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Keď m1e-s'Ío s'plneni,a rpJatebne,j pONinnosti nachádlZa sa v cudlZo
zemsku a ,neholo vymienené pJatenie vý'lručne a iedine v istej · určite,j 
mooe, rvtedy pri,súdi sa ,rpohf,aldávka, v CiudlziOlzemslk,ej rmene, rplaJtnej v 
mies,te p'la..teni1a, tJiež v tak,om pomere, v jadmm stálIa lÍártlO v deň sročnosH 

' k vallute st'mnami stanovenej. 
Pri uróenÍ miesta sp~ne.ni.a pilatebneg ,povinno,s:ti po wwmu 324. §-u 

o:bchod. zák miesto, ur'č,ené na pI.atelnie (.plattšte) nťipov,a-Ž!uje sa slulni
šťom v \tom p1rípade, lkeď z po'Vathy úkonu ale1bo z úmysLu strán dá sa 
vyvodiť, že SlpInišťom je ,iné mif' ~J - (P. II. 1024-14-,1020). _ 

Ivan Jurecký. 

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

"Vopred úvážený úmysel" v . smysle §-u 27i. Trz. predpokladá duševný 
kl'ud, a v takomto kl'ude dozrenie pevného úmyslu na usmdenie človeka .. 
Duševná rozčulenosf a nerovnováha, nedostatok pri uvážení, vražedného 
úmyslu obvyklých príprav, pozornosti a oblozretnos.u vylučujú "vopred uvážený 
úmyselu

• (§§ 2178., 279" 9,2,. Trz., §§ 38'5., 16., 33. Tr.ppn.) 
Najvyšší súd: 

VyhovujúcZ'IIl1itočnej -sťažnosti o'bhájcovejz dovodu §-u 385. bodu 1. b) 
,TlljpP. čo do kvalifikáci'e 'činu a s, tým v :spodlení' aj ČO d-o- trestu, zrušuje s,a 
T{)lzsudo.k porotného súdu, obžalovaná F. K. uzn.áv,a sa za vim.nú · z()izl'Očinu 
zÚlmyselného usmrtenia človelka d.l',a §-u '27'9. Trz. a preto na základe teraz 
citovaného §-u ulPo{rehenJ!m §-u 92. Trz. "odsrudzuj.e s,a do káznice v trvan! 
4 (štyry) ro<1wv, .ruko na hlavný trest, -a na základe t-u 289. Trz. ku zira,te 
uréIJdu v trv,aní 4 ,(štyry) ,fok-ov. 

novody: 
Proti ro·zsudku porotného sudu obhájca obžalov,anej zma.t,o,čnu s,tažno.st 

bznáJmil na základe §-u 3B6. bodu 1. b) Trpp., tedy preco, že porotný sud mýlno 
!použil li'stanoy,enia zákona y tej 'otáJzke, že podl'a ktorého ustan'o'venia zákona 
má byť kvalifikorvaný čin obž.alovamej. 

Zm1it'Očná sť.až'llIosť je Izákla'Clná. 
POl"-otný súd, na základe výroku íPoro:tcov obžalovanú za- vinnú uznal zo 

zločinu vTaždy dl'a §-u 278. Tr-z. V tomto §-e uvedený "vopred uvážený" 
úmysel pJ'edpokladá duševný kl'ud, a y ta:komto kl'ude dozr,enie pevného 
úmyslu, namereného na usmrtenie člo'VIek.a. Avšak porotci , kladným. , riešením 
skutkovej otázky za pravdiVé skutočnosti uznali, že obža'}ovanú Ó. októbra 192,1 
jej službodárkyňa nechcela zp1it vziat do služby s diefaťom, s ktorým obžalo
vaná k nej prišla, že obžalovaná potom ten v istý dei'i. so s.vojim norvorodenil:\.t-, 
kom dlhšjj čas po meste, chodila, za-ober,ajúc sa myš1ienkou dieťata sa zbavit' 
usmrtenim, až potom TO'zhodnuvšia sa, dieta usmrtit, odišla o 2;. hodine od
poludni'acez mesto- za župnú nemoc-nicu k Váhu, za pov,iak zastrčila dieťatu 
ťaž,ký kameň a takto zať.ažkané dieťa hodila do Váhu, alby sa utolP,ilo, ná-, 
sledkom čoho dieťa zomrelo. Z týchto skutočnosti, v smysle ódst. 3. §-u 33. 
Trppn. tu smerodajných,. správ'ne možnoodrviesť len ten právny záv,er, že ob-' 
žal,orvaná živ-ot dieťata ,ch-cela 'za'chovat' ,a zachrániť ešte i v ten deň, keď h'O 
us::m,rtila, a že len následkom svojho neúSJlechu u sll'tl:žhodár.kyne chodHa -
potulovala sa - po me.s.te, čo j,e bezpochybným' zjavom istej dušévnej roz
čulenosti a ,nerovno-váhy. Keď však ,obžaloy,aná v takomio du§evnom 'stave, bez 
v§etkých, pri uváž,eni vražednéhO' úmysl'U' -obvyIDlý,ch príprav, pozornosti a: obo
zretnosti, príležito'stme sa hodiacim najjednoduch·~jším spósobom usmrtila- svoje 
di eťa: urobila to sÍCe úmyslorn... usmrtenia, ,ale -bez toho, alby si tento úmysel: 
ro,pred bola uvážila. A proneváČ '-tenfo čin ,obžalovanej zakla:clá .skutkovú pod
statu zl očinu .zúmys,elné'~o usmrtenia človeka dľa §-u 27'9., Trz.: 
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Ipreto porotn~r súd sa mýlil, keď na základe my,lného. ri.ešenia p-rávnej 
otá'zky porotci čin obžalovanej Kvalifikovali za zločin vraždy. 

Na·sledovne Najvyšší sÚ'd musel rozsudok porotného súdu v smys,le 
od'sL 1. §-u 33. Trppn. primerane zrušit a vynies! zákonu zodpovedajúci roz-
suc1ok. . 

M,imo obľahčujúcich okolností, uvedených v rozsudku po rotného· súdu, 
tre-ba . za takéto okolnosti považovat aj domáhanie sa ebžalovanej zachránit 
život di.et'at'a, pochád!zajrúc8_ho z nemanželského stavu, Vls,túpenírrn s ním spolu 
do služby, a aj tú okolnost, že sa len po nezda'mom na:má:han'í: vyživit sa moct' 
s dieťatom dopustila činu. A poneváč obžalovanej nič nepriťažuje, vzhľadom 
na veľký počet závažných obľahčujúcich okolností, odóvodnené je použitie 
§-u 9,2. Trz. ;pri ,v)'rmere trestu. (Č. Kr. III. 7,6~22 .) 

2. 
Odpor medzi obsahom otázok a obžaloby. Nejasnosf a nedostatky výroku 

porot co v ako následok nepravidelných otázo,k. V skutkOVých otázkach treba 
uviesf všetky skutkové okolnosti, ktoré aú rozhoclujúceho význa,mu. Právna 
otázka v prípade bodu 2. §-u 3'9. Tu. Vyhrážka v smysle §-u ~4. Trz. Zá
sady . bezprostred~osti a ústnosti na hlavnom pojednávaní. V pripade §-u 279. 
treba l~károv znalcov predvolaf na hlavné pojednávanie a oni majú tam svoje 
odborné dobrozdanie úštne pred.ostrief. Zistenie v rozsudku doby prevenUvnej 
vazby. Obl'ahčujúce ~ obfažujúce okolnosti. Opravy a zmeny v zápisnici 
o hlavnom pojednávaní. (§§ 3U., ~9., 3'7., 9" . Trz., §§ 245., 303., 313., 
328. Trpp., odst. 4. a 6. §-u 29., odst. 1. a 2. §-u 35., ' §§ 5" 34., Trppn,) 

'Najvyili súd: 
. Následkom oznámených zmi:i.točných stažnosH z dóvodov zmatočnosti, 

uvedeln;ých v bodoch 4 . .a 6. §-:u 2·9., poto'rll v odst. 1. 'a 2. §-u ' 35! TIippn-. 
z úradnej povinnosti zmšuje rozsudok porotného súdu v celom r,o'zsahu, vyjmúc 
tú časť toh-ože rozsudku, dl'a ktorej óbžalovaný AL K. bol oslobený 7'.I;lOd ob
ža'loby 'zločinu :klamstva. Nariaďuj,e sa ll,ové 1P0kračovanie, prev-edenim ktorého 
poveruje sa se-dria ako porotný súd v Košiciach. 

Dovody: 
Por·otci kladným riešením im ' predlo'žených skutkových otáJzok tak roz

hodli, že i jedon i druhý obžalovaný, každý osohitne: "namierivš-í na neho 
reViolver so slovami ,penia'ze: alebo život' vyzval ho, aby mu dal peniaz,e, keď 
ale J. B. tomuto vyzvaniu nevyhovel a peniaze mu neclal, ale na útek sa dal, 
volajúc ·0 pomoc, za ním vystrelil, a týmto výstrelom ho na l'avom chodidle 
poranil". '. . 

Týmto r·ozhodnutím tedy zistené bolo za pravdivé skutočnosti, že dvaja 
mierili revolverom, dvaja požadovali peniaze, dvaja strelili po J. B. a dvaja h o 
poranili na ľ,avom chodidle. 

Toto zistenie je vo vyloženom odpore nielen s obsahom obžaloby, lež aj 
s dátami hlavného pojednávania, dl'a ktorých len jedon človek (páchatel') spá
chal tieto skutky, tedy len jedon výstrel bol a len jedn:o telesné poranenie 8a 
stalo. Zrejmé je, že porotci svojÍlIn r'OIzhodnutí'm v podstate veci mýlili sa, a že 
tento omýl - pOlleváč ohžalovaní boli odsúcleni',-- slúžil týinto na újmu.' 

'Ale verdikt por'otcov aj iháč je' nejasný li. trpí on nédostatkom. VŠ€tky 
tie:to vady však- sú následkom toho, že ' súd pri sostavení 'oťázok porušil roz-
a 3. §-u '5. TI"ppn.). . - . 

Súd je povinny ,skutkoví!" otázku sostavit dra' tej . skutkovej podstaty, na 
ktorej sa zakladá obžaloba, a doskutkovej otázky poj,até byť majú všetky skut
kové o k'ol no sti, ktoré sú so stan'oviskapOIS'údenia ' 'teci wzhcdujúcehCl v'y'znarnu 
a iktorých vypočftanie aj sám ' 'súd bez 'návrhu považuje za potrebné '(odst. 2., 
3. §-u 5. Trppn.). 

V 'skutkových otázka:ch nie je uvedené, či výstrel hol urobený 'z revol
,neru, ktorý je s.pas,obilý na usmrtenie člov·eka (v hodný nástroj) a ' z . akej vzdi'l
lenosti (vhodný gp·osob); nie je ta:m uvedené ani to, že rana, zapričinená po
škodnérruu výstrelom, koľko dn~ (vyše 8 alebo 20 dní) trvala. 

Dľa p.redlpi,s'ov odst. 2. §~u 5. Trppn. v právnych otázka ch d0slovne treba. 
uviesť v zákone určené tvori,ace elementy skutkovej podstaty. Avšak taká. 
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právna otázka, ktorá zodpovedá kriteriam bodu 2. s-u 349. Trz .. (pokus zúmy
:selného zabitia Človeka. alebo tažké t.elesné ubliženie) porotcom "obec nebQla 
-daná, a tak porotný ,súd bez každého zákonného podkladu kvalifikoval cin ob
žalovaných dl'a bodu 2. §-u 349'. T.rz. V právnych otázkach nie je uvedené, či 
tá uvyhrážka" (hrozba) zodpovedá právnym náležitostiam §-u347. Trz. Ne
možno tedy ' zistif, že porotci kladným rješ~l!ím právnych otázok aků hrozbu 
(vyhrážku) mali na mysli. Sú L8dy lu ai d6voOdy Zíffialo:-'";(';Li uvede!:':; v bodoch. 
4. ,a 6. ~-u 2-9. Trp,pn., ktorých -- poncváč ony slúžily na újmu obžalovaným 
- v smysle predlPosledného odst. {:;-u 29. lrppn. treba si všímat z úradnej po
vinnosti. 

'Najvyšší súd z výšuvedených príčin v smy'sle odst. 1. §-u 34." 'Odst. 1. a 
2. §-u 3'5. Trpopn. musel ;primerane z1'll ·;iť . r0zsudok porotného súdu 3, nariaJit 
nové pokraJČovanie, Následtk,om tohoto opatrenia bezpredmetnými ostaly oznú-
mené' zmatocné sťážnosti. . 

lPorotný súd v novom pokračovaní všímat si má zásad bezprostrednosti 
~: ústnosti. zdór.aznených v .7.áhlavÍI XVIII. Trppn. Bod 13. čl. II. zák. ZO dň"l 
18. de.cembra 19!19 . čís,. 1-1920. Sb. zák. :1 nar. dQvol'uje Síc8 prečítanie proto
kola .o vÝ'povede svedka aj mimo, uori.!)Itr1C1V, uvedených v odst. 3. §-u 313. Trpp., 
avšak toto ustanovenie neznamená útisk .zásaQ bezpr,ostr,edr,os.ti a ústnosti d~ 
poradia v·oči pí'somn'osti, a ne,smie byt bk vysvetbvané, že keď sa svedok na 
hlavné poj'ednáva.nie neusta'Ilovil, jeho vypCJčlltie na h lavnom pojednávaní nie 
je už viac potrelmé a maže 1,yt mocou zákoI'.a nahradené prečítaním jeho drie-
vejšej J?:,I'otok01árnej vÝiP'ovede. . 

Porotcom IPrinále;~f llvažw,:at (\ d6kazoch a rozhodovaťo tom, ti obža
lovaní spáchali činy, im za vinu kladené, potažne, že aké skutky spáchal jedon 
a aké druhý obžalovaný; leJJoobž~tlov:"laí a obhájcovia bez náležite) príčiny 
nemažu byť pO'zb8Jvení zákoI1offi im zabezpečeného t;'ho práva, aby potrebnými 
otá'zkami, kladenými srvecftovi, záujem obžalovanýeh chránili. 

A poneváč dl'a 'obžaloby idt~ tu ~I pokus zúmyselného zabitia človeka, 
spáchaný zločinom lúpeže, v ktorý~h prí;padoch v smysle bodu 1. §-u 313. Trpp. 
prečí!tanie znaleckého doobrozdania miesta nemá, preto na hLavnom pojednávaní 
vrch:n.ostenski lekári znalci predvolaní a lam vypočutí byt majú (§ 24.6 . Trpp.) .. 

Porot'Ilý súd v rozsudku nezistil, že obžalovaní od kedy a do kedy boli 
v preventÍ'vnej vi:iJzbe. 

V rozsudku nie j,e uvedené, '00 pol'ahčllje 'Obžalovanému V. M., a či mu 
vooec nič nepol'ahčuje, ďalej preóo mu nepol'ahc.uje zachovalost, a jestli je nie 
z,a-chovalý, či b'Ol už tr·estaný pred spáchaním t()ho činu. ktorý je predmetom 
tejto trestnej veci. Porotný súd má zretel' brat na ustanovenia odst. 2'. §-u 3:2:3. 
Trpp.). 

Pr,otokol o hlavnom pojednávaní a originálný rozsudok, ako verejné 
listiny, že podstatné o!pravy a 'zmeny majú byť legaJlizované, tútižto má byf 
poznamenané vlastnoručn"Ý1ffi poodv'is'om, že od ktorého prí's1ušného orgána po-
chádlzajú tie opravy a zmeny. (Č. 'Kr. IN. 5'60'-21.). ' 

2. 
Zločin l~peže dl'a bodu 2. §-u 34. Trz. je deliktom komplexným. V ta

komto prípade .može sice byf daná len jedna skutková otázka, avšak v tejto 
musia byf u~edené skutočnosti, zodpovedajó.ce, právnym náleži~stiam §-u 344., 
301 .. a bodu 2. §-u 349. Trz. V právnej otázke do,slovne treba. uviesf zákonom 
určené prvky skutkovej , podstaty. ~Presnosf skutočno,sU. ~Qzák.onQ.é . zamietnlltie 
návrhu na ~stavenie výpomocnej otázky. Zrušenie rozsudku porotQ.ého só.du '. 
z formálneho dovodu. Vyhrážka (hrozba) v pIi,páde §-u 344. Trz. Spo$O,b so
stavenia otázok a ich Jo,bsah. Pomer návodcu k páchatel'ovi. Smý,sel ustanovenfa 
§-u 91. Trz. Ztrata práva volebného do obcí. ,§§ 344 .• ,lOl., bod 2. §-u ' 349., 
347~, 69 .• 66,., 35~., 353. Trz., zákon č. 75-1919., 163-1920., bod , .. § .. u 29" 
-§§ 3., 6., 9., ll., 34. Trppn.), --- __ 

. NajvyJii só.d: 

VYlhclVudúc či:as.točne t?:maitlC)č.ným sf,a.žnolstLa.m, 'clznám.enÝIID ob,ža.J..ov,a
-!I1Ý1m I. S. a 'jeho ,olbháj..com, iná.:če ,vša.k z úro povinnolsti z dav,odlU zmato,č
JIl()lsrtli, !Uvedeného v _:h. 2. S-u 29. T'flPlpn., z:rušruje sa ča:sf fiOzSludku porot. 

10 



146 

súclru, ·týkaj.ú'ca sa obžalorvaných F. V., I. S., O. P . .a Š. L., slP'acru i .s hl~'V
ným pajedná'VanLm; proti týmta šty,rom olbžaJla,vam.Ý'm nari-aďuje sa nalVé 
pOlNr.ačarvlanie, prevedením ktaréha parveT,uje sa sedri,a V B. B. aka po-
rotný Siúd. ' . 

Iná'če,j ra,zs:udak p,a'w :tného .súdu a'sltáva neda1iknutý. 
novody: 

Obžail,aba p.roti sfažujúcim si 'abžailov,aným a proti ahžalarvanému 
Š. L. z.náe na palkuls z,lač~.llIu lúpe,že dra bodu 2. §-u 349. Trlz. 

:PoOw,tný Slúd všetkých týchto štyraclh abžalavaJl1ých za vinných 
uzna<l dra albžaloby, a t'a F. V. akoO náivoO.dcu dra ,badru 1. §-u 69. Trz .• 
osta:tnýoh ,'bw.ch abž;a1loV'a'l1ýlch však allw páclh1efa,v - a vŠ,e\tkých š,ty
rooh a'CiJSlúdil. 

Na,jvyšší Siúd pre'SikIúma!Íúc panaj-pr,v pa stránke f,Otrmál1l1'ed otázky. 
dané po,poi:cam olhf,admll adtsiÚdelllýoh abžalavaných, sthrada~, že parotn~' 
súd p'O'rušJl pre!dlpi'Sy §-iU 6. TrpIPtlloO'V. 

Zu'oón llÚp,e'že, kvalif,i'koOrV'aný dra ,bodu 2. §-iU 349. Tr,z., je deUktolll 
k a:mpleXJ!lÝIITI , pialzo$ltáva'júcim z d~,och alsolbitný.ch trestných Č'i>l1'OIV, a síce 
a) ZoO ZllolČtnu llúlPeže dr'a §-u 344. Tl1z. a b) z ťla,žkéha rtelelsnélho ublíženia 
dra I§-<U 301. Tiť.z. (,zločin alebo z,úmy,selný prečlin). NaSil.edovne v prÍlp:ade~ 
uvedeil1Iocrn v dob-e .2. §-u 349. Trz., Neto d'Va tres,t.né Č'i'ny tvO'ria 3 e d o n 
PTá v n Y cel 00 k, k čamu v,šak ·.je 'P'o,trehné, aby J,úpež'oru bolo spá
chané ťlaJŽ/ké te~esné Ulblfženie (IZlúmyse,lné). Dr'a toho rozhadnlUtie, či s'ú 
daíl1~ v'še'tky skru1korVé a právné nále,žHaSli:i zlo,čůnu lúpež,e ' d;f,a holdu 2. 
§-u 349. Tm., mOlŽe sa stať pOlstarvením jednej hlavnej sku~koO,veó a jednej 
hlavnetj právned otá~zky, a oOdiParVeď'ortl POtwtoov na tietbo dve hJia:vné 
otá,zky, ča zoda:JOvedá predpisom §-u 5. T:r;ppn. A prá:ve pr erta , že tu ide 
len o dedorn tr.es:tný čďn, nemá :zák.ladu to tvrDenie, že by posta.v.ením len 
jednetj stkUltlkoOve~ a jedne,j práv,nej otázky parrušené hoJy vu.edpLsy ads t. 
2 . .§-u 3. TrtP'p,nov. A'vš-ruk v ta,kom ,P,rí'P'ade, keď súd na trels,tný čin dra 
odst. 2. §...Ju 349. TlflZ. len jednru hiavnú skutlkarviÚ a prá:vniÚ QitáJzku dá pa
mtoom, treha v skm1·k'O'vej 'atázke uvňesť niellen 'skut,o'čnasti, zadpoveda
j'úoe plráiV11YIll nálle.žiJto8tiam §-!u 344. a bodu 2. §-u 349. Tr:z., 1ež aj tie 
skutaónolsti, ktoré zod\pov.edajú ustanarveniu §-u 301. Tr,z. athradom f'až
kého tell-eslllétha ublíže!l1ia. T,a1kýmita sku1,alčUlOtSťlarrni SIÚ v d3JllJam p,rí'Pade~ 
že ,vý!sltrely Zla 0bmní a.bž,rul'arv'ariýoh (ahž'8JloN:aného) zCllsi.ahly M. P. il1a 
obtdviQlch noháloh, po ',prÍtpade, ž,e tieto ' ,vý!str1eůy boly urobené ' spalo'ční
kOlm, v pdtomnlO\Slti a'bžaJ'OIV1aného. V plrálvnej ·a1tá'Zlke twba však uviesf 
d .o 's lov n e zállwil100m určené . prvky skutlkOlvej podstaty dra §-u 3m. Trz. 
Avšak stkutk-o,vá oltázka ahradom ahž:alovan:é,ha I. S. neolbts,ahuje takéto 
skfUnačnosti, a z tej okounOlsltli, že ),P. v oba:poWnej strelbe nJa albocl1 na
háoh rany IUtrpel», nevysvHá, že tie r.any vý:streJom S. a~elba vý,sfrelom 
niekitOlréiha s,p'o ll,ačnika jehlO boly spr.alvené, a zbýva tápoOchyibntOlsť, či si 
tíe 'mny neSipáchal !Sám P. A právna otázka pOistráda elemenltov, urče
nýioh §-om 301. Tlr,z. Keď pri takýchta nedolStatkoch abháijca albžaloOlV,a
néha ·S. naiVrhoi'V,aJ pOIs1avende 'otaz'olk as.obďtne na § 344. a OIsolbittne na 
§ 301 .. Tm., tedy na ravnelj<šilU kvaIifilkáci:u, tak v smysle §-IU 6. Trppn. 
vý,poma1cné hl,aviué ,ort:álzky boly ma,ly byť dané po hJa,vnýc:h o~álZkach, 
súd-om po,st'alve'l1ých a ,Ue výpomacné otázky ma~y ' byť adp1oiVed.all1é pa": 
r,otcami na ten prí,pad, jestH by poratci na hl.avné o1á'zky slÚdoOm 'pasta'
vené !Zápotme hoJi adlPorvedaH . . Zamíe-tnufíe ·abhá,}oovho návrihJU nIie : je 
odov,aldnené §-om H. T,nppn., leba stÚtd nelfn.al na to ' pfÍ,č'Íny, čerpanej zo 
zálkonu, p,o;neváJč tíe ,sbltoónolSti, ktoré súd uvi,edol v hijavíl1ed skutklQvej 

' o,1<l1z,ke, nevyJuóujú, ž'e tíe r'aJl1y iPriadllwv,i ll1!eSipacha,1 ani , jedtan abžal.o
vaný bClln:torvaním teila po,škodeného,. A panevá:č obža/lo-vaní O. P. a Š. 'L.: 
dr,aobž.aloOby a dať hil. po,jeldnáv,ania Č'iny1m ,za vinu k1adené s olbžalo
vaným S. slpolu a v SlPtQ ,lolčlno,sti !sipáTchali, tOlb:ž'a[ov,am.ý F. V. j,e vlšlaJk žalo-

. va1l1.Ý alko návodaa s osrra'tnými abžalolvrunýrrni 'slpáchaného činu, - ďaaej 
ponevá,č vše~clÍ Myria obža1loiV,aní n:a ,zákla,de slkutko\Véha stavu, uvede
ného. v hl,avnei s:kutkov ej o,táJzke, danej por,O'tcOln1 alhrad-om albŽ'allo,vaného 
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S. ,boli odsúdení pre zločin lúpeže dl'a bodu 2. §-u 34,9. Trz., · poneváč: tedy 
nepOIstav,enie výlpomoanÝCih otálzok -- tak ako to sa mala srt:ať II obža
['W1amého S. - ohf'aidom ostatnýlah odJsúdený'oh, malo za nálsl,edoik aj ne
prO'Slpeoh týclhto - konečne ;polllevá,č pOfiUšenie zákol!1lnýoh lPlfedpisov §-u 
6. Tnppn. je v smYlslle hodu 4. §-iU 29. TrIPIPll. dovIQdom zmfut'ŮlČlno lsti, 

preto N<l!ivy:šší súd roz,sudok !pmotného súdu čo sa týika oož,alo
vamélho 1. S. na zálkl'aJde dotyčný,ch 'častí oznámených zma.tolČnýchsťaž
iností a ohf,3Jdom olbž'a'lovlamýah O. P. a F. V. padfa plfedlP.i!sov prediPo
sledlllého 'OIdJSt. §-u 29. TnPlpi!1., doty,čne olbžadované!ho Š. L. všalk a1 so 
zretef,om na :polslledný odstavec §-u 387. TrlPlP. - pOl!le'Vá1č v prospech 
obžaJlovaného 1. S. vYiskYltuj:úca sla olk,o'mosť vzť'ahulÍe 'sa aj na Š. L. -
jl úr.aJdne'j po/Vlnnostů v SIl11Y'sle odst. 1. §-u 34. T[IPPill. musel'Z'mš[f a n'Ůvé 
poikra.oov:anlie na'ria:diť. • 

:Ke·ďže r;oZlS,udOlk už blOl zrušený na 'tom základe, že o,tálZky neboly 
dané laJÍ osobitne na Izloón lúpeže dra §-,u 344. Tr.z. a ťažké te~'elSné urblí
žei!1ie C§ 301. Tnz.) - vIalstne ardJpadá p.otreba z3Joberať sa niellen ďalšími 
'Oznámenými ,dóvodimi matelriá.tnerj zmato,čnosti. lež ad ffi:3Jteriátlnym obsa
hom .posltaNenýclh OltálZOIk. 

Avšak NaijvY'šší slúd z·a účelom predíde.nia porušenia zákoil1a v no
v,om Ipokr,3JČO'v.amí, v tejto tr·estnej veoi za potrebné pokaadá pouikálZať na 
naslledovrné ok'Ollnols'ti a porolrným súdom s;pádl3Jné nepravidelnosti. 

Podfa predlPis'Ov §-u 3. TrplPn. oh r 'a dO!l1l k a žid é th '0 jed n é
h .o obŽlal,olvamého 'v o'lsobiltl11ý 'ch ISk lulpiná' ch t~elb;a dat 
o ,t á z /k y. Toto Zlpr.atVlidJa má s.a stať taJkým s,pols'obom, . že otbž'allobe 
z'odploy.etda~úce slkultočrnosti p.01'até byť maljú do ISkutkovelj oltázky u kaž
dého jednéiho 'obžalov,al11ého i v tom ,prípade, keď -ideo oS p ,o ItU S IP á
c h ,a n Ý C'l n, .a odv,QIl-aJnie sa na činy ob:s<tžené v Íille'j skulPil110lvej 
otázke, je 'l,el11 vrt:edy slPrávné, keď t'Ů n,eIPlrekáž,a jasn-osti a pmsl110lSti (na 
Pf. v IPrí'PIade ,úóCl!s,aTI.ktV'a, dfa §-ru 69. Tr:z.). A 'V iPldpl3Jd'e spolulPáchatef
stvla úlPlne sa· p:wltiví záJko,ruu ihJ1a1V.lllÚ skutkolvlú oltáJzku t'ak 0:Si!1l01V,ať, '»že 
obžalov,aný sa ,na ČIiII1 IU v 1. otáz:ke (I. hl. siku/Pina) oví'Sanom alko sPŮ'lu
páchatel' súčastnil«. Takáto otázka! postráda akýchkol'vek skut-očnostf, 
lebo vÝirruzy: »SlPoJ'Ulpáchra1elr .s:úóalsrt:nil S'a», SIÚ IPrávll1é prv1ky, Iktmé platrLa 
do prárv;nej otázky. A prá'Ve skunková o,táz,kla má olhs.aho'V,ať tie skutoč
nosni, ktoré zOldlPo/Vledlcr.j!ú 'P'ráv,nemu lPojmu »Islp:ollil/páchaltefs,tva, ú,č,a1st
:nfctv,a». 

»'V olb3(p'o'lneti sMelllbe ú'Ír,Pell na 'O!boch nohách rany» nel.z,dÓimzoo.je, 
že orbžal'ŮV'ainý ktorÝ!111 činom Slplf,avi'l tieto' r,any a dra toho nals1áva p'o
ohybnosf v 101m :smere, ,čd po'Š/woldený náhodou sám seba nepoif;anil. 

V právnei o'tá'zKe )~hroIZiha» v prfpade lJÚipe,že Oipi-saná byť má podfa 
odst. 2. §-u 5. TrIP/pn. d IQ sl 'ŮI vn ,e, ako to IS:tOjí v §-e 347. T'l"'z., veď 
ináčej naiS'tá:v,a PiQlahYlbnolsť, či je tá hwzba nie hW!zibou, atkú požaduje 
na P,r. § 3'50. a 3,53.. TTZ. 

V bolde 2. §-u 349. T!rz·. Slpomenuté ťažké ublíženie na te[e mf>.že 
byť len »zlúmYlselrne » Sipáchané. Preto poltrebné je po~,ať do právlllej otázky 
ten výra'z »lzlúmY\seffine.» 

Keďže páchatel' spáchal len pokus trestného činu, návodca (štváč) 

móže z,od:polV,edCl!f tie~ len za p o k II IS 'Í'oho trestného činu. V tomto 
p,rip,alde tedy prrorttví ·sa Izálmlllu taká pr{vvna 'D'táz,ka, df'3J ·ktto~ej obž3Jlo
vai!1Ý »i!1la ISlpáchanie lrútpeže, ' spoljene1 so 'zahiltím aleho f,ažkým telesným 
ublížením Zlúmylselne skutolčlne naviedoh, ČO Zllla:mená dokoručený trest
ný čin. Keď sa o,b~'allov,a:némlU Z'a vinu klad1e, že je návo.doom v smysle 
bO'du 1. §-ru 69. Tlnz., taJk je port:rehné aj to 'zdoraZlntiť :v ISk.utikoved otá'zke, 
že pá'c;hatef (ia) .TI á 's led ik 'o m skutko:v otb!žlal'ŮlVlaJllé'hio slPáJchal (ti) trest
ný č'irn . . V :sk'Ult!l<ov'e!j ,oitáJzke, tÝ~aliúcej sa 'o'bžaami'.aného V., ,táto i}JDdsrta1ná 
náJIe:živosť .ni'e j.e uv'eldená, a tlruk pOlclhyiblt1ým sastáv'a" či lPá!cha!tef »ná
sletdk,om» lncrvátdrz:ani'a :s:pá'oha[i IS/VOO člin. iPre,to v IPTÍi}J,ade rt:aklto osnov:a
ne,j skiUtlkov e.i ,otáJz,ky niet ,dÓiv,odu, ·čenp.aného zo Izák'ona, 'zamietn:uť návrh 
.n.a posltavenie práv.ne,j otáziky, 'zo,rnpo:ve.cilaj,úoe.j usta:noveniam bodu 2. §-u 
69. Tr,z. 
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V· prípalde IP'Olk!ulsu zd,oónu ,dra 'odst. 2. §-IU 349. Trz. TIia.jme:n.ši,a mie
'na i:relSltu ůe 6-mesalČný ŽlaJ1álf (§ 66. Trz.). Z tejt:a IPrílČiny v p,rí'P,ade vy
rúbamda 7- a 6-ro:nej káJZinice nem6,že byť Ireloi <O p,r'lib.Iižen.í sa n.ajlll1ell1Šei 
miere. :zálml]1lom vreIdIPÍs:a.ného tlrestu. NaJsledovne v takomt,o> IPdlPaJde ne
správné ,je 'odvol'a'l1ie sa na § 91. T'rz. 

Dra 2. o,d\St~vca bodu 4. §-ru 3. IzáJmn.a ZlO dň,a 3.1. j,all1lUár'a 19:19 č. 75 
Sb. z. a ll1ar. (v znení §-u 1. 'zák,ona čí-sl,o, 1,63-19120 Sb. :z. a nci!r.) »ide-li 
o 'VirTOk poroty, prí:slluší '0 ' tom, či má n'a,s~ať zÍ'faJta vrá'Vla v1ol,elbného, 
r,ozhod:11lúť 'POlrOItc'Om, a ,jels1tlli ,nie de zv1áštnym lZákonom vý,sIovne . msta-:-
nOlV'ené, že z,tr,alt;a volelbného IjJrá'V,a 'l]1a,sltáva bezpodmi-enečne, maže byť 
zlÍ'r.alta ' vy:slovemá Ilen v,tedy, keď trelStný čin ,bol sváchaný z polhm.!Útok 
nízkyc!h a nelč,e-stn.ÝClh ~) . ProtivÍ Isa tedy lZákonru, keď po.w~!l1Ý iSíÚd bez po,.:. 
T>Otoovislkého rolZlhodnuUa: vy;povie a'í ztratu :prá'Va voJeb:ného do obcí 
na taký an, aký íe zák.J.a.dOlm 'obžaloby. 

ll. íehwára 1922. C. ·Kr. Ul. 15-1922. 

Dr. A. z.: 
Prehľa!1 slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho 
súdu Ceskoslovenskej republiky vo veciach ob-

čianskych. 

1. 

Jestli rodič prejavi I, že is{ú čiastku svoiho maietku vreniesol 
na svojho svna - ktor-v mu v /lOsoodárstve stále oomáhal -
tiťulom tohoto stá/eho oomáhallia v hospodárstve, - z tohoto pre
javu nutno konkludovat' na to, že sa rodič povinnvm uznal svnol'i 
za pomáhanie orotihodnotu dat a te;to svoje; povinnosti za ďosť 
učinil vrevodom soomerzutej čiastkv svojho majetku na syna; z toho 
nasleduje, že rečenv úkon ;e úkonom úplatným a tak dedický nárok 
na majetok, ktorv bol oredmetom orevoau, orislúch 1 manželke
vdove zomreteho syna, nezanechavšieho descendfntov. 

(7.1L 1921, č. Ro. III. 40/20.) 

S:k u ~t k o v ý s tav. Do p000-staaois1í X-a ;pa,t,r;j.}y - medizi inými 
,nehnut-efn.o'sti, kt'oré preniesoI na X-a íeho otec, preÍ<wďlaJc, že to činí 

pret1o, lebo mlU je,ho syn X. v hOISIPodárlSiÍ!ve stállB pomá!hal. X. ne.zameohaI 
des:c~!l1deÍ'o1V. Na .rel2rné ne'hil1fUtefnosti vlzl111esJi nárok descende,J1iti otca 
X..,olvlho, uvádzajúc, že s!Ú ony olÍcovdzňou - a vlzniesJa d,edický nárok 
a,i manlž,eJ'ka-vdova, X-Ia, ru'VádlzaUIÚic, ;že si rečemé nelh11ll1lte,f11losti X. nadio
budnul úplatným úkonom. 

Sed-rda v Nitlre ro,zSludkom · č. P. 159/1916/9. prilZnala dediciké právo 
na relčené nehnuternos,u ma:nželke X-a, kd-e,ži::o ISlÚdna talbula v Bra1i's~ave 
wZls,uidkoil11č. P. -1. 370/;1919/24. p,rilZna:la dedic:ké právo descendentom 
otca X-ovho. 

Na1í(vYššÍ súd ,z.menil Wlzs'll'dok oldvoJaclieho.· slÚdm a vyrieko!l, že 
rečené nelhnrutefnosti SIÚ nadobru-dnutým maíetkom pozosta'V·c.u 'a tak na 
tento majetdk manže'lStké d.edic:ké právo IP,rislúana iffiaJžel'ke-v1ď<w·e X-a. 

(P o zná m :k a: ] elst.Ji by Isa ~ ,al\Ti1 nepOil11er medtZi hodno,tolU preve
denélho ma~e-tku ·a hodnotou ISikutočn.ých prác, konaný,ch SY!l1IOil11 ,p,re -otca. 
(IPols!,edná !by bOlla znalČlne menlŠia), Úlkoru mohol Iby byť ,čiasltolone lZa da
wV1a;CÍ IPlorv:ažovaný dOlty1čne rozdieJu medzi dvoma !h odnotami; v torot,o 
pdpaJde by ov'šem v !Úvahu prdšlo i deldické iplfávo delS,cenden~ov otoo-




