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propuštění na zkoušku, polepšovací výcho.vy, důtky atd., je význam. 
té okolnosti, že by místo soudu mladistvýeh soud lichevní měl býti 
pří,slušným pro řízení, zcela nepatrr(ý a nutno tvrditi, že zákono
dárná tendence, pro níž dáno přísné provádění zákona č. 568-1919 de· 
rukou lidu, zde vúbec splněna býti nemúže. ' 
_ Mimo to však lze dok.ázati, že soud mladistvvch i podle znění 

zá;kona samého je povolán k tomu, aby vykonával "trestní řízení pro 
ony delikty, jichž rozhodování je pi'ikázáno sudům lichevním. Usta
novujeť § 3. zák. čl. VII. z r. 1913, že do oboru púsobnosti soudú mla
distvých náležejí trestní věci mladistvých, kteří se dopustili takového> 
trestného činu, který podle §§ 15.-18. :záik. čl. XXXIV. z r. 1897 náleží 
do působnolsti s o u d Ú. Dle § 2. zák. Č. 567-1919 j,sou soudy lichevní 
samostatriými odděleními s o u d ú a nelze tudíž pochybovati o tom,_ 
že podmínka § 3. jest splněna. A § 8. cit. čl. VII. z r. 1913 ustanovuj e, 
že v trestních věcech osob mladistvých platí předpisy trestního řádu 
jen potud, pokud neplyne nic jiného z ustanovení zákona o soudech 
mladistvých. 

I kdyby tedy lichevní soud snad měl souditi ve věcech osob
mladistvých ale měl používati nejen ma,terielního ale i formelního 
práva osob mladistvých, bylo by takové souzení zbytečným zatížením 
soudú lichevních, jež by nemělo zhola žádného smyslu. Lichevní 
soud není dle svého sl·ožení a povolání zpúsobilým k tomu, aby 
uplatnil ta zvláštní hlediska, z nichž má posuzovati delikt mladist
vého provinilce 'soud mladist"rlých. 

Kdyby tedy všechno toto bylo Národní shromáždění uvážilo r_ 

dále pak i, že prospěch státu toho nekáže, aby do rukou lichevních 
soudú dáno i souzení mladistvých provinilcú a kdyby tomu dalo
výraz, nebylo by mohlo rozhodnutí dopadnouti jinak, než že delikty 
mladistvých provinilcú, souzených dle ma,terielního práva uherského 
nelze posuzovati dle zákona Č . 567-1919 a že pro ně ~latí nadále usta
novení čl. XXXVI. z r. 1908 a čl. VII. z r. 1913 a k souzení deliktů jich 
že je v ka:ždém případě povolán na,ctále tam, kde byl příslušným Houd 
mladistvých, tento. Že pak takoy(Vto stav jest de lege lata, nutno sou
diti nejen ze ,shora uvedeného ustanovení § 3. zák. čl. VII. z r. 1913~ 
ale i z toho, že z v 1 á š t n í právo mladistvých, jak materielnítak Í 
formelní, nijak výslovně ve své účinnosti obmezeno nebyljo a že 
by obmezení takové, kdyby bylo bývalo zamýšleno, bylo muselo se 
státi výslovně a to proto, že jde o právo specielní. 

J. Jurecký. 

Rozhodnutie najvyššieho súdil 
'\TO vecil.ach ircs'bmých .. 

1 
N eSlt.'GzumHefný je ten rozsudok, ktorým v prípadg pokusu zlo

činu zúmyselného zabitia cloveka (§. 279., 65 Trz) pri použití §-u 
91 Trz. trest bol vymeraný v trvaní 4 rocného žaláru. · 

Ked dra trestnej sadzby druh trestu na slobode je káznB.ca . a súd 
na zaklade §-u 66 Trz. trest určí v žalári, trvanie tohoto druhu trestu 
musí byť niže 2 rokov. (bod 10 §-u 384 Trpp. §§. 279. 65. 91. 24. 66. Trz). 

Najvyšší súd usniesol -
sa nasledovne: 

Z dóvodu formálnej zmatočnosti, uvedeného v bode 10. §-u 384 
Trpp. z úradnej povinnosti ,zrušujú sa rozsudky obidvoch súdov niž-
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šieho stupňa, nariaďuj e sa nové pokračovanie, ktoré previesť má se
dria ako po.r.otný súd v B. B. 

Dovm!y 
Proti rozsudku súdnej tabule zmátočnú sťažnosť oznámili obža· 

lovaný a jeho osobitný obhájca na základe bodov 1. a. c. 3. §-u 385 
Trpp. . 

Sedria obžalovaného za vinného uznala z pokusu zločinu zúmy
selného zabitia človeka dra §-u 279. a 65. Trz. a preto ho odsúdila 
na základe §§ 279. 66. a 289., použitím §-u 91. Trz., na 4 ročný žalár;, 
ako na hlavný trest, a na 3 ročnú ztratu úradu, ako vedrajší trest. 

Súdna tabula tento rozsudok čo do viny a trestu potvrdila. 
§. 66. Trz. predpisuje, že 
1. pokus má sa trestat ravnejšie, než dovršený čin, 
2. trest za pokus vymerať sa maže aj niže tej najmeněej miery 

trestu, ustáleného na vykonaný zločin alebo prečin, 
3. tI'lest za ,pokus vymerať oSa maže aj od ustano,veného v ravnejšom 

druhu trestu. 
V smysle týchto predpisov súd má rozhodnúť: 
či trest vymeraný byť má v liámci trestnej sadzby, ktorá v danom 

prípade je káznica od 10-15 rokov, 
keď by však aj tá najmenšia miera tejto trestnej sadzby pri ostrá 

bola: či trest vymeraný byť má v tom istom druhu trestu, ale niže 
najmenšej miery trestnej sadzby, - v danom prípade v káznici niže 
10 rokov na dol až po dva r oky (naj kratšie trvanie káznice dra §-u 
22. Trz), . . 

a ak by aj táto n a jkratšia doba káznice - tedy 2 roky - príliš 
ostrým trestom sa ukazovala, 

či trest vymeraný byť má v ravnejšom druhu trestu, než aký 
určený je v zákone - v danom prípade na miesto káznice v žaláru, 
v ktor"om druhu trest určený mó'že byť aj' v 6 mesiacoch {§. 24. 
Trz.). 

Vše.obecným pravidlom, vyplý;va1júcim z trestného zákona ie, ' ,--' 
trest v r.avnejšim druhu le11 v tom prí,pac1e vymeraJDý byť maž8, kecr 
by aj tá ,na jmenšia ,miera zákon-om na istý čas určeného druhu trestu 
na slobode bola príllš ostrá. 

Avšak súdy nižšieho stupňa vzdor tomu, že trest vymerať mohly 
v l{áznici, a to nielen v trvaní 4 rokov, lež aj niže tejto doby až do 2 
rokov, . 

trest určily v 4 ročnom žalál'u. 
Toto ustanovenie, a n ie inak aj tá okolnosť, že súdy nižšieho 

stupňa pri výmere trestu za potrebné držaly použitie §-u 91. Trz., 
bez toho však aby tento §. vskutku boly upotrebily, a bez toho, aby 
ku výmeru 4 ročnej ztraty na slobode odvolávanie sa na § 91. Trz., 
bol o potrebné bývalo, veď najmenší trest v prípade §§ 279. a 65. Trz. 
v smysle §§ 61J. 91. a 24. Trz. je 6 mesačný žalár a dra toho vymeranie 
I~ ročnej ztraty na slobode nemaže považované byť za priblíženie sa 
sa tomu najmenšiemu, zák onom stanovenému, poťažrie vymerater
nému (§. 66. Trz) trestu,: dišponujúcu časť rozsudkov súdov nižšieho 
stupňa nesrozumitelnou činia . 

Bez zodpovedajúcich davodov tohoto výmeru trestu nemožno 
zistiť ani to, či súdy nižšieho stupňa m~Tlily sa na ujmu aJebo v pro
~'pech obžallovanéh'O. V neprospech obža!1ovaného sa mýlily jestli _. 
dra spliávneho ponímania zákona - ponajprv v tom smere sa usniesly, 
ž,e trelst v ktorom -druhu vym.e:ra~ý byf má, a a,j tOl na,j,k,ratšie tI'lVani f~ 
káznice, tedy 2 roky, za príliš ostrý trest pokladajúc uznaly za po
trebné určiť trest lfa miesto káznice v žaláru, ako v ravnejšom druhu 
trestu, trest žali však vzdor tomunevymeraly niž. dv.ch rokov. 

I 14 
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V prospech obžalovaného sa mýlily jestli - nesprávnym vysve
tlovaním zálw 'nnýdl ustanovení - najprv '0 tom ro!Zhodovaly, že ob
žalovaný na akú dobu pozbavený byť má slobody, a len potom uva 
žovaly o tom, že trest na slobode v akom druhu trestu vymeraný 

. byť má. 
Poneváč tedy súdy nižšieho stupňa spáchaly v dobe 10. §-u 384. 

Trpp. uvedený dóvod formálnej zmatočnosti, a tohoto dóvodu v smysle 
posl. odst. §-u 384. Trpp. treba si všíma.ť z úradnej povinnosti. 

p reto Najvyšší súd v smysle odst. I. §-u 34. Trppnov. musel dIa 
predpisov odst. I. §-u 404. Trpp. pokračovaL 

NásledkOtm tohoto usnesenia bezpredmetnSrmi sa sta.ly oznámené 
zmatočné sťažnosti. 

Dúa 1. júna 1921. Čís. Kr III. 205-21. 
2. 

Odjor v dc·vodoch rozsudku súd'nej tabule činí l'OrZSUdok 
ne~l"(DzumUel'ným. V :ro·zsudku Úpbl0U určitost'ou tre'ba oU:!lli,":!'Čr 
to Ul'lstJancv:em.e zákon.·a ~kva'lifikáciu), ktoré .appUkrorvall1é byt' 
má. Súd može kv.alifiko·vla;ť čin o'bž'al:o,vlaiIlého dl'la: pri'snejšieho 
u:stan,cvema zálko:I1Ia, než ·arko, ho IkvlallÍÍ'Ík,o'vlal ž.a'lobník. To,to 
prá\Tto, v }]l'ip,a":e naplad!ll'utila rozlsudku Isei~ri'e č'O' do' kVa!lifiká'cle 
prjmále'ží aj Isúdn.ej tabuli. {hod 10. §-u 384, §§ 325. 387 Trpp., § 
462 Torz). 

B,a iIlJa: ~'ledovnle: 

Z d6v,oldu fo.rm.á lnej Z1l1áto.čnosti, o'znalčelného v hode 10. 
§_u 38·4. T,r:pp. z úradnej povi.nno.sti a v ce:lon1 rozsahu z,rušuje 
s.a rozsudok s'údnej tabule ;spolu laj IS h1Jav,nýn1 odv'o,ladm p'O
j-edn.áVJaI1IÍln a k .... á súdna tabul,a upI"avuje .sa k ď,;::tlš i eill1u 
pr:a v~i,del:n.réln u polU'ac,ovia:n'i u. 

DC1vcdy: 
l\:I3..jvyŠŠí .súd pl"leskún1a.júc l"lo'zisudok s-údnej tabule d'oši 21 

k 'n'é)<.~~,ed:ovlnén1u vÝlsledku. 
SlNvna tabul,a v Isvo'j,on1 r'ozudku z jednej s:tr:any Zlé\; správné 

uznáv.a d6v·edy .seúriállneho J':O'zlsudku, z druhej stna'ny Vš)'1k vy
sl!ovuj-8', ž,e 'obž'a~lovlai11í u M·a Kazákonilt.e <3,. pra.videlne p:okr,ač·o . 

vali, a len vtedy in1 na,p.adly lnyšlie:nky odcudzlenia koži, iked' 
Bla už b:lížHi k bytu Mla To. T,i·eto· d6vody jeden dTuhén1u odp,o
rujú, veď jestli J. O. zákoni'te a p:ra:v.idelne pokr:a·č·o,va:l' u Ma Ra, 
nelnoholl tie kož,e už 'tl Kla :a JOd lIl'eho" z jeho držby odi'Ha:t', týill1 
'CÍel',on1, .a;by si ich be:zprávne privla'stni1, .ak.o to, ,s.edri·a v sv.ojO'l11. 
J'oz·s'udku 'a zv:lášť v d6vododl 'z'Í's,til:a a vypoved:a;la. Nátsledkoa.11 
rt-oho:t,o, odporu v d6v·od:och ne,srozun1Í''bel'ný.n1 sa Is1.ávl3, i"l(jz,sud·ok 
,súdnej taJJule, 1'1. 1.'0 '.nieJlen ohll'lald'on1 čtnu obžlwlovaného·· J. Oa, 
Q'ež ,aj čo do ·Č'inu o'bž·a:llo'va:ného ka Ha., naJl.wľ.ko v'Í'nnDlsť toholto 
'obž·al'o'v.ané'ho l"Íiévdi ' ~Ia dna .toho, či J O .s-páchal tl''i8'stný čin, 3. 

.
jestli ho, spá'Cl1ia,l, '~ko ,s~~ il11á {)!n kvalifik,?v.a ť. N ~lsr:ozun1iteľnI{X5ť 
]:',ozisudku leDl kO'PI v ' oVlodoch uvedeiny ,t.en vyr:az »zodpoved
nejší je ,činu obža.l,o'V,an ·ho J,a Ca § 46:2. Trz.» {z1.o,čin z pr,ene'v,81ry 
rv Úl"larde). Te,il výl'~az »z,od,p·o'vlednejšÍ» po,stl"ád'a vš·e'tkej pr8':3.JlIolsti 
a určitolsti. V l',:o,z,scdkoch súd,ov takéto ,stupňova'nÍ'8 1l1ii8lSt.':t 

r 
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:nemá, '3j 's:úd v 'I'IO'z,sudku :s úplnou určittolsťtQiU označiť lná to 
,"\]Jslúam1o'ven:iezákoillJa, k!Ť!oré :apH.kovramé byť ..má. 

N eSI'IozUlmJitel'!nosť rO'zlsudku j,e dóvodom forrlnátnej Z111a
''íi;očnoisti, 100zInačeným v b ode 10. §-u 318'4. Trpp. :a v ,s.mysle pOISll. 
.()dst. rtohroto § vlšíma ť ,sa ,mla,júdm 'z úI'1ad. novilIlnOlsti. Pl' e,t o N a j
vy'šší s\úd:v smy,sle odst. 1. s-u 34. Trppn. (odlst. 1. s-u 404. T~P'P'.) 
1Il1Uis'el zrušit' TO'Z!lsurdok sútdnej ,tabule ;srpolu ,aj s c'e,lý'm týln 
k ,olnJamím, krto'ré nraisl,edov:alo pOl č.tnu, 'ZlakllaIdJa;júcemu s'Po'menut~T 
.dóvod z,mártočnrolsti, :a upr.aviť 'súdnu rt:abulu k ď'ailši1eniu pI'lavi
.d eliné1m u pokI'lač6'vlalIliiu. 

Mý11né je to 'prálV:né stlarnovilslklOI Isúdnej va,bUll1e, že v príp:ade 
i ,a:lobC'ovho 'Odv'oIUani,a, iQtZlllám1'e!I1é'ho ČO do kWvlifikácie v nepro
,spech ob žlalov,amého' pl"'orti I. stupňové.mu I'Io'z'sUldlku či;:ru ohž,alrovta,
lIlého ,súc1nou rtabu'l'ou ;nermohrol by byť kvaHfikolV1aný dJľla, prí- . 
.snejš.i'eho '1list'anov'e:nJira záko~Il!a než raklo, ho, kVIClJlifi'!(,ov.a;! ž,a'lohea. 
Keď D1ap,adnuté. j,e, kvaUfikácia ítrelst!ruého č,inu v neprospech 
'Obžalovaného, Isúdtna Itarbrull,a rpo,vilnná je 'PYleskúm:ať rozisud,ok 
,s edI'lie' v !tO'm lS'n1e.l~e, či kv,a;Hfiká!Ci~aI 'z'odpo'Vedá zákonu, a" či nie . 
A v rbakO'll1tol pripade, ,Sú1dIl/a ' VrubUllla nie' je vil3Jz,aná Irl'á vrhOlll1 
'ž,al,ohcu, práve :t:ak ,akó Isdriu Ine1vi:až'8' :rliávd1 ' žaJolbcu čo do, (k.v)a
'ifikáeie :(§ 325. TJ'PP.). V t ,a;komto rprÍpade' odtst. I. s-u 387. Trpp. 
nBstlaJvta medz:e rbo1mu, iaby ,súd'rlla vabul'a ia1j pr Í,s:n'ejššie' kvaiHf:i
kovala,j, oblŽ,alo.v,aného, :ruk-oto lŽ,al,obc.a navrho,l, sa,m,olzrejme v 
:rá'm1c'Í 'toltožr:n!Olsti činu 'a pnedpotkl1adialjú'c, že ,súdna' rtrabul.3.' zla-
d ržal,a predpisy 'Odst. 3. s-u 3i25. Trpp . ... . . 

Dň,a 30.' !l11ar'Cla 1921. Čí,s Kr III. 171-20. 
3 . . 

N esrozumitefnost' rozsudku. Náležitosti rozsudku co do zistl!!nia 
'skutočností a riešenia právnych otázok. Dovody rozsudku. Sostavl!!nie 
'dokazov. Puhé registro,vanie výpovedí obžalovaného, svedkov, znal
cov v rozsudku nem6že byt' považované za dokaz, d6kazom stanl!! sa 
'Ono len vtedy, ked' súd v rozsudku výslo'vne vypovedal, že čo prijím a 
'z , tých výpovedí za prarvdivú skutočnost'? Rozdiel medzi skutočno
st'ami a právnymi pojmami. Sposob vypracovania l'.zsudku. Hmotný 
'súbeh trestných činov. (bod 10. §-u 384, §§ 324. 327. 328 Trpp. odst. 
:3. § 33 Trppn~ §§ 69. 70. 96-103 Trz). 

Najvyšší Súd 

'sa nasledovne : 
usniesol 

Z dovodu formálnej zmatočnosti, označeného v bode 10. §-u 384. 
'Trpp. z úradnej povinnosti v celom rozsahu zrušujú sao rozsudk y 
oboch súdov nižšieho stupňa spolu aj s hlavným, a hlavr.(ým odvo
lacím pojednaním. Nové pokračovanie previesť má sedria v Be. 

Dovody: 
Proti rozsudku súdnej tabule oznámili zmatočnú sťažnosť ve

-rejný obhájca, potom obžalovaní I Č, J B a E Kvá na ,r,áklade bodoy 
'1. a 3. §-u 385. Trpp. 

Na.jvyšší súd preskúma júc rozsudok súdnej tabule a touto po
t vrdený rozsudok sedrie, došiel k nasledovnému výsled,ku: 

Súdy nižšieho stupňa uznaly za vinných všetk5rch troch obžalo
varrrch, ako spolupachaterov, dra §-u 70. Trz. z trojnásobného zlo činu 
luádeže dra §-u 333. Trz. kvalifikovaných dra bodu 3. §-u 336. Trz. 
:a §u 48. Trznov., ktoré krádeže u obžalovaného Ia Ča kvalifikujú sa 

14* 
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. aj dra §-u 338. Trz. DIa výroku sedriálneho rozsudku obžalovanr.. 
spáchali tieto zločiny tým, že »24. marca spolu a spoločne odňali 
z držby a bez dovolenia I. RaKa vo Fu zo za,vreného chlieva po
vylomení zámky 12 slepíc v cene 840 · korún, II. Ja Oa v Šu zo 
zamčeného ' chlieva po zlomení zámky 15 slepíc v cene 1050 korun,. 

·III. Ja Oa v Bch z otvoreného miesta 13 slepíc v cene · 780 .korún,. 
- . tedy cudzie mqvité "Ve ci, v cťme vy~e 200 korún ' ale niže 4000, 
kor.ún~ za tým účelom, aby si ich bezprávne privlastnili, pri čom 
Č pTe zločin krádeže už dvakrát bol trestaný, od odpykaIiia posled
n ého trestu ešte 10 rokoy .neuplynulo, a príto,mné trestné číny i ná
sledkom . iných okolností akp zločiny sa kvalifikujú.» V dóvodoch 
sedria skutkový stav l1'as.ledovne zistila: »Dokáza:né je, že v noci 
dúa 24. marca 1920 stala sa krádež, ako je to vo výroku uvedené" 
obce, v ktorých kráctež bola spáchaná ' $Ú pri ceste, a ni sú príliš· 
vzdialené» .... súd nabyl úplného presvedčenia o tom, že obžalovaní 
kohúta i slepice sami ukradli». Súdna tabula dóvodzovacú časť 
rozsudku ' sedthe dop.lnila tým ,že »ohžallovaní sa '0 spáchaní krádeže 
doholv,orili ... všetky obž,alo,vaní sa tých krádeží súčastniJi,». 

DIa §-u 328. Trpp. súd povinný je v dóvodoch rozsudku rozložit, 
že ktoré skutočnosti, a z akých dovodov drží za dokázané alebo· 
nedokázané, potom uviesť má aj tie dovody, ktoré boly smerodajné' 
pri riešení právnych otázok. . 

Pona,jprv tedy treba zistiť zo skutolčností utvorený sku'tlko,vý stav' 
(stav vecí), totiž čo sa dialo, a čo je spozna,teIné Iudskými smY-sla1mi .. 
Skutočnosťou je na pro kde, kedy, odkiaI, komu, ktoré veci, akým 
spósobom, (vylámaním dvier, zlomením .zámky vnišiel pachateI do
bytu, preškriabal sa cez plot, vliezol do bytu c~z okno) čo robil 
pachateI s odňatími vecmi, akú cenu ' maly tieto veci, viacerí do
hovorili sa o spáchaní krádeže: Avšak. :q.ie je slrutočnosťou, že ob
žalovaní »spolu a spoločne z držby» odňali veci, )za tým účelom, aby 
si ich bezprávne privlastnili;» nie je s"kutočnosťou ani »prE?svedčenie · 
súdu, ani označenie nejakého činu »krádežou» (sami ukradli), a práve 
ta.k ani to že »obžalovaní tých kliádeží sa súčastnili» a: že sú »spolu
páchatelia». Toto všetko sú právně pojmy, právné prvky, tvoriace v 
zákone určertv nej aký trestný čin, ktorých j estvovanie v konkrétnom 
prípade treba ustáliť na základe zistených skutočností. 

DIa toho súdy nižšieho stupňa maly zistiť ako skutočnosti, že· 
pri kaž.déj jednej krádeži každý i,eden obžalovaný a!kú činno,sť, aké· 
skutky vykonal, z,vlášť či bol prítomný na mie,ste odňaiti-a vecí, a 
-vůbec ako sa »súčastnil» krádeží (na pl'. zlomil zámku, vzal slepice· 
z chlieva, čakal, strežal, a kde, či na mieste spáchania činu, či 
inde). Avšak súdy nižšieho stupňa ' nezistilYj že každý j eden obžalo~ 
vaný v každom jednom prípade akú činnosť vykonal. Zlstenie t~ýchtó 
okolností je bezpodmienečne potrebné, lebo Najvyšší súd obmedzený 
je skutočnosťam'i, zistenymi súdy nižšieho stupňa (odst. 3. §-u 33. 
Trppn.) a po hmotnej stránke len to móže skúmať a, posudzovať, 
l en v tej otázke móže rozhodovať, či nižšie 'súdy správne upntrebHy 
ustan.ovenia zákona vtedy, keď vypovedaly, že nimi zistené skutoč';' 
nosti v s~be pojímajú tvol'iace právné prvky nejakého trestného činu, 
totiž, že obžalovaní také skutky vykonali, ktoré zodpovedajú v zá
kone ustanoveným právnym, nejaký trestný čin tvoriacim elemen
tom. Bez zistenia twchto skutOčností tedy úie je možné rozhodovať' 
v tej právnej otázke, či obžalovaní »spolu a spoločne z držby iných 
odňali» slepice, 1P00ťažne že činenie tkorých obža.lov,aných spadá do. 
pojmového kruhu týchto právnych výrazov, ďalej či »sa všetci obža
lovaní súčastnili tých krádeží», a či toto »súčastnenie» zodpovedá 
u každého obžalovaného ustanoveniam §-u 70. Trz. alebo §-u 69. (boď 
1. 2.) Trz. prípadne inému zákonnému ustarioveniu. ) 

Kect je už ustálené, že zistené skutočnosti, którý.m právny:rĎ., V' 

zákone ustanoveným prvkom zodpovedajú, treba označiť (určiť) a 
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kvaUfikovať trestný čin dra zák,óna a vyzdvihnúť tie okoln-!)sti, ktor~ 
"Slúžia za základ upotrebovanej trestnej sadzbe, (litera a. b. §-u. 327. 
Tl~pp.). V takom prípade, keď ide o viac trestných činov (hmotný 
.súbeh), smerodajné sú ustanovenia §§- 96.-103. Trz. V smysle usta
novení týchto §§-ov v dišponujúc,ej ča,sti ro;z'Sudlku .treba sa tak od
volávať na patričné §§-y, aby vylúčená bola pochybnost v tom 
ohrade, že súd na základe ktorých ustanovení zákona vymeral trlast. 
'Tejto povinnosti súdy nižšieho stupňa nevyhovely, lebo vzdor tomu, 
že obžalovaných za vinných uznaly z viac zločinov krádeží, nevy
'meralv ieh trest na slobode súhrnne dra §~-ov 96. a 99. Trz. 

Dóvody rozsudku majú byť syslematičné, majú byť v shode s 
'dátamí hl. pojednávania a majú byť vyčerpávajúce.· Sdria v dóvo
'dzovacej časti uvádza ponajprv, ČO obžalovaní tvrdili, čím sa bránili, 
potom, ČO vypove.dal svedok. Z od-poru, nachádzajúc~h.n sa v tvrde
niach obžalolVaných, a uváži.ac svedeckú výpo'ved', sedria odiViedla tú 
konklúziu, že výmluvy obžalovruných nie sú ve.ruhodné, a tak sedria 
nabyla úplného presvedčenia o tOlm, že ·obžalovaní kohúta a slepice 
"S·ami ulill"adlli. 

Tieto dóvody postrádajú všetkého systému, nesrovnávajú · sa s 
'dátami hl. pojednávania a trpia nedostatkom. . • 

Predovšetktím treba zistit skutočnosti (skutkový stav), potom 
treba uviesť dókazy (soznanie obžalovaného, výpovede svedkov, do
brozdanie znalcov, listiny atď.) na ktoré je tento skutkový stav za
ložený a ktoré prípadne vyvracajú obranu obžalovaného. Zatým má 
nasledovať riešenie právnych otázok, a tomu zodpovedajúce právné 
dóvody (tvoriace právné elementy tresfných činov, čin obžalovaného 
akým trestrťrm činom je, ako sa má kvalifikovat, príčetnosť, výmer 
trestu). Rozhádzanie a smiešanie skutkových a: právnych dóvodov 
zapríčiňuje nejasnosť, zrna-tok a nesrozumiternosť. 

Súd má sa zaoberaf s každým trestným činom, vzhfadom na 
každého jedného obžalovaného, a zvliáštnu pozornosť má venovať 
prípadom takým, keď sa výpovede obžalovart'Ích -'- ako je to aj v 
prítomnom prípade - ohradom udajne spolu a v spoločnosti spá
chaných čmolV v IPodstalte rozchádzajú. V t<likýchto prípa.doch potI'Bbné 
je všímanie si všetkých podrobností výpovedí svedkov, aj odhliad
:qúc od tej požiadavky zákona, aby odpory, vyskytujúce sa vo '1frpo
vediach, už na hl. pojednávaní boly dra možnosti a prípustnými 
prostriedky odstránené. Z protokol a o hlavnom pjednávaní je patrné, 
.že poškodený J O bol vypočutí a svedčil, že krádež ' bola u neho 
_spáchaná z uzavretého chlieva vylomením zámky a že bolo ukradené 
15· slepíc. Vzdor to,mu :sedria vypo.vedala, že kráde,ž táto bola spá chaná 
z otvoreného miesta, <li že bOll,Q ukradené 13 slepíc ,bez tobo, a.by bol:::. 
uviedla dóvody svojho zistenia. Protokoll tento vóbec neobsahuje 
udajov na to, že by u J Oa bola krádež spáchaná zo zamčeného 
chlieva po zlomení zámky, a že by mu bolo ukr,ad,ené 15 slepíc. A 
sedria vzdor tomu a vzdor predpisom odst. 1. a 2. §-u 324. Trpp. 
zistila odňatie 15 slepíc a kvalifikovala. túto krádež dra bodu 3. §-u 
336. Trz. bez toho, aby bola odóvodnila svoje zistenie a ustálenie. Dra 
tejto istej zápisnice o hl. pojednávaní svedok R .K tak vypovedal, 
'že mu bolo ukradené 24 slepíc. Vzdor tomu, a bez . zodpovedajúceho 
odóvodnenia sedria zistila že v tomto príp. bOllo uk,l,adené len 12 slepíc:. 
Sedria všetky tri krádeže kvalifikovala. a j dr,a bodu 3. §-u 336. Trz. 
vzdor tomu, že dra jej zistenia obžrulovaní u J Oa z otvo'reného mie,sta. 
ukradli slepice, a vóbec neodóvodnila to, že túto krádež následkom 
akých okolností, akieho spósobu spáchania činu kvalifikovala aj dra 
'toho,to ustaJllOrvenia zákona. 

Z horeuvedených vysvitá, že dóvody rozsudku sedrie, a poneváč 
súdna tabula tento rozsudok potvrdlia, ani dóvody rozsudku súdnej . 
'tabule nie sú vyčerpávajúce, tedy trpia nedostatkom a nie sú v shode 
:s dátami hl. pojednávania. 
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. Čo sa týka dókazov, treba poznamenat, že puhé registrovanie. 
soznania obžalovaného a výpovedí svedkov, znalcov atď. v dóvodzo
vacej časti rozsudku nemóže byť považované za dókaz, stane sa ono-. 
dók:alZom len vtedy, keď Súd v rozsudku výsltOvne vy]povedall, že ~o
(prípadne celú výpoveď) prijal z výpovedi za pravdivú skutocnosf, . 
iným slovom, že prijal výpoveď za pravdivú. Poznamenáva sa tu, že 
všímajúc si predpisov odst. 1. 2. §-u 324. a odst. 1. §-u 328. Trpp. ne
prípustné je dokazovanie nahradiť, alebo nedostatok dókazov do
plnit takým predstavením si, ktoré postráda zodpovedajúceho mate~ 
riálneho podkladu a logickej konklúzie. . 

. Také dóvody, ktoré postnádajú zistenia skutočností, potrebných 
kustáleniu tohů trestného .činu, z Iktorého ·obžalcwaní výrokom roz-
sudku za vinných boli uznaní: odporujú výroku (dišponujúcej časti) ' 
rozsudku A dišponujúca časť takéhoto rozsudku je aj nesrozumi
terná, lebo ani ona, ani odóvodzovacá časť rozsudku neobsahujú 
skutkových elementov ustáleného trestného činu, a bez zodpovedajú-· 
cich skutocností nemožno zistiť, že nižší Súd aké skutky, aké činenie
obžalovaných považoval za tvoriace právné prvky nejakého určitého> 
trestného činu. _ 

P.oneváč súdy nižšieho stUlpňa (ako je t.o hoveUJvedené) dOiJm stil Y' 
sa tohoto v bode '10. §-u 384. Trpp. označeného a dra posledného odst. 
tohoto §-u z úI'iaJdnej povinnosti si všímať IDaJjúceho formálnehó zma-· 
točného dóvodu: 

preto Najvyšší Súd v smysle odst. 1. §-u 34. Trppnov. musel v ' 
celo mrozsahu zrušit rozsudky oboch súdov nižšieho stupňa spolu. 
aj scelím konaním, ktoré nasledovalo po činu, zakladajúcemu dóvod 
zmatočnosti a upraviť prostupňový Súd k novému pokračovaniu. 

Následkom tohoto usnesenia bezp;redme,tný.mi sa staly oznámené-. 
zmatočné sťažnosti. -

Dňa 16. marca 1921. (čís. Kr III. 54-21.) 

Dr. A. Záturecký: 

PrehYad slovenskej včasti rozhodnutí 
Najvyššieho súdu Ceskosl. repu~liky~ 

1 
Žaloba založená na závéizkov ý lJOmeT, nemaže byť odmtet

nutá z toho davodu, že dotyčne polo'L'ice nehn.utel'nosN nemohla. 
byt platná kúpopredajná smlu1)a 'Učinená preto, lebo rečené ne-o 
hnutel'nosti len v jednej tretine pa tria predá·vatel'ovi. - Pred. 
metom predaju 1naže byt aj cudzia ve·c. 

Najvyšší Súd vyhovuje dovolacej Ž'iadosti žalobníka, zmeňnje
druha stupňový rozsudok, 

'a vyslovuje, že žaloba žalobníkova nemóže byť zamietnutá z. 
toho dóvodu, uvedeného v rozsudku odvola.cieho súdu, že poneváč 
nemovitosť len v treťo.m diele prislúcha žalovanému, nemohla 
byť platná smluva učinená na polovicu nemovitostí a Iprí,slušností, 

a zbavujúc pl8Jtnosti opatrenie rozsudku dotyčne prvostu;pňo-· 
vých a odvolaiCÍch útrat, nakladá odvolaciemu sú<;lu, aby ďalej po
kračoval, skutkový stav zistil a vyniesol nové vozhodnutie aj dotyčne 
znášania všetkých útrat. 

Dovol,acie náJklady určuj e pre žalobníka v summe . . . . Kč' 
a pre žal,ov.aného v summe . . ... Kč. 

D ó v ,o d y: Najvyšší Súd uznal za základnú tú sťažnosť, uve
denú v revizionálnej žiadosti žalobníka, že ' rozsudok odvolaciehO" 
súdu porušuje právne pravidlo, 




