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II. Súdna tabul'a potvrďujúc rm,sudok 'sedrj,e za vinného uznala: obžalo
va.ného Alojzl3, S. zo zločinu ukrývačsrtva dl'a; §-u 0'70.. Trz. (tede ,dľa ods,t. 1. 
s-u 37'0. Trz.), lk,toréh9' sa; dopustil tým, Ž'e Ik. 'voli hmotnému zisku 'svojmu 
nadobudnul Ciastkru tej lmže, Ikto['Ů. ,obžaLovaný GejzaM. v spol,ocfl.osti Pavla 
B. v oene 210.0010 . K!čs z držby Mórica W,. ulmlJdol takýJIl spo,s'ohom, že jedon 
nosU može byť zistená, ·Z ktorý,ch je možn-o IOdrvie.st tú lwnklúziu, že obžalo
'V.aný ALojz S. vedel, ž'e n:a;dobudmuté v,eci násl,ectIDom! »krádež'e« Sla dostaly do 
Túk jeho majitel'a: Súdina taJbul13.: nezistila žiadThe také 'stkutočnolsrti" z ktorých 
'by bo·vo možno uZiatvárat to, Z)e 'obžalovaný Aloj!Z S. ved'omosť mal o' takých 
.o:k'olnOisUaJch, diL'a tktorý·ch čin obŽ'allOrva;nýeh Gejzu .M. ,3, Pavla H. z·a, zločin 
krá;deže sao kvalifikuj,e (body 3. a 4:. §-u 3316. Trz., § 48. Tri ,nov., hod 1. 
.ods't. ':2.. §-u 49· .. l'r:z. nov.). 

Dľa ·odst. 1. §-u 370. T1'z. zločin ukrývačstvoa ,Slpácha, kto takú vec, 
·0 kuo·r,ej vie, . ~e náS'le.dkolffi ~lo,činu krád'e'že, ISlpi1eneVle;ry; lúpežea;lebo vydie
ra:čst"\71a dto rúk jej držitel',a Sla dostal,a, k voli hmotnému ·osohu SIV'Ojmu naJdo
;budne. Ku právným ,súčiastkám činu patrí tedy i, to, alby pia;chatel' V'edel, že 
V'e~ dostala sa do rúk jej držiteľa násled:}mm ,zločinu hOfl8Uv,edených tr,esrtllých 

· ČÍ1liOiV . Táto právona S<účiruSitka avšaik len na zák1adJe takých ,sikJutko,vých okol
'nosti mož,e byf zi'Stená, ·Z ktorý,ch je možno odvi'8st tú konklúziu, že obžalo
vaný poznal tLe skutočnosti, na záklrude ktorý'ch-tre.Sltný čin toho" od koho, ob
žaLovaný 'pr,edmety :ukrýVJaos,tva si na;c1obudnul, za zl,očin v d'ovodoch rŮ'z
:sudku, že ja!ké 'slkutočnosti a z jaký-ch rp~íIČÍ'Il uznáva za dokázané. -

Z tohoto vyplýva, že SlÚdna tabula, ldo:rá ,obžaLovaného Alo,jza S. uzruala 
.za vinného 'Z'O z 1 'o čin u ukrývačs.tva hola povinná v do'Vodoch sVlojho rlO'z
sudku uvie:Slť he s!kutlwvé '0 k'olmoti , 'Z 'kto'l'ý-ch je možno uz,atvár.at to, že ob
ža10vainý v,edlomo's{ ma;! 'o tak~Tch skutkových ,okolnosti.ach, dl'a ktorých čin 
-Gejzu M. poťažne PavLe H. kva1ifikuj,e sazločin. 

. POlneváč vš3Jk súdna trubu1a nehl'rudela nla také 10koLnosti od. zistenia 
J.dorých do,týčneobžaloyaného AloÍ'z.a S.závisí možn:o'st upotrebe.ma trestného 
zálmna, a kboré Naj'Vyšší s:údJ dl'a odst. 3 §-u 33. Trpp. nov. z]shr nemož:e·: 
preto Najvyšší -súd čo 'sa tý,ka menov:aného' o.bž.alov,aného mUSlel pokračovat 
o:d ľ::t cdst. 1. s-u 2·5. Trpp. nov. 

(2:2. dec·embra 19210. Č. Kr. nI. 2'61-20..) 

"píše Prokul. 

Kritika niektorých 
vyššieho 

I. 

rozhodnutí 
súdu. 

Naj-

- 0-

Otázka skutková a otázka právna v porotnom pokračovaní. 

Zmiitoóný dovod dľa §-u 38'5. Č. 1. a tl'. pp. al,etbo dľa §,-u 12,9. Č. 4. 
::zák. čl. XIII. ai 1'9114. Pol,oženie otázoik poroitwm v prípade . §§. 69'. č. 1'.. 2'79, 
-280. tl'. Z. 

Rozsudk:o'ffi poroimého súdu bol I. K. prezl:očin zúmYis,eln.ého zabitia 
:manželSikétho dmha dra §§, 2Q9., 21810. tl'. Z ., ikv~lifikovaný, dľa prvéh:o' odst 
s-u 2801. tl' . z., odsrúdený na základe tveheho odst. §.-u 281. tr. z. s použitím 

·-§-u 9·2. tr. z. n.a 4 If:oky káznioe a obžal,ovanái Z. B. bo·~,a pre zločin popudzo
-vania 'k zúmys'elnénm \Zabiti-u manž'e1sxého druha dľa; §§. 69. Č. f J 279'., 280. 
tr. z. ods'Ú-dená na základ'e §-u 2'80.. tl' . z. s' pO'UlŽ~tfm §§. 71., 9'2. tr. z. na 
~O ro,kovkázniee. 'h 

Proti tomuto l'O'z,sudlku podala len o,bžalovaná ' Z. B. zmiitOČlIlú sť'ažnost 

'čo do viny a trestu a jej zvláštny obhájca na základe hodov 4. a 6. §-u 2'9 . 
. :.záJk. čl. XnI. ai :1914· a bodov 1. a), b), 2,. §-u 385. tl'. pp. ' 

i , 
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For,otmý slÚd z,al0'žil odslÚdeni,e obž,aloyanej Z. 'B. na kl.a;dné riešenie ná
sledovmých otfuzlok p'orD'tcami: 

, t. SkútkorVá Dtázka: ' Či j,e pravda, Ž'e Z. :H. udržuj'Úc s obžalovaným 3". K., 
l'úbostný IpomeT a <;IlOejlÚc sa Izaňho vydať, behom l,etošného Toku, ' zv}ášte' 
behom, meS:~laca máda ho navád'zala, aJJy svoju manželku Z. IK. .odsta'Vil, života'. 
ju pOlZbavil, aby tak spolru mohli žit. ' 

2. Právna Dtázka: IČi Z. B. spos'Obo'ffi v 1. otáz'IDe uvedeným POpudlz,ovala', 
J. K. k zúmyselnémruzabitiru jeho manželky Z. 

Ro,zsudoikzo dňa 14. j,anuára 19QI2' Č. Kr. III. 630/ m/.3 Na:jvyšší' s'Ú:d na' 
:základe v'erejné-ho Hč'eni,a z d'ov.odu materiálnej zmaiočnosti, uvedeného v bode' 
1. , a) §-u 885. tr. PP", znišil časť TO<z'sudku pO'I'oi'ného :súdu, vztahu~úcu sa nra _ 
obžalovanú Z. H., ,oslohodil jů na základe bodu 1. §-u 3QS. tr. Pp. od ob.:.
žaloby a jed následko'v a nariadil ipre<pustiť ju hneď na slo'bo du.. 

SV.olj výr,oik zalohl Najvyšší súd na tom, že v smysle odst. 3. §-u 33. 
tL pp. nov. je povinný opi'er,ať svoj-e rozhodnutie .o, ti-e sJmtočnosti, Moré po
rotný ~úd ulZ:nal za pravdivé. 

Pórotci však kl1adným Í'Íešením skutkovej ,otázky 'za pravdivé skut,očno:sti 
uznali len to, žle obžalovaná ill/ajúc s: J. K. l,'úbosltný pomer ,a chc.ejúc sa zaňho 
vydat, neznámu činnost vykonaLa .(zodporveda,júcu výrazu "navádzal,a") k tomu 
koneu, aby J. K. SI\Tlojrul ma:nželiku po'zlbavil živo-ta, aby mohli spolu ,žit. Výra~: 

"navádza1a" nepatrí do kruhu :s'lnrtočností, navádzani'e je právny pojem, kto
rému zodpoved:ajúee sikutočnosti čineni,a majú byť u'Vledené v sikutkOovej otázke" 
naproti tomu 'Však "navádzanie, navedenie" ,(l1Iavi&ala, správne "na'Viedla")~ 
patrf do právnej otá'zky. Vylúčenítm toho práv-neho prvku · "navrudzala" zoo skui: .. -
:k'orvej OtálZ,ky nezostanú v nej twké sJmtočno'sti,ta:k'ý ' čin, ktoré by vyóerpávaly 
všetky náležit,osti naštvania (návodu, popudzov,anj,a) 'ha spáoha,nie zúmysel
ného z,abitia člo'Vek'a v smysle §:'u 2709,. ' a bodu 1. s-u 619. tr. z., al'ebo nejakého' 
iného, vzhl'ao.olffi na prtedmet obžaTohy tresli:ného činu. 

Ale ani právma otázka, nepojíma v sebe všetky kriteria -boho zločiiiu. 

z ktgréhOo .obžalóvaná za vinnú bola uznaná, ,al~bo n,e]aikého iného tréstného· 
činu. PodS't.atno:ti podmienkou tono, aby niekto vo vykOonanom tr,estnolffi ' čine ' 
ako návodca v ,smys.l,e hodu 1. §-u 6,9,. tr. z. za vimnéhOo bol UJZ:naný, je n~
vedeni-e páchatel'a [lla! spáohanie zamýšl'anéhb trestného činru, v ktorom prí
pade tedy pachaJtel' náslledkom štvania(po,pudzov;a:nia) Ispáe'ha ten čim. Nestačf 
však tu poimdzovanie (štVíani-e) sámOo v sebe, stane sa ono' tr,estným dl'a bodu 1. 
§-u ,69. tr. z. l'en vt.edy, ik,eď trestný .cin vyk,onal1ý bol násled:kom štvani,a (!po
pudzOov.ani~) a toto štvanié ' dosáahne ciel',a. Štvanie , a tres,tný , čin musia lJyt 
v súvisle j,ako pr:OC:1,na a účinoik . Keď však tento súvis: nie' j,e zistený a preuká-
zan)'T a trestný čin nebol, spáchaný náslledkon1J vlivu štváča (ná'Vodcu), nemoze ' 
byf r8:či ' ,o n,ejakom účas:tnírctv'e na spádla:nom tI1estnom čin~. · A prá'Ve , tak je
vylC;óené úČ'8.stnidvo, keď chybí ún~ysle l udlajné:hopopudzov,atel'a nam~rený 
naspách.~hie- ťres:tneho činu. .. " . 

Čin o;bžalo'vanej, iktoT'Ý pOI'otci zistilí 'ikla:dI:lým Tiešením patriČnej S'kut
kov'ej' 'Otázky, ani sám v s,ehe, ani v súvise s ,pTávn'Oouo-tázkou nez,ald.~dá sikut~
kovú . podstaLu trestné'ho činu. Porotný s1:td spáchal pT'eto dovod zmatoěnosti, 
uvedený v bode 1. a)§-u 3'85. tl'. pp., kecT o,bžalov,anúza 'Vinmi uzna1 a OdS1ÚdiL 

,Preto Xajvyššf ,súd ,obhájcovu zmiitočnú stažnosť, pokial' je založená na:. 
bod 1. ,a) s-u 385, tl'. PI?,. uznal ,za záJd.ac1nú, TO'zsudolk rpor'OItného slÚdu v smysle' 
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'Oust. 1. 'SrU ' 33. ' h. ' pp'~n: primeráne zrušil a vynies'ol . zákonu . odpo'vedajúci 
ťozS'.lldok .' 

! ,: Z hdo:v'odrienia ' :yo:zsudkú 'Najryšši'eho "gúdu j'e ' zrejmo, . žé sikutková 
.a právna otázka nebo,ly f.ormelne správri,e po rotným Súdom štilizované. 

' -•. ", '~ rV tak~n: ;r1p:a~e ' však ď Na-jyyŠŠí s ,tid v ~mY·s,i~ odst. 3. S-ul 3H'.tr. pp. n. 
n i,e ' j~ povinný, sprá.,~e r,eČ,eno: ,o'prá:vnený ,s.~o:je rozhiodnuheo'Pie,rať o tie s:ku
ioi~:OSlti', Iktoré porotný s,lid f,orméln.~' nes.právne .za pravdi';é .~znal, ale má z do
vodu f.or:málnej zmatoooo·sti, uvedeného V bode 4·. § .... u 2'9 .. tr. pij). n. časl{ roz- ' 
:iudifu' p·oi~.otného s,D.du, 't~mto zmatočným dovodom ,dO'tčenú, SI oelýtm pokračo
"Vlan.tm' z~kl,~dajúdm: d6vocJ: 'zmiitooo'osti zrušit '(§ 34. ti' . .pp. n ., § 4014:. tr. pp.). 

NajYY'~šlí súq može vynie:sf dl'a 'podu 1. §-u 3~16, tr. pp. os1obodrujúci r~z
:SIlJl~o:k J.en "\rbedy,' keď~kutoik, ktorý j:e predmetom dbž:alob'y, ni'ede ČiiIl'Offi . tres,t
'ným> ale nie hež v tom IPr~pad,e::ked" skutok, ktory j:e predmetom obžalo,by, je 
<činom tre~ltnýffi, ' ale hol 'v hláv'uéj ,otázks, skutkovej i právnej; na újmu ,obžalo
vaného f:o'rrne·ln.e ClhY'bne opÚ;'aný, V rozsudku NajvyŠšileho sÍídu vš,ak 'nie je ani 
uvecJ:e'né, pre jaký čin. bo,lla i. B. tedy vlrusine obž,alovaná, kěď to zOSíku:tkovej 
'Ů ťáz:ky danej porokom nevYSlvItne . ' 

Fmmelne :nesp.ráme a .proti pravidlám v §~e 5, tl'. pp. n. uvedeným so
:stavenáhlavná ·otázka je zmatoóným do-wd.om hodu 4: §-u 2'9. tr. pp. n., ale 
nile dl',a s-u 3185. č' . 1. a) tr , pp-. , ktO'l'Ý predlpokla.dá, že súd nepoužil> alebo 

l· oti.nyrn,epoulžiI ;pr,edpisov lresltného zákona',' v tej otázke: tvofii-li čin, ktorý je 
:základo~ ,obžaloby, skut[wvú po:dstatu nej,aJkého činu tr,eslŤ!ného. 

Div,erg'encia j-estvujúca medzi ' opíisan~m činu v obŽlalobe a v otáJzIke po
'ložen~j porotným' s'lidom, je-h iIl,a újmu o,bžalov.anému, je poruše,ním predpisu 
~§-u Ď . tr.pp,: n.: iebo 'néíboL skutok iáklad obžaloby ' t,~oTi,aci v otáJzke náležíte 
lilr,edený. To yšak Najvyšší súd . vohec nezkúmal. A preto nemal zá±onného ' 
;podkladu pre výrok dl,'a bodu 1. §-u 312{)'. tr. PIP. 

II. - 0-

K otázke ceny pri pokuse krádež·e. 

ROlzsud!kami ni'ž'š'ích inštancií bol N. Ulznaný vinným z pokusu zločinu 
'~rádež'e, kvalifi,k,o,~aného dl'a §§. 3:3,3., 36:6., bod. 4., 33B., 65., I;:QI. tr, z . 
a §§ . . 48., 4,9, odst 2. bod. 2,. tl'. z. UlOV. Trestný čin bol s,pác-hJa;ný tým, že 
·obžalovaný N. ,ešte v sp01,očnosti dvo·ch muž'ov - už právoplatne odsúdených·
p,rv s,a presvedčivše , že poškodený 'svoj byt opustil, f~alo 'šnýmkl'úóom otvolrili 
,dvere do~u, vošli do domu, vonkajšie dvere' !Z nútra moty;kou podopreli, ' aby ' 
mohli zbadlat, k,eď ni>ekto prÍ!de, ip'o-tom vnútmné mi'es!tnosti tam nalezen~rmi 
kl'účm'i pootvárali, v .kuchyni zásuvky čiaSltočne otvorili, ' a1ebo vyvážili, hól'l 
"vŠa'k l sluho~ najitel'a byt'Ú prekva:,p~i, takž~ iIlíč nemohli ukr.adnúi. 

Rozsudkom Z'O dňa 16. XI. 19,211. č, ~r:., HL 484/21/3 Najvyš'ší -súd zmu
toč'nú sf,ažnosr{ obžalov,a:n·éhoN. a jeho· ;zvlá'štneho obhájeu zami,e-lmul, čo do 
'kv,alifiikácie trestného činu obžalovaného N. a s: tým v spojení i čo do, trestu 
hlavného však z· dovodu mat,eriálnej zmatoie:nQls:ti, 'o·z,naoeného v bode 1. b) 
.§ ':h 386, tr, pp., ·Z úr,adnej povinno'sti na tol'ko, z·rušil rozsudky Slúdov ni'žšieho 
:stupň,a, že trestný čin ·obžalovaného kyalifikova} za pokuSl zločilIlu 'há:de·že dl'a . 
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bodu 4. §-u 3G6.,§§. 3'38., 65. tr. z. a dl'a bodu 2. Od9t. 2·. §-u 49. tr. z, nov,. 
a dl 'a §-u 70'. tr. z. aJw pachatel's'ké účastnícb~o , tú kvalifiJráciu, že úmYSleI 
obžalovaného smeroval na ukradenie veci v hodnote 200 Kč prevyšujúcej, po-, 
minuli, a 'trest obžalovanému pr,eto , primerane znížil. 

Niajvyšší Slúd má za bezpoyhchbné, že -obžalovan:ý,ktorý bol pr-e krádež', 
mnohokrát trestaný a celkom bez peňazí, mal nielen úmys.el kradnúť, ale vy
tkonanie zmýšl'lanej 'hádež,e s,kutočne i započal, kt.orá však z pfÍlČ'iny hore uve
de'nej nemohla byt dokonaná, 

Najvyš'ši súd má však z,a mýlny' ten názor nižšíeh súď:ov, že: by hodnota~. 

ve ci, na ichž -odcudz,enie úmyselobžalovanéh-o smero·val, hola ~ozhodne pre
vy,šov.ala č:ias.lku 200 Kč , 

DI'a obsMu dovodov rozsudku Najvyššieho súdu bal sice 'V byte ,oš·kode
něho náJbyf,ok, šatstvo, ,a aj peňažná hotovost v hodnot.e úhrnom 20.0001 Kč 3,1e" 
poneváč sÚ'dy nÍlžšieho s;tup.oa nezi:~tily, že by hodnota každej Vleci bola pre
vyšov.ala 2001 Kč, mieni Niajvyšší súd, ž·e sa dá od viest tá právna konklúzila, že,' 
úmys,eI obžalovaného mtlhol ' srmerovat, na UJkradenie v,eci n:íiž,e 200 Kč. Z toho· 
nasleduje, že Isúdy nižši.eho stupňa mýlnc kvalifiko'v.aly trestný čin obža}oava-
ného i dľa §-u 4.8. tr. z. nov. Preto Najv-yššl s'Úd v tomto smere a.v spojeni: 
a,j čo, do' tresrtu v smysle odst 1. §.-u 33. tl'. pp. nov. a OIstat. odst. ~-u 385:, 
tr. pp'. musel zrušit ro·zsudky súdorv nižši,ebo siuIP,ň ,a. 

Viedlo by daleko, kebysrudca v takých pripaél'och ' musel zlsfovať l~odnotUJ 
každej jednotlivej v,eci, nachodia'c'ej sa v byte. V rodi,nnom byte ~..l na chodi,a: 
·ovšem j'ednoilivé v·eci menšej hodu.oty ney. 2'00 Kč, ano aj pr,edmety :l c'iJ';~j po
tr8by v,cene níže 10. Kč, ale, že Iby spo ločnost tr·och zlodejov vnik (,Ij '.':'ích do~ 

ibytu notoricky ciel'-om jeho vykl\'ldenia mala úmysel vziat p."áve i :Ji veci' 
najme;nšej hodnoty "l cene nÍ'ž,e 20'0 Krč, pri čom by sa pričítala zla vi-m :.w]nomu. 
z ni,ch j-edine oena takej jednotlivej yeci, bez ohl'adu na cenu vecI, i·. c ,~ ré 1)y 
boli odcudzili srpoločne z bytu, keby boli l,e,n mohli, - to zostalo vyhraci.cné · 
rozhodnuiiu Najvyš'šieho· .súdru. Čin všetkých troch s'poloč'níkov v tejto Krádeži: 
má byt dl'a §-u 70.. tr.z .' považ,ovan~T za zločin zo spoločného rozhodn atia: 
vole a spoJ.očného, zlého úmys'lu nimi spoločne spáchaný. Dóvody rozsudktl . 
Najvy~šieho súdu však ~Ia poc1statne uchylu~ú ·od tejto zás·ady pri posudz'ov::tl1L 
ceny vecí, na ichž ulkradnuhe spolo'čný zlý úmys'el a súčinno;s:ť rečených spo
loč'nílkov smerov.aly. 

V dóvodoch Najvyššieho ,súdu za základ vzatý udanlivý názor nižších · 
súdov, že vo svojich ~olZslll:dkoch kv.alifikovaly čin 'obžalo'Vanébo i dl'a §-u 48. 
tr. z. nov. , "n.a základe ich vI:a:srtného' toho náz·oru, že, !keby obžalovaný bol~ 

,odcudzil čoikol'vek, by 'hola hoéLnolta rozhodn'e prevyšovala 2010 IKč", nelkryje sa 
s názo·rom 'prejav,eným v r·ozsudku sedrie, ktorémUJ sa srúdna tabula pripojila, 
totiž, "keby .obžalovaní boli odcudlzili len niečo šatstva a sikvostov, bude cena. 
·odcU'dzených predmetov rOlZhodne vyš'e 2000 Kč, ,ktorú vzal,a s'edrila aj pri určení. 
ceny predmetov pravde:podobne v množ:stve najmenš.om odcudJzitel'nýchJ za .. 
rozhodujúcu" . 

Týmto omylom. isa dá sm.ád vysvetlit, že rozsudoik Najvyššieh~ súuu ob-, 
sahuje 'prá'me nezodpovedajúoe k,onlkluzie, ktoré naši sús'edi o'značujú .právolTh 
jako "weltfr.emd". 
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nI. 
Použitie ustanoveni bodu 2. a .5. §-u 20. zák. čl. LXIII. ai 1912.~ ) 

Ro'zh'Odnutfm ·z,o dňa 5'. X. 1921 č. Kr. HI. 31'9'/4/21 zaujal Najvyšší 18úd 
stanovisk,o, že trestný čin spadajúci il1i1k p0d ust)anov,enia hodu 2. a 5. §-u 20. 
zák. čl. LXBI. ai HH2 (hol spác1haný v decembri 1920j nernohol sa uot-vkať 

záujmov vedenia vállky, poneváč z toh(), že ministerstvo ešte ne,odvoln,lo lla
riaJdenie, ktorým bol vyhlás'ený válečný Sltav, ni,e je možno 'llzatvárat, že štát 
by vi,edol s[kutočne válku a vedenie války smeruje len proti nepriatel'ovi, p'red
poklla,dajúc prípr,avy vojenslkého aloebo iného rázu proti niektorému nepriatel'ovL . 
Dl'a vš ob ecnoej známosti vša,k počaSi spi:Í,('hania trestnéh·) činu také prípravy 
učinené nebooly. 

Pr,eto Najvyššf slÚd zrušil z dovodu zmatnčnosti, u 'redeného v bode 1. a) 
§-u 385. tr. pp. odsudzujúci rozsudok lližšej inštancie v smere prel:inu dl'a. 
bO'011 2:. a 51. §-ll 20. cÍlt)o'V. ,zák. čl. a ohžalmraného osl-obodil v tomto ohl'ade 
zpod obžaloby naň.ho vzneS'enej. 

Z,ačiatCJlk váleč'llej doby bol vsmysl:e s-u 13. ziko čl. LXTlI. {Li H)1!~ 

určený nariadenían býv. uh. min. zo c1ňa 27 . vn. 19l,1 č. 54'oJ min. preds. 
Toto· naofÍ:<lidenie až d,rys~al' neholo odvolané. Je he2p,)chybn.3, že vál,ečná doba 
v smysle medzinárodného práva trvá, kým nie je válka ukonóená r.atifikova
ným mierom. V dobeprímeria váHm može vypoveda,ní:m ,:Jebo lJorušením jeho 
k'81dylkol'vek znovu vypuknúť. V decembfi 192fj trvalo sice prímerie ku pl'. 
s Maďári,ou, ale mier eši-e nehol definitivne uZ3.vretý. Nemóže byť preto sporné,. 
že do,ba války v smy.sle §§. 13., 28. zák. čl. LXIH. aj 1912 ešte- právom trvala. 

TTS't.anoveni,e bodu 5. §-u 20. toho istého zák. článku vyž.aduje ďalej, že
trestný čin 5a mus.f dotýkat záujmov vedenia války. 

P'redpis zákona v tomt.o smer,e pripúšťa len ten výklad, že ic1e o za.u]my 
y'ecleni.a války buďto v prí,tomm,om čas'e vedenej, alelbo v budúCllosti viesť s:a 
~nohúcej. 

To Vy,d1Odf jasne alj z ustanovení zák. čl. XIX. ai 1915·, kt,orého zákono
dárcmll vydané označenie 'Znie: .,0 trestaní trestných činov spáchaných proti 
záujmom vedenia várky, najma 00 trestaní zneužitia d,rydávok pre voj Siko ". Dl'a 
§-n 1. tohoto zák. článku je trestn)'rm cl·odavatel' vojensJrých rpotrieb. íkiorý uŽ' 
v dobe mieru zÚl1lfY'selne poruší dodávaciu smluvu pre voj.Siko , a dl'a odst. 1. 
§-u 4.. je trestný dodavatel', jestli učiní tak z púhej nedbalosti. Na talq'r trestný 
čin však, spáchaný v dobe války stan·oví § 3. len prigllejší trest. 

Junktím medzli ·p·orušením záuimov vedenia války a :tým, že:sa.tak musí' 
stať v dobe války, tedy v zák. čl. XIX. a i 1915, v každom p::'ípade neexistuje. 
Záujmy ved enia války mo'žu Ibyť tedy porušené, dľa tohoto zák. článku už 
v dobe mieifl1 zlou dodávkou, pre vojsko, [ktoré by mohlo byť prípadne po do
dávke, v dobe války, ohrrožené dodan'ím nezodpovedajúoej časti v~T'zbroje, vý_· 
,stroje, al,ebo zkazoených potravn)'rch č'lánko,v . 

.ovšem v prítpade použitia bodru 5. §-u 20. zák. \::1. LXIII. ai 19,12 toto 
junktim musí tu byť. Z toho vyplýva, ž·e tu musia byť ohrožené záujmy vedenia 
války práv·e v dohe válečnej. 

V danom tprfpade Višalk z.apočatá válka nebola ešte.skončellá. Nie je preto 
ocló,~odnené, yyž,ado,nať ja:koobje[divný znak trestného činu, že vá1ka mus~ byt 

'~) Ti,eto UlsltanQIVenia prestanú pl'a,vc.1lepodobne v najbližšej ďobe byť 

aktuelnými, ale predSla pre zaují1ma,-0·st pr-edmetu tento článok u'ierejlmjeme •. 



-opat proti yol'aklorému nepriai,el'ovi prip).'.avovaná, alebo, aby válka holaprí- . 
merím ':pr,~ruš~ná, al'ebo ' '3:by . iná. V'áJk,a J~kticky znova p:repukla. " 

r '.; Záujmy .vedeni-liL .nesJwnČenej , 8'Šte války ',sa i~te clotýka" jcstp . n~á byť 
vriÚ.to'rnypó,Koj a p:oria,aokp;ach~tel',oin . ~ . 'spojen'í' s · in1mi j5cn;ušeú'ý'," výživa 
'obyv1atel'stya a pohofoV'osrť armáJdy ohrožená a pod. . 

Xeď zák. čl. XIX. ai '1915 ch-rán i záuaem v~c1enia -váliky už tým, ž,e ~ié .. 
,dodávky pre vojsk'o y ;drQ!b~ .mierru· ,s:t.av:ia · podtr'~sinú samkciu; mieni tak učinit ' 
ť?'z,~sporne, dl'a b~'du' 5,. §-u :20. z~k. čl. LXrrI.' ai 191:2 .a,j· vtedy, keď pacha.tel' 
počas ' ~á1ky účinnú obranu' ,rí,še 'znemo·Žňuj~. Keby taJk žáŮro~,odárca ('Jhcel róbit 
počas války :až v tom okamžiku, keď znova sra činia prípTIlIVY na vál,eonú kam- . 
paň, aleho yálka na novo prepukla, po:ton1! by dľa nášho názo:ru ' bolo ~ž ne
rskoro čeliť tomu" že ibol dopustil pTerd .tÝ!lli a,by záujem vedenira :války mohol 
byť beztrestne rušený r1l! pre obranu rg,e ' potreb~é predpoklady vyšly n.az,l!lar . 

. POVaŽ1Jjem pr,eto názo'r Najvyššiena<. , :s,údu. P!~ejav'e:ný ' V' jeho rozhodnutí r 
za mýlny. 

Dr, A. Z.: 

Prehl'a~ slovenskej častl- rozhodnutí Najvyššieho 
súdu CeskoslovenskeJ republiky vo veciach ob- ~ 

čianskych. 
1 . .. 

/. Potomci pozostaveu - jako zákoniti nápadníci (dedičia) 
povinní sú II smysle §-u 2. zák. čl. VIII: 1840, ao delby dat ten 
majetok, ktorV dostali od pozostaveu úkonom bezplatným, učine
ným medzi živými, jestli im ho roaič (pozostavea) s tým úmyslom 
dal, aby bol do ieh dedičneho oodielu započitaný. 

ll. Rodič móže bez zvldštnei formálnosti preiavit svoiu Vóľu, 
aby nim na svoiieh potomkov bezphtne prevedený maietok daný 
bol do delby; úmysel avóľu jeho možno tedy aj z konkludent-
myrh činov ustálit. ' , 

(18./11. 1921. ' Č. Ro 111 5/~OJ 

Skurtkový st.av: Pozostavc:a J. F. mal trri rdeti: Már,Lu, Járuru '3J Orudr,ej'a! -
za: žhna dal OnrdlJ'e,joV'i a jehlO ma'll'ž,e:lJke .neh.llUlterl'nolsti v hodn. 12.100.- K 
inventOVlaná rporZrorstal101sť 'odhadlllUtá hoLa na. . . . • , 5.000.~ K 

(táto 'bola iTom rderdioom 'v wčnýrClh olllstiach oc1ovzd:aná)r; 
dOldlél!boČlIlJe ~nV1erntl()rvaná oosrf pozosta1osti otdhllldrnutá bo,La lILa 
úhrnný' majetok J. F. ma] tedy hodnotu. . . . • . . 
rpasrsi'Via či.nHy, . . . . . . . . . • . . . . . , 
hiotdrnro,ta 6stého ' maj,mu čirnrÍ'13J . . . . . . . . • . 

6.500.~ K 
23.600 .~ K 

96230' K 
2Q'.63Ú~O K 

Málila a Ján žalovali Onrwej.a: a j,eho manželku', aby boli zaviazant trp'l·eC 
že by d'od:aJtoonre -ilIwentotvaná pOZl(),srtal,olSlt v hodnote 6r500 K imibro,la odovzdaná 
titul'útn zák'onitého dedtenia. 

,Počas 's:poru Mári,a sa VYJ'OrvnlllILa SI(} Žlrulovrunrými . 
. Sred'l'i'a v Pl'eš'O'Viel1ozsuKllIDom Č. P. III. 1351-1917'/18. :prÍSlÚ!diLa žarob

nSkovi JánOlvi poil!ovicu dtodatoollre illrV'81l1tJolV'anej pojlolsttalrolSlti. SúdJrua tahula 
v Košióa,ch tento rlOzsudák Ipotvrdia rúzsudlkom č. 1:918. P. 1. 1545/2'1. 

Súdna tabula rpotdl1ohil1a uV1aŽlova,niu rSlkuiJoč,nosrti, c1o'srve.doené sf\71e1dJkyňou 
},. ,F. (rpov'OId1ne I. ž:a1obníč'k'ou), rdYa rktorých Isrvedkyňa sa raz opýtala prOlZO-




