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a nie pirejalVom koordinoiVaného súkromnolPrávneho subjektu. Na 
tom nie je vstlllve ničoho menH okoYnosť, že z.brlane odo/vzdané boly 
IlJa ,s1JvndzelI11ku, piolIlelVllič ,pre pONanru prá;vlIle[ho pome!l'fU ,zál,e,ží lIla jeho 
podstate a nie na vedY1ajších jeho modalitách, a n6lmó,že byť on ipo
V,3;žov,aný za zmenený v pomeJ' súkro,IIl1liopr,ávny ani tými okoYno
st:iJami, že žalo·bník pozďejšie udrajnedostal povolenie, zbraň nosit 
a ,že sa odovzd,a"né pu'šky u štátnych orgánolV udajne' ztIiartily. 

Z toho, ČtO je hOlre u'Vedené, vYlplýva, že práNny pomeJ', z kto
rého s,a žallo'biný lIlánolk odv/old:zuj e, je ,prá'VlIlym pomerom ve,rejlIlo
práv,nym a tento ráJz sdieY,a,jú prirodzene i nároky, vyvornzOiva.né 
z tohoto právlIleho poméru. 

Nároky, odvozov,ané z takéhoto práJvneho pomeru, proti celému 
ŠUMU - nakoYko o nich mo,zhbdovať nie je vyhra;dené zákonom alebo 
zákonitý.m nartadením obo:ru póso/bnostiniektorej s,právnej (.admi
ni-stlra/tívnej) vrchn'Ů'std. - dYa zákona z 2. IlJovembra 1918 Č. 4 Sb. z. 
a n., m,o\Ž;nlo síce Urpl.l13.1tňo lWLť u ria,dneho súdu, poneváč alIli v u[horských 
zákonoch a narÍadeniach - nakoIlw zo,stly predbežne v platnosti 
a neboly zmenené - ani v z,rukonoch Česko:slo'venskej republiky niet 
takého predpisu, že by ro,zhodovanie o nároko,ch, dvodzova:ných 
z odnartd.,a zbr,aní v č,a"se války orgánmi štátu (viď § 7. zák. čl. XLIII. 
z 1912) Slpadalo do oboru pÓlsolbno:sti niktOlrej s.právnej vrchnosti, lež 
tý,mto J'i,a,dným súdom v prvej inštancii je dťa citovaného zákona 
jedine zemský súd v P:rahe. Týmto ustanovením zákona určená je 
ta:k pir~Slluš'I]JOIsť (miestná) jlalk10 <3Jj obolI' pÓlslolbnolsti (rprisluŠino,sť vecn á,l 
S'údu, pOiVolJalIléhlO I'lo ,zihodlorvať o re,čených nárlokoC/h, pOll1eváč j.e vóbec 
nepri,pustné, aby o nich v prvej inšftancii niekto;rý iný súd, tedy 
niekto,rá sedria - na pl'. brattsl'aiVIská - m~ohla J'ioz'hodovať. 

Keď tedy sedria v Br. allw prvostupňo'vý súd o žalobnom ná
roku mer:iJtórn~ ro,zhodo,v'ala, pne,kDo čil a , obo,r Slvojej pÓis'obnosti, ČO 
m,al odvolací súd z úra"dnej povinnosti vlz.iať do ohradu-(§ 499. O. p. p.) 
a poneváč to neučinil, lež rozsudok PI"vostru:pňovébJo súdJu po melri
tórnej stránJke piretZkúmal, bolo treba - . v · rámcá dovola,cej žia:doslti 
stránky Žlalo,v'an.ej - ,I1cyzsrudok odvolacieho súdu v s·my,sle §-ov 543.~ 
540. a 505. O. p. p. s účink<óm aj na roz'surnok prwo'S,tupňo.vého slÚdu 
úč.innosti Zba;vl ť, . spor lZ\alstayi ť a ž'aJolbnika v smylsle §-ov 543., 508. a 
425. O. p. p. na zúáš,a,uie pr~o- , druho- a treť,olstupnových ústrat 
z a;viaz ať. . 

(21.-IX. - 1921 č. Ro III. 202-2-21.) 

Sbierka rozhodnutívo veciach trestných. 
(Bilntetojogi határozatok tára.) 

Preklad ' 
podla úradného vydania bývalej král. uhorskej kurie, olpatrený súd

nuu tabulou a hl. štát. zastupitelstvom v Bratislave. 

Aby praca českosl,o,ve:nských právIlJik,ov z územia mimosloven
ského, pósobi.a.cich na Slovensku, hola usnadnená, opalÚ'il~ sme pre
klad význa.čných ro,zhodnutí býv. kráL uh. kume. Pr,elo·želIlé sú z ú·· 
l08,dnélho 'vYldalIli:a »,Bumtett6jlOgi hatámolzamok tára)}). Niekrbo,ré nelboly 
sem pojaté, poneváč ztratily význa"m zrušením doty.člIlého zák,ona. 
Avšak považova!li . sme za vhodné uverejniť i preklad niektorých ta
kých rozhodnutí, khoré v zásade poddaly svoj vý,znam, a:čkoYvek už 
neplatí zákon, lIla ktorý sa vzť.ahujú. . 

Počíname s rozhodnutiami z oboru trestného práva materiáJ
\ neho. 
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Zkráteniny. 
tr. z. = trestný zákonník, (zák. čL uh. V. z r. 1878) , 
tr. z. p. = trestný zálwnník prestupkový, (zák. čl. uh. XL. z r. 

1879), 
Z. R. = zásadné To'zhodnutia zo z8Jsadnutia, plenárneho, zmie

nené v bodu ~l. a v poslednom :odstavci §-u 40. nariadenia uh. miui f,t
ra spravedlnosti číslo 17.700-1907 I. M. (»Vestník minister stva spra
vdlnosti» (Igazságugyi k6zlóny) ~očn. XVI., str. 104.) , 

R. P . J. = rozhodmutie o opravnom prostriedku pre zachovan ie 
právnej j.edlIlotnosti (§§. 441., 442. uh. tr. s. p.). 

P. U. = plenárne usnesenia. 
Sústavný ukaz'ovatef. 

Trestné zákonníky a zákon, kto,rým boly 
uvedené. 

Uhorský trestný zákonník o zločinoch a prl!!
činoch. 

(Zák. čl. V. z r. 1878). 
Čísla na strane Tavej sú bežné čísla })Sbier

ky rozhodnutí v,o v.eciach trestmých» ; - na 
strane pravej ,sú §§-y zákolTIov, na ktoré sa 
rozhodnutia vzťahujú. 

Číslo 1. P 'OIdJf.aJ pmého IOĎS,ÚaJV,ca. §. 5.úr. 'z. a §. 2. tr. § 5. odst. 1. 
z. p. účinnosť tresných zákonníkov a podra §. 
2. zák. čl. XXXIV : 1897. účin.nosť súdneho 
poriadku trestm.ého nevzťahuje sa na Horvat
sko-SQavonsko : preto .odporuje materiálnemu 
a f,ormálnemu zákonu rozsudok, ktorým bol 
obžalov.aný tresta:ný vymeraním súhrnr:óho 
(celkového) trestu za také tresltné čimy, spá-
chané oldJdellellle na území UhoT!ska v UIŽ:ŠIOlffi 
smysle, a na území Horvatsko-Slavonska;, kto-
ré nie sú v nerozlučiternej spojitosti. (R. P. J. 
zo dňa 20. februára 1901, číslo 1002.-1901). 

Číslú 2. OudzŮlz,ellne,c maže 'byť z~ miJektOO'ý 'V 0UJdJzo- 9. 
zemsku spáchaný a v §. 7. č:Lslo 2. trestného 
zákonníka neuvedený zločin alebo prečin tre
staný j edime v tom ,prípade, pokiaT sa týče, 
trestné pokračovanie, může byť pro,tď. nemu v 
tuzeimSlku IZia/V,eld'ené lem v,tetdy, je-li j elho rvy
danie Ine;prílPrusrtm.é a ,nariladi-li minislter sprra
ved1nolsti zarvie,sť tI'lelstné piolkmručOIV1Mlie. Toto 
lPI'a;vjJdlo plartí i dloltyčne Cudzolzemca" Ikrtorý 
sa stal ,po spáchaní zlo,činu alebo prečinu prí
slušníkom uhorského štátu. (R. P . J. zo dňa 
25. apríla 1906., číslo 4288.-1906). 

Návrh 
Advokátskej komory v Turčianskom Sv. Martine, 
k dotazu ministerstva spravedlnosti o unifikitcií 

dochodkového trestného pokračoyania. 
Advokátska, komora v TurčiMlskom Sv. Martine odporúča', ahy 

trestI}é pokračlOvalIlie důchodkové ho[o pre cel- Čelsko-slovelIlskú re
publiku UIIlif.ikovlané. Unifikácia formálnychodborov prá-ve ~e 
mo·žná :a n8lstre,tne s:aom'a s ne'zd,Qlla te,rn ýími pre'kárhl\.\rumi am.i pri klOOl
krétn.ej otáJZlke. 




