, ze on, a
práv e tak verejný a osobitný obhájca t:\'mto odvola vamm len v sk ut l\Ovej ot á zke napádajú rozsudok súdnej tabule , čo ale y smysl e 3.
odst . 33. § Trppnov. zákon nelJripll š ť a .
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, Na)vyšší Sl'ld mnsel o]/1'a "11Ý
~ zak ladn)'r uznat, porušen{e
J~U ': ,spolu aj. s .c,elým . lH'E'clZl USlL ,a nana.cht, aby spisy
a zo dna :2!',). októ}Jra lD20 ' Č í~.
);:0, čís . 1\"1'. III. 1G1 -:20.)

Ani obžalovaný, ani obháj covia nevyi adrili sa v tom smere že
akej príčiny považujú kvalifikáciu trest:dého činu obžalovanéhd za
mýlnu, a dra ktorého ustanovenia zákona by mal on kvalifikovaný
byť. Nevysvitá to ani z obrany, ani z bodu 1. b) 385. § Tl1)p., na
ktorýs sa sťažujúci sa odvoláva.jú. V tomto ohrade tedy zmatočné
sťažnosti sú upotrebené bez označenia zmatočného dóvodu, následkom čoho oni v t ejto časti, ako také, čo do viny však 8,ko zákonom
vylúčené v smysle 3. odst. 434. § Trpp. musely b yť odmietnuté . .
(Usnesenie zo dňa 12. januára 1921, čÍs. Kr. III. 80-19-3.)

z

6.
~o«, »!'ecíti sa vinným« sami

y

lenost!.
takýchto prípadoch
llebo IDy) 385. § Trpp. Sposob
ustanoveni a rozsudku proti
st'. Zretel' na obranu. '
hod 3. .1.:31·. § Trpp, 2 odst.

f'

\'o~ mate~·jrúlne.i zmatočnostj,
~ltle na tle skutočnosti, ktoré
~ uZl:al a (3. odst. 33. § TrpJm) ,
nos~l a ,l:emóže ani to vypo-

~bnc ~rzl ~istm?ie ne.iakýclJ,
olnostl, ma pravo len zrušiL
ia?-iť nové pokračovanie. Niet
,ať .l~n z .llradnej povinnosti,
sťaznostI
st1'ánkam na 7.Ú ! skutkovej otázke zmatočnú.
~ollom vyl účená.

Jbžalovaní, ba a j obháj covja
). domáhaj ll. sa zrušenia roz,k lade, že skutkový stav ne .
)sti nie sú dokázané. Takieto
,. § Tr;pp. odmietajú sao
li

v

z~atoč?-ými

sťažnosťamj,

tocneho doyoclu alebo napadlen odyolávajú sa na lst'(r
l(S~hto prípadoch do povah~r
;e11a na hl. pojednávanjach
ádzajúcich opraYl1j"ch 111'0·
dedovnj'T rozsudok:
'l

založené

na body 1. a) b)

čná sťažnosť v prípade bodu
)vody zmatočnosti, označené
l!enachó dza sa ten důvod, že
~ sa nedti vinn)'rm«,
ale])()
za vinného, že sa necíti vinte zodpovedá týmto vj"razom.
ohradu odvolávunie · na bod
Dvan ého mohlo zistiť, že on
základ obžaloby, ale n eb-rdí
m .Zrejmé je tedy, že on, a
mto odvolávaním len y s1-1]:j tabule, čo a l e y smysle 3.

Za,týmné zadržanie a vyšetrovacfa .vazba vytrp,gné obžalovaslÍdu pIe iný čin, ako kto:rý je základom bestného
pokračovalllia a súdenia. II ~ivilného slÍdu, vpočítané by·r nem@žu do
trestu na slobode, vymera:ného civHným súďom.
(59.1. Trz. v zllení čl. IV. zcJkona zo chla. 18. d ecemlJra 1919, čís.
1 sb. zák. a "nar.)
ným

II v~jensRtého

Najvyšší

súd

vyniesol

nasledovný

rozsudok:

. - Na základe zmatočnej sťažnosti, oznámenej hlavn'frm štátnym
zastupcom, založenej na bod 2. 385. § Trpp . z důvodu ma;teriálnej
zmato čnosti, oznaC:eného v bode 2. 385. § Trpp. zrušuje sa rozsudok
súdnej t abule v tej častí, dra ktorej v tejto trestnej v eci za zatýmné
zadržamie a vyšetrovacú vazbu bola uznaná a za odbytú časť trestu
na slobode vzatá doba 1 (jedného) roku 2 (dvoch) 'mesiacov a 22
(dvatsaťdva) dní, počítaná od 5-ho augusta 1919 do 27. okt6ra .1920;
zároveřl ale na zá klade 94. §u Trz, z trestu na slobocle, vymeran6h o
rO'z sudkom štátnej tabule za odbyté sa berie doba 10 (desať) mesia,cov a 8 (osem) dní, ' ktorú obžalovaný od 5. Qugusta 1919 do 2. okt.
1919, a od 17. fe1)ruára 1920 do 26. olet. 1920 v zat.ýmnom zadržanÍ
a vyšetrovacej vazbe vytrpel.
D () vod y: Zmiitočná sťažnosť hlavného ~tátn eho zástup cu, založená na bol 2. 365. § , Tr-pp. z čiastky je zákla.dnú.. A síce súdna
t abula zistila za skutkový stav že obžalovaný aj u divízneho súdu bol
vo vyšetrovacej vazbe, bol a ale toho n~tzoru, ie aj tá doba má byť
započítan á clo trestu na slobode, vymeraného v t e ·t.o tl'e ",tnej veci,
ktorú obžalovaný u yojenského súdu · vytrpel, lebo 'Íiraj niet dát k
tomu, že by obžalovaný tam p1'e iný čin bot býval odsúclený, z , clruhej strany ale obžalovan~T pl'e ten Un, ktor~T je p1'edmetom tojto
trestnej yeci, bol četníkmi zatknut,j'! 5., augusta. 1919.
Av:šak tento názor súdnej t abule spočíva na mýlnom vj'rklade 91:.
§ Trz., leb o ustanovenie tohoto §-n nevzbudzuje pocl1yJmosť v tom
ohrade, že clo trestu na slobode mažu započítané by ť odsúdeným vytr··
pené len to zatýmne zadržanie a tá vyšetrovacia vazba, ktoré odsúcleni str~Lyil v trestnej vecL slúžiacej za ZcUda,d trestnému po kra čo 
ya-niu a súdeniu. A poneváč obžalovaný 3. októbra 1919. bol odovzd8 n ý vojenskej vrchlosti, ktorú proti nemu v svojom obore pasobnosti.
viedla trestné pokračoyanie pre zločiny dra 327. § voj tl'. zák. a li.
§. zák. čl. XXI. z ro ku 1890, ale nie Pl'8 ten zločin, ktorý j B základom
prítomného trestného }Jokračovania., (talej ponev áč obža lovaný len
17. iebruára 1920. ]10 -\ zpat odO\'zc1an)' C'ivilnémn SÚd11, a tak v tejto
trestnej veci len od 5. angusta do Z. októbra 1919, potom od 17. februára 1920 bol y zat~r mnom zadržani a vyšetrovacej viizb e:
súdna tabula pri \'~' m e1'e trestu . nezadržala. zákopom stanovené
trestné sadzlJy, ke cf do tl'estu na slolJode zalp oUtala, a za odbyl:
yzala aj tú dobu, ktorú olJžaloyaný v inej trestne:i veci u divíznello
súdu () d3. októbru. clo 1G. iebruára yo yiizbe strávil.
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Nas"ledovne Najvyšší súd v smys le 1. odst. 33. §. Trl)pnOY. mlJs el
primerane zrušiť rozsudok súdnej ta,]mle a vyni e sť zákonu zodpovedaj (I ci rozsudok.
"
(Hozsudok zo dúa 12. januára 1921. Čís. Kr. III. 2D3~20-3.)

Prehfad"slovenskej čaSti rozhodnutí
Najvyššieho súdu Českost. republiky.
Sostavil dr. A. Z. '

1.

)estl-i kupec rvykonal právo voI'by, stn}/'o1:ené v §-e 353.
obchodného zákona, ocl vol'bv sl'.ojej, 'U.ž raz uči.nene.i, nnnože Srl
jednostranne odchýUt.
SÚid~na, rtafhuilla, V' ·B . Z1l1J.'ell'i1a cme&enie s.e1d:J."i~, ktm'ým ,halo
v Yiri;e1kI11l11Ité,
že ISIL žaldbník :llemOZl2! up]m.túo,,\i.a.t Il)iO,hJ,'lwdlárvklu na náihr:a;dln- tŠilwld.y., 1eiho IYI 1yí:S!01l1luej ·žm.Lo!he splne.ni'e
sl11Jl(J!vy žila~d:al a tak ,s,v oje Ivolebné právo už vykona'l a od
rtejto

'\ r.ol'lby

j 'eldJIlJOtstrall1'11'e

ne'moz:e

rUJž

IO ldstúp:i!ť.:t ,a: .vYT'Íe:bTť 'z,allni'8!tlllutá I3J to

kll,a., 'Žle žaJ,o(ha, IZ T8Jč€Il'1ého tdó\lolc1u n:emo.Žle.
lJIl~et(), .1dho IPl"lálv1ol, lŽ:ila!d!3iť .sp11l1enl'e SrmillllfVJ~

!l1IElPTi,s lúehlaltO'

ž1a:10Ib l le;ž prl] slú0halo
keď t lElclJ71 :ž,a:ldbíl1ílk w.ÍJaldla'l 10lel Ž1allio'v:a-

'nil~OIv.i lná~1eidikl(~m ItldbJo, 'Žle sa ŽGl11'(}Viarn3r opolzJdli'l,

mu ,l1la, 'z,á:klladl8" SU11:huvy, nélho 'E lplmI8\Il!:L0 SIlJl<hlIVY, IPloružil Len Sí\nojho. Sl1rlUvill<élho, {práv~a. 'cl
tSl\ID(tIO leš't18i J1!8rvyklOlnlal v!Oil'jbrn ;mleldiz,~ ~l)l"á:v~mn:i, st.a1l1l0Iv1e!n)ímli, v §-e
353. ,ohdh. Ztálk'cl11la., ldolr'á, v 'o:l'iba:pr,.ÍJshic,lliu; hLI'peOrY"i - 'lláS!Led!ko!lIl
'OIIJIOiZlclle.niJcu ,p l":€lcllaIY(attle:l'la - v J.'1 0IZJŠ:ÍJI eo:ed IJ.ll''Íleriť\ - ta, }JI()ža.cUolv1.a1l.i e
s(pLLnreniJa' srrn.Jlu;vy ana:Lo 121n ten ,nlálS,JJ~é/I()k, že iby ,Žla~Lo!\-r;au.lj'T bJil. nllO[l!ol IP lnit Id Oltilial', }JIok'] all ' Žralldba 10 ocl'§l~ol dné IlllEfbo'l.a pl edinesená.
(18.11!. 1919" IČ. 1918. P. I. 1152/10).

Na.jvyšší súcl:
bu

101 ;oIC]Šk'OldJl1\é

~c1Jo:YloI1a.e€lj ižřa, cvo'sti '~aI01Yalil€iho

\'JTlh o'Vle:1, '~a1o

IZCllmruet1oJ.

D o'v .o Id y: p rr i vyJ;;JO'lláIYIRní \ioll,elhnél101)ráfY8" lusrtalll!Q\r.enéJho
prl8J illiupcla IV ~-\e 353. loihcJholcl\nélm 'z.ákclnral, Qlllat,er~iáJnJ'ill práfVnY1ll.1
l).'redlpiJS1oIIDI j1e", !ŽlEi Il{Je;cL k'll'p ,eC už Ir ,a'z yyl'Qo!llJal Yiolelb né VIDáIVu, il1ie'm o'z e Sl3i IGjCV ilo/ho j(ejdnols'ur!arnne o'dc1hýl\iť, to jes:t I})I'IáIYIUi je'druosUI'Ialnlruej 01llJeln:yi dle ",7~lÚJčerl1!é.
OtcllVlo,llalcí súJd IP{))lilIŠ511, teil.1:to pl"lelc1\p'i,s, J~'ecT YY'lIieko:l, 'že Is'a žaIOlcllcfb'Ý:lá,ť lelcl SIYlo:j1
ho '\l01dblllého I>trá\Tja't IV 'Žla1ldblBi ll'clalllfélhlOi, slmemujlÚeelho i1J,a rplllle'rnjle /srrul:l1\""T, lal 'ŽehOll IO\ptr lá:vul1e.fJ1j'r
Žlilalc1la,ť lDIaI IPor.j,eldlnáf\lami 1
0 zla(háó,e:ní sporu - J.11~les;t1O rp]lflJell1ia ná',1l'l:mlclu ·ŠkIG1cty.
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