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Promlčecí doba u přestupku dle § 506 tr. z. 
V "Soudcovských listech", ročník XXIII (1942), seš. 9, str. 205 a násl. 

pojednává Dr. Rudolf Ečer v článku nadepsaném "Cizoložství, zmrhání 
pod pří povědí manželství a alimenty s hlediska theorie a praxe dnešního 
trestního práva" mezi jiným též o promlčecí době přestupku dle § 506 
tr. z. (zmrhání pod přípovědí manželství) a praví na str. 206 doslovn'2: 
"Podle ustanovení § 532 tr. z., ježto trestní sankce na přestupek § 506 
tr. z. je dána tuhým vězením v trvání jednoho až tří měsíců, je promlčecí 
doba 6 měsíců." 
-- Názor tento není však správný, neboť dle samotných jasných ustano
vení zákonných promlčuje se přestupek dle § 506 tr. z. v promlčecí době 
jednoroční. 

Dr. Ečer sám správně konstatuje, že trestní sankce na přestupek § 506 
tr. z. je dána tuhým vězením. Z § 245 tr. z. plyne však jasně, že tuhé vě
zení jest vězením druhého stupně (na rozdíl od trestu vězení prvého stup
ně, jež se nazývá dle § 244 tr. z. pouze "vězením"). Dle § 532 tr. z. pro
mlčují se přečiny a přestupky, na něž jest stanoven za nejvyšší trest vě
zení prvého stupně bez zostření v době tříměsíční, ony přečiny a přestup
ky, na něž je uloženo zostřené vězení prvého stupně v době šestiměsíční, 
všechny ostatní pak přečiny a přestupky, na které jest uložen trest těžší, 
v době jednoho plného roku. 

Není tedy pražádné pochyby o tom, že trest tuhého vězení (t. j. vězení 
druhého stupně), stanovený zákonem na přestupek dle § 506 tr. z., jest -
a to bez ohledu na svoje trvání - trestem těžším, nežli jsou tresty vězení 
anebo zostřeného vězení (jež oba jsou dle § 244 tr. z. trestem vězení prvé
ho stupně) a proto promlčuje se tento přestupek dle § 532 tr. z. ve l'hůtě 
jednoho plného roku. 
Ačkoli stav tento plyne jasně z citovaných zákonných míst, budiž přece 

ještě poukázáno na rozhodnutí nejvyššího soudu čís . 3.097 trestní sbírky 
Vážného. V je'ho důvodech jest sice řeč jen o přestupku dle § 501, odst. 2 
tr. z., poněvadž však jest na přestupek tento ustanoven v zákoně tentýž 
trest, jako na přestupek dle § 506 tr. z., t . j . tuhé vězení (od jednoho až 
do tří měsíců), platí dle § 532 tr. z. pro oba tyto přestupky promlčeci doba 
stejná. A dobou touto jest dle citovaného rozhodnutí nejvyššího soudu 
nikoli 6 měsíců, nýbrž 1 rok. 

Dr. Felix Rud i š, Brno. 


