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»VýměnaSltUlde:ntlstva z Čech na SlolVensko a o,brá,ceně», !p:rof. V. TiJ1le »Za-
1ua'l1'Íloní s1ruJdium m.a-štch studentů», prof. J. J akuibec »P.odlpma věd,eoké 
])Ulblikl3Jc,ní činnolsti stru!dents,nva». 

PDO\gram selkce V. by te/nlto: . Do'c. J. Vihl1elm »J)olceil1:uská ort:álzka 
-a pažadarvfky slouk,ro.m§ch docentů», .prof. O. Srdí:nko »Úprava stUldij'ního 
roletu 'na vy,s,olkých štkoláJoh», Ip;rIOL A. M~řitčka »Stlavo'V,ské pOlž.a!dtavky», doc. 
F. Novák »tPožlada1Vlky ,1!SIsis1tentů», doc. Fr. K3Jlda »P<OlžadaJV1ky lektorů». 

O je:d'l1'olt1ivých uvede:ných themate,C'h by.ly neJen pros,loiVeny před
"11ášky, a,le T<Qzlpředeny velmi zajírmawé debalty a většinou i na'Vlrženy 
.a pNi-aty wS<OlllUloe. Přesné Iznění přednášek, j,ed~wlt,Hvýioh deibatních po
známek a ná:VITlhů, jlako,ž i r'es,olil1tCÍ bude uveřejněno 'VesjeIZldo'Vých pu-
blikadoh. . 

V ce!~klU lize říd, že vYlSok'o,Š:kollský s.jeizd Sip,lni[ s,vůj úlkol s plným 
zd:a·rem. Úč.alStnÍlkŮJm PO!staJvleny před oči krásné a zodpowědné úle-o,ly, jež 
"Hm moderní dOlba- ukládá, vidMi, jak králsnýcih dlů Ibude l'Ze docíliti v,zá
"jemnou so,u'čilnn1olsltí, co 11<eů'sr:de'čnětjší sPoll-upracÍ. Tomo vědomí s'olida;rity 
j est jedmfm z 've·llký-oh výis,ledtků Slielzdu. 

avan Jurecký. 

Výťah Z rozhodnutí Najvyššieho súdu Česko
slovenskej republiky vo veciach trestných. 

N ajvyšší súd: 

Navátd!z,a;ni'e (náyod, štvanie) je právny 'pojem, ktorému zodpovedajúce 
skutočnosh treha uvie'sť v samtkQvej otázke. Najvyšší Isúd výr,oUr. pomtco'V a roz
srudo,k por,otného, slÚc1u preskúma po stránille právnej. Poc1mienkou u})otr 8Jbenia 
'bodu 1. s-u 69'. Trz. je oSik.utočné navede,nie pa'chat'el'a na Slpáchani'8i trestného 
činu. P.opuc1z'ovamie (štvani,e, 'l1,avá:dz,a:nie) samo v sebe lli,e je trestným činom 

' (v1rjmúc delikty sui generis), stane sa ono len v tom p.6pac1e, jestli dosiahne 
ciel'u. Zrušemie rozsudku powtného slÚdu ,na základ'e bodu La) s-u 38"5. Trpp. 
a os,vobodenie 'obža}ovanrej. 
(§§ 279., 2801., bod 1. s-u 6:9. Trz., §§ 3<85,. 1 a), 312.6. hod J. Trpp., § 36. Trpp'n.) 

Rlozsudok: 

Z dóv'odu maberiálnej zmiHočno'S.ti, uv,edeného' 'V bode 1. a) §-u 3085. 
'Trpp.) 'zrušuje sa 'časť rozsrud1\:u po1'otného súdu, vzCahujúc.a sa na obžalov,a,nú 
'Z. B. a táto o,bžalovaná na ;záklde ,bodu 1. s-u 3,2,6. Trpp. o,slotboďuje sa zpo'd 
obžaloby a j'ej násl,ed;lwv, a nariaďuj e Isa, aby olbž'a]ovamá Z. B. ' hneď bola 
puste'l1á na slobodu. 

DBvody: 

Proti ro'zsudku porotného súdu zmiHočnú srťažnosť oz'námili: 
a) ohžal,ovaná Z. B. čo do- wny a trestu. 
b) O'sobitnrý obhájca ohž.al,ovam,ej na základe bo,dov 4.-6. s-u 29. Trppn. 

a bodov 1. a), b), 2. §-u 3'85. Trpp. 

Po'rotný .súd obž,alavanú Zl B. za vinnú uznal zo zločinu zúmys,elného 
,zabitia manželského druha dl'a §-u 279., 2810. T1'z . ako návodkyĎ.u (popudzova
tel'ku) ctl'a bodu 1. §-u 619. Trz .. ktOTý čin takl spá:Clhal,a, že roku 19Q'1. obžalo
v,aného, J. K. ku zabiJtiu jeho mam;želkyJ Z. v,opred 'l1avá:dz-ala, tedy ho ku zločinu 

, ~~omuto popudz.oval,a, a pretoO jru odslÚdU na 10 rokov káznice, ako na hlavný, 
a na 5-wčnú ztratu úradu, a'ko- na v'ec1l'ajší. tr,e'st. 
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Powtný súd toto roz.sudkové opatreni'e založil na kladné rieš'enie nwsle
do'v:ných otázok pmotcami: 

Skutková 'Otáz:ka: Či je pravda nas:ledovný s,kutkov~r s,tav : či J. B. rod~ 
Z. H. udržujú:c s J. K. od mku 19117. ľúbostný pomer a chcejúc ·s:a za tohoto 
vydať, behom letošného roku, ' zvlášte be:hom mesiac.a mája ho navádzala, aby
svoju man.ž·elku Z. lL ods,tavil, života ju pozhavil,alby tak s'polu mohH žif ;. 

Právn.aotázka: Či J. B. rod. Z. H . . sp'óSiobom.v 11. otázik€ uv'edenýrrn po
pudzovala J. K. tku z'ÚmyS'elnému zabitiu jeho ma.nžellky Z. 

Najv'yššf srúd v smy's:leodst. 3. §-u 33. Trppn. Sí\Taje rozhodnuhe povinný· 
je 'Opie.rať O' he .skutočn.osti, ktoré porotlllÝ srúd za pravdivé uznal. 

;Porotci ,kl,adným rieš·ením horeuvedenej skutkovej o'tá;zky z,a pravdivé
sfkut0'čnosti Ulznali len to, ž'e ,obžalovaná majúc 19: J. K. l'úJbostný porner, a chce
jÚc , sazaňho vydat, neznámu ,činno:sť vykonala (zodpoveétajúcu výr,a;zu "na
vá:dzala") :k tomu koncu, aby J. K. Sí\~oju mrunž·el.ku živ.o.ta pozhavil, aby mohli 
spolu žit Ten výraz ,!navádzala" nepatri do kruhu skut.očn.osU, navádzanie j·e 
právny pojem, Horému zodpovedajúce skutočnosti činenia majú byt uvedené
v skutkovej otá:zke. - napro~i čomu však "navádzanie, navedenie" (navádzala,.. 
spráVine naviedla) patria, do. prálvnej otáztky. J'e to potr,ebné preto, 'aby NajvyššfJ 
srúd v smysle ustano.v,eni odst. 3. §-u 3'3. Trppn. mohol revidovat a pO'8údiť roz
·sudO\k. pOTotného, srúdu po :stránke práv.nej, totiž, boI-li čin, zist8lllý porotci' 
kl,adným riešením I s'kutko.v'ej o,tázky, porotci a porotným súdom správne vy
povedaný za trestný čin, a za ten-ktorý čin. 

Vylúčerním toho pTávneho prviku "navádzala" zo s,kutko·vej otázky ne
zostamú v nej talké sikuto;č!nolsti, taký čin~ 'ktoré by vyberpáv,aly všetky právné
náležitosti naštvania (návodu, popudzovania), na spáchanie zúmyselného za
bitia človeka v smysle §-u 279,. a hodul, :I.. §-u 619. Trz . alelbo nejakéh'o iného" 
vzhľadom na pT€dmet ohžaloby trestného činu. 

Ale ani prá~TJla, ,otázka., ktorú pOTotci he'ž ikladne riešili, nepojítma v s,ehe
v&etky kritéria toho , zločinu, z ktoréhO' ,·olbžal,ovaná za vinnú bo'la uznaná, alebo· 
nejaJkého iného trestného činu. A .síce podstatnou podmien:kolil t·oho, aby :ni1ekto> 
v,o. vy,konanohl trestnom čine ako návodca v smysle bodU! 1. §~u 69. Trz. za 
vinného· bol uznaný, j1e navedenie p.acha·teľa !Il:a spá;chanie, zamý'šl,'a:néh:o tr·es.t
ného. čÍITlu, v ktowm pr~pade tedy paohatel' násle,dkom štvania (popudzovania) 1 

spácha ten čin. Nes,taJčí' však tu popudzova:ni,e I(štvani,e) SlanlO v sebe, stane sa 
ono -trestným dľa hodu 1. §-u 69. Trz. }en v tom pr:íJpade, jestli tres~ný čin bo.r 
následkom štv,ania (popudzovani.a.), jestli tedy toto štvani,e do·s.iahnel ciel'u, to.
tiž že ,ono a trestný čin stoja v súvise .akO' príčina a účinok (následok pričiny) ' 
K·eď však t,ento SÚViSi ni·e' j·e zist.elllý a preli'káz.aný, keď tedy trestný čin nebol' 
spáchaný ná's:ledtkom vlivu štváča (návodcu, popudz,o,vateľa): tak nemaže byr 
reči o nejakom účastnictve na .spáchanom tDeSltnorn čine. A práve, tak je vy

lúčené účastníctv;o, :keď sehádza úmysel udajného popud.zovatel'a (štváča) na
merený na spáchani,e t,restného činu. 

Dl'a horeuvedených dóv,odov čin obžalovanej, ktorý porotci zistili kladnýffil 
riešenim patričnej s;kutkovejotálZky, ani sám v sebe, ani v súvise s, právnou. 
otáz,kou, hež kladne rÍ>ešenou, ne.za'kladá skut:kovú pods.t.atu tresltného CInu. 
Nas:led·ovne porotný súd spáchal dovod zmiitO'cn'osti, uv,edený v: bode 1. a) 
§-u 3-85. Trpp., keď obžalovanú z·a vinnú' uznal a: odsúdil. 

Preto 'NajvY'ššf slÚd musel .obhájcovu zmiito·čnÚ sťa;žno·~t, pohal' j'e ona . 
,za10žená na bod L .a) §-u 385. T.rpp. za zá'kl,ac1nú uznať, r·ozsuc1oik porotnéh:o. 
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~údu v smysle ods t. 1. §~u 3'3. Trppn. ·primera.ne zrušit a vyniest zákonu zod
lIyovedajúci rozsudo:k. Týmto zmatočné stažnoS'ti v inýoh smeroch staly sa bez-
pvedmetnými. (H.. januára 1922. Č. Kr. Hr. 6310/ ,2,1.) 

'iDr. A. Z.: 

Prehľaf! slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho 
:súdu Ceskoslovenskej republiky vo veciach ob-

čianskych.*). 
1. 

Jestli dovolávajúca sa strana žiada len rozviazanie rozsudku 
.súdu odvolacieho, aovolaci súd zaoberat sa má len tou otázkou, 
či ;e v danom pfÍpade nutné, rozviatza rozsudok odvolacieho súdu. 

Cl.!IV. 19211. Ro. III. 31/120.) 
, D o v Ol d y: Žadolblník nežiada zmeniť rOlzsudok odrVioJa:delho slÚdu, 

::a1e l,eln Wlzvi'aJZlať p.reto, že odvolalCÍ stÚld SlPor neslprávne :zas tlav'i1 , pOlnelvá,č 
,on n<ÍJsledkolll pOrmelrOlV, 'ktaré v,tBdy trv,a:ly, keď si ·pohf.aJdávkil Ill'pl,altňov:a,l, 
'm elffi Cthol si jlU ulPla:túolV,ať dfa pobaóolVal1'ia, OIZmačeného v 176. §-e XVII. 
'zák. čl. z 'fo 1884. 

OrhfaJdolll na dorvOllaOÍJu ž'Í'a.ďiost Na'jvyšší súd zaolberať sa má Jen 
(toru oMuzk,ou, či je nutné v Iprrtollllllorn príp,aJde wizviaz:ať .wizsudOlk - a túto 
'otá,zku nemolhoJ kladne rtešiť pret,o, leho odvolací súd vzhfadom na 176. § 
xvn. zák. ČJl. z r. 1,s'84, nla, 2'6. § UV, zák. čl. z r. 1912 a na nari,adenie 
č. 7,2.400/.1914 1. M. slpráíVne vyniek'oJ, že ž,a!l,olbník bod pOlVinný slvoju 

])ohfCl!dáV1ku ln,a,jlPr,v u ž'ÍiVIl1JOIste'J1Jsikej ;(pr,iemYlseln.ed) yrchnosti upla:tň-oiVaf , 
ci. " pone;vá,č toho neruóÍlnH, odiVo'lací s:úd dIa 505. §-u a 2. bodu 180. §-u 

'Ú. ,p. p. zákonite POlstUJpoval, keď v slporre ď'a~šie lPo~mčovl,anie zastavit 
2. . . 

' Účelotn olatenia orevedený úkon dlžníka, oGchýlivšieho sa . 
.od soasobu, ustanoveného v smluve dotyčne olatenia, maže byť 
za úCinné solnenie smluvy len v tom príoade pokladaný, jestli 
,predmet plnenin. (oeň. summu) veritel' do prtame; skutočnej držby 
,bez každe; prekážky dostane, alebo ním bez každe; prekážky di-
. šponovat maže. (29.!X. 1920, č. Ro . .III. 33/20.) 

. S!k u It ik o IV Ý s t,a ,v: Od žalujúce,j strany (melSto A.) k,úlP,1la ža,l,o-
"vlaJná s.t'mna (B.) :ÚŽlttlkOlVé drevn, kto.ré'ho kúp,!lJU cenu malta :z,aJpJ:a,tiť vždy 
od dorlU'čen'Ía ÚČtOIV za 8 dní. - B. obdržaJa jedon účet 14. de'ce\mhr.a 1918 
'a tam označenú kúpnu cenu poukázala prostredníctvorr: svojej buda
"pešIN,a't1!slked ,cetnltrálly na ťarchu sNo.jho šekového účtu :a k dobrru šeJ,{lolvého 
'účtu A. u bývalej uho:r'Slkej 11JI0IŠtov e:j sporHeTni, o tomto uvedomila A. 
dňa 19. decembr.a 1918, A. dOlsta'l,o toto UJvedomenie 23. decemlbra 1918. -
'Do mels,ta ,A. vrttruhlo četsikoISllo'V. e'nlSiké vo'j,sko dňa 22. decembra 19i18 a od 
,tých čials slP'omenutá pOiš'Í'Ová Sip,orr,jltefňa tam už neúčinkorv.ala. - B. p,redtým 
viackrát pl,atila girmn a prOlti tomuto rSpOSiOibu A. nečIni,) vtedy žiadnej 
"n<ÍJmietky ·alle:bOl vý.hr,a,dy. V smrruve mie,stOlm, kde ma~a B. p:lartiť, o'zna
-čená bOlla IPdklalďnica, mels-ta A. 

A. ži<lJdal0 p:f'ÍlSlúlďit prOlti B. kÚ'Pnu oenlU, 'llJvádizajiÚc. že pOIUJka'Z p.ro
:sŤmooiotvom malďaJrls!ked (bÝI\T'aled uholfis'kej) poš,to'V8J:Í sPolrHefne nemože 
lJyť pov,a'žIQlv,amé :oa pHeil1'Le v smysle smluvy. 

Sedf'i'a v Baň. BYlstrki rOZisudlkorm 'č, P. 163/19119/5 žalobu zamietla 
::a S/údnataJhuIa v BmUsll,alVe rOlz,surdok ten.to potVlrdila p. Č. P . II. 3:18/11919/9. 

*) V Č. 3 nášho časopisu nastr. 89, prípad Č. 7. odst. II. slová: "Najvyšší súd 
covolácéi žiadosti žalujucích stran~nevihovel" patrí na koniec prípadu Č . 6. na 

dtejže strane. 
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