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s trany žiadať u poštovného úradu o vydanie zásielky. Podľa toho, čo bolo 
vyššie vyslovené ohľadne právnej povahy poštovných doručeniek, ten 
zvláštny čin obžalovaného zahrňoval by všetky znaky trestného činu § 401. 
Tr. zák. sa protiviaceho a nie trestného . činu v §§ 391. a 392 Tr. zák. ozna
čeného, ako to uviedla zmätočná sťažnosť hlavného štátneho zástupcu. Po
neváč sprenevera šeku mohla by bola byť vykonaná aj bez padelania pod
pisu strán na doručenke (na pr. keby obžalovaný bol si ponechal nepodpísa
nú doručenku a nevrátil ju poštovnému úradu) ; je tu súbeh sprenevery s dru
hým trestným činom, čo odvôdňuje kvaľifikáciu podľa § 463. Tr. zák. Súdna 
tabula sa preto mýlila, keď túto kvalifikáciu vylúčila. 

Z hore uvedených dôvodov bolo preto treba rozsudok súdnej tabule 
poťažne rozsudok prvostupňového súdu čo do k7alifikácie trestných činov 
v tomto poslednejším rozsudku pod I. 1. a), b) , c) opísaných, a rozhodnúť , 

jako je hore uvedené v rozsudečnom výroku. 

Poneváč následkom toho zmenil sa aj základ pre výmeru hlavného 
trestu, bol rozsudok súdnej tabuly zrušený tiež vo výroku o hlavnom treste 
a tento znova vymeraný na základe § 463. Tr. zák. s ohľadom na ustano
venia §§ 96. a 99. Tr. zák. 

(Č . Kr. III. 181/.2'3 zo 14. IV. 1923.) 

Dr. J. Kotyza: 

Zásadní rozhodnutí Nejvyššího ·vojenského 
soudue 

Obyčejné, s neposlušností spojené, projevy neúcty vôči predstavenému ne
vyčerpávají ješté pojmu »urážlivého zpôsobu« po rozumu §-u 149. v. tr. z.; 

zákon tu predpokládá vyšší stupeň urážlivého chování. 

Nejvyšší vojenský soud uznal v neverejném sedení dne 19. ledna 
1923 o odvolánÍ vojína B. li. proti rozsudku divisního soudu v P. ze dne 
9. listopadu 1922, čj. Dtr 1946/22!16, jímž obžalovaný vojín B. li., tel. ' prap. 
Č. 1, byl uznán vinn1rm zločinem porušení subordinace die §§ 145, 146: b, c, 
149, 150 a 153 v. tr. z., prečinem porušení subordinace die §§ 145, 146: b, 
156 v. tr. z. a prečinem samovoiného vzdálení die § 2'12 v. tr. z. a odsouzen 
na základe §§ 149, 97, 92 a 125 v. tr. z. k žalári dvaceti mesÍCu, zostrenému 

. v 1., 5., 10., 15. a 20. mesíd trestu samovazbou a dvakrát za mesíc 
po stem a tvrdým lUžkem, pri započtení zajišfovací a vyšetrovaCÍ vazby 
od 28. /s. 1912'2 do dne vynesení rozsudku v I. stolici, t. j. 9..111. 1922, do 
trestu po rozumu § 127 v. tr. z., vyslechnuv námestka generálního vojen
s kého prokurátora 

za právo 

Na základe zmatku dIe Č. 10 § 35S v. tr. r., zjišteného z úfední po,:, 
vinnosti po rozumu § 354, odst. 2. v. tr. r., se výrok rozsudku I. stolice , 
pokud byl odbžalovaný vojín B. li. , tel. prap.č. 1., uznán vinným zločinem 
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porušení subordinace dIe §§ 145, 146: b, c, a 149 v. tr. Z., spáchaným 
jak v enunciátu rozsudku pod I. a uvedeno, a výrok o trestu a trestních 
ustanoveních zrušuje a odsudzuje se obžalovaný na zá'klade Y:\Troku soudu 
I. stolice o v ine zločinem porušení subordinace dIe §§ 145, 146: b,. c, 
153 alSO v. tr. z. prečinem porušení subordinace dIe §§ 145, 146: b, 
156 v. tr. z. a prečinem samovoiného vzdálení dIe § 212 v. tr. z., jak 
v enunciátu rozsudku pod I : b, c, II a III uvedeno, a na základe zjištenÍ 
soudu I. stolice pro zločin porušení subordinace podle §§ 145, 146 : c alSO 
v. tr. z., psáchar.ý tím, že dne ' 26. srpna 192,2 v kasárnách telegrafního 
praporu č. 1. v Kutné tiore, byv pfi oddelovaní stráže vyzván kasárním 
dozorčím poddustojníkem rotm. A. A., aby po dobu oddelování stráží vzal 
si pušku, tohoto na službu se vztahujícího rozkazu predstaveného neupo
slechi, podle §§ 150, 97, 92 v. tr. z. k žalári deseti mesÍCu, zostfenému 
miesíčne dvakrát postem a tvrdým lužkem v den postu a uzavrením 
v temné komurce o samote po 24 hodin dvakrát mesíčne; po rozumu 
§ 12'7 v. tr. z. započítává se do trestu nezavinená zajištovací a vyšetrovací 
vazba od 28./8. 1922 do 9. /11. 1922, dne vynesení rozsudku v I. stolici. 

Odvolání obžalovaného odkazuje se na toto rozhodnutí. 

Duvody 

Prezkoumávaje rozsudek za príČinou odvolání obžalovaného, pre
svedčil se Nejvyšší vojenský soud, že ku škode obžalovaného bylo ne-o 
správne použito zákona, pokud nalézací soud podrídil trestný čin v enun
ciátu rozsudku pod I-a uvedený pod ustanovení § 149 v. tr. z. místo poď 
ustanovení § 150 v. tr. z. Nalézací soud uznal obžalovaného vinným zlo
činem podle § 149 v. tr. z. z toho duvodu, že dne 26./8. 1922 v kasárnách 
tel. prap. č. 1 v K. li., byv pri oddelování stráže vyzván kasárním dozorčím 
poddustojníkem rotm. A. A., aby po dobu oddelování stráže vzal si pušku, 
neváz~ným a urážlivým zpusobem kriče, »že (rotm. A.) je na nej krátký 
a že si to s ním spraví«, neuposlechl na službu se vztahujícího rozkazu 
predstaveného. 

Názor nalézacího soudu, že obžalovaný nevázan~rm a urážlivým 
zpusobem - duvody rozsudku .mluví o hrubém a urážlivém zpusobu -
neuposlechl zmíneného služebního rozkazu rotm. A., jest právne mylný. Na 
každé, byt i hrubé, drzé porušení povinné úcty jest již urážlivé po rozumu 
§ 149 v . tr. z. To vychází z toho, že v tomto §-u jest urážlivému chování 
na roveň postaveno chování neurvalé. Z toho plyne, že obyčejné, s ne
poslušností spojené, projevy neúcty jako nepríslušné, nevhodné odpovedi. 
neprimerený tón, ' pohrdlivé pohyby rokou a podobné nevyčerpávájí jeste
pojem urážlivého zpusobu po rozumu § 149 v. tr. z., nýbrž, že zákon zde 
pl'edpokládá vyšší stupeň ur;áž1ivého chování. 

Proto nelze také výrok obžalovaného, že »rotm. A. jest na nej krátký, 
že si to s ním spraví«, nazvati urážlivým ve smyslu § . 149 v . tr. z. 
Tím méne Ize jej označiti neurvalým, to jest takovým, jenž by pľojevoval 
náklonnost k okamžitému násil.nému jednání. Bylo proto na inkriminované 
trestné jednání obžalovaného vzhledem k tomu, že daný mu služební rozkaz 
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neby] duležitý, ponevadž pro jeho neuposlechnutí nehrozila pro službu 
žádná značná škoda, užíti ustanovení § 150 v. tr. z. a zmíňený projev 
neúcty, provázející odeprení poslušnosti" jako pritežující okolnost ceniti. 
ľ\íalézací soud, podrídiv zmínený trestný čin ustanovení § 149 v. tr. z. 
místo § 150 v. tr. Z., užil na nej mýlne zákona, který se na nej nevzta
huje, a zatížil tak rozsudek zmatkem dIe ČÍS. 10 § 358 v, tr. r. Obžalovaný 
si'ce tento zmatek neuplatňuje, nejvyšší vojenský soud musil však po 
rozumu § 354, odst. 2 v. tr. r •. k nemu prihlížeti, jako kdyby byl býval 
uplatňen ve zmatečné stížnosti, a po ·rozumu § 373, odst. 2 v. tr. r. za sou
hlasu generálního vojenského prokur.átora již v neverejném sedení roz
hodnouti, jak svrchu uvedeno. 

Následkern zmeny kvalifikace trestných činu obžalovanému _ za 
vinu kladených nastupuje místo trestní sazby §-u 149 v. tr. z., podle které 
nalézací soud obžalovanému trest vymHil, trestní sazba §-u 153. v. tr. z., 

Pri výmere trestu shledal Nejvyšší vojenský soud pritežujícím, že 
obžalovaný zločin porušení subordinace opakoval a dopustil se jí ve více 
smerech a že byl pro porušení subordinace již disciplinárne trestán (č. b. 
dil). Naproti tomu polehčuje obžalovanému částečné doznání. Že obžalo
vaný, jak tvrdí, se dopustil trestných činu v rozčilení, ponevadž se do
vť- del, že mu bude dosluhovati ješte plných 19 mesícu, nebylo prokázáno. 
Pfihlížeje k ustanovení § 97. v. tr. z., uznal Nejvyšší vojenský soud za po
užití §-u 92. v. tr. z. z duvodu vojenské služby trest žaláre 10 mesícit., 
ptimerene zostfeného, vine obžalovaného primereným, Po rozumu § 127. 
v. tr. z. bylo do trestu započítati zajišťovací a vyšetrovací vazbu od 28. 
srpna 1922 do dne vynesení rozsudku v I. stolici, to jest 9. listopadu 1922, 
ponevadž ze spisu nevychází, že obžalovaní vazbu zavinil. 

Odvolání obžalovaného do výše trestu, samo o sobe po rozumu 
§ 332., posl. odst. v. tr. r. neprípustné, se odkazuje na toto rozhodnutí. 

(Rozhodnutí Nejvyššího vojenského soudu ze dne 19. ledna 1923, či. 

P 1175/22. 

2. 

Klíčník vyslaný jalj:o strážný doprovod trestancu jest zpusobilým subjektem 
zločinu podle § 235 v. tr. z. 

Nejvyšší vojenský soud uznal v neverejném sedení dne 17. února 1923 
o zmatečné stížnosti a odvolání svobodníka J. S. proti rozsudku divisního 
soudu v T. ze dne 1UXI. 1922, čj. Dtr. 2805/22/25, jÍmž obžalovaný svo
bodník J. S., pridelený co klíčník vojenské trestnici v T., byl uznán vinným 
zločinem porušení ve službe strážní dIe § 235. v . tr. z. a odsouzen na zá
klade § 235. v. tr. z. s použitím §§ 92. a 48. v. tr. z. a § 6. zákona ze dne 
22./12. 1921, Č. 471 Sb. z. a n., vedIe degradace na vojína k žalári tfí mesícu. 
zastfenému jedním tvrdým lužkem týdne a samovazbou posledních 14 dnu 
ti-estu, pri započtení zajišfovací vazby od 12.18. do 17./8. 192'2 do trestu 
po rozumu § 127. v. tr. z., vyslechnuv námestka generálního vojenského 
prokurátora, 
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z a pná vo 

Zmatečná stížnost se jako neprípustná, a odvolání jako n eoduvod~ 
nené zamítá. 

Du v ,o d y 

Nalézací soud zjistil a vzal na základe pruvodních prostredku 
v rozsudku uvedených za prokázáno , že obžalovaný obdržel 12.-8. 1922 
o 14.; hod. od rotm. N. rozkaz, aby doprovodil tre'stance N. a N. z vo
jenské trestnice do dvon technického referá'tu v T. na práci, že obžalovaný 
byl ozbroj en revolverern, že jmenovaní trestanci pak z dí1ny ' technického 
referátu uprchli a že jejich útek umožnen by l tím, že obžalovaný sedel 
na prknech na dvore zády k dUne klempírské , kde byli oba trestanci, a o ne 
se nestaral. DIe toho byl obžalovaný poveren zvláštním úkolem a to úkolem 
.stráže, mající doprovoditi a h1ídati dva trestance mimo trestnici a naby l tím 
v lastnost stráže po rozumu § 230. v. tr. z., jak také nalé,zací soud zjistil a za 
prokázané vzal. Ponevadž pak nalézací s'oud dále zjistil a vzal za pro
kázané, že zavinenou nedbalostí obžalovaného se stalo, že oba trestanci 
uprchli a obžalované1Pu dIe vlastního doznání bylo známo, že trestanci 
jsou zločinci, podfídil právem nalézací soud jednání obžalovaného pod 
ustanovení § 2135. v . tr. z. Namítá-li proti tomu zmatečná stížnost, že ob
žalov~ný jako k1íčník nepatrí k osobám v § 230. v. tr. z. uvedeným a že 
k1íčníky lze' pro porušení podobných povinností trestati jen dIe § 380., 
resp. 594. v. tr. z., po prípade jen disciplinárne, nejsou-li tu zákonné znaky 
zmínených deliktU, v čemž jest s,patrovati uplatňování duvodu zmatečnosti 
qle č. 10 § 358. v. tr. r ., preh1íží zmatečná stížnost, že obžalovaný nebyl 
shledán vinným, že by byl trestný čin spáchal ve své vlastnosti jako 
klíčník , nýbrž že nalézací soud zjistil , že obžalovaný byl ustal1o'ven co stráž 
k doprovodu trestancu. Zmatečná stížnost nedrží se tedy zjištení nalé
zacího soudu, jak to vyžaduje uplátňovaní zrna tku práva materielního, neni 
ti1díž provedena po zákonu a slušelo jí proto jako neprípustnou již v ne-

verejném sedení po rozumu § 364. : 1 v. tr. r. zamítnouti. 

Odvolání obžalovaného smeruje jednak proti výši trestu, jednak proti 
l1epriznání podmíneného odsouzení a snaží se dokázati, že v první rade má 
vinu na úteku trestancu vojenská trestnice, která proti predpisu bodt,! 
614 sluŽ. rádu A-10a) a poslala obžalovaného se dvema težkými zločinci do 
dílen technického referátu, kde tito pak pracovali ve dvou od sebe značne 
vzdálených dílnách z jedné do druhé precházejíce, takže obžalovanémt1 
jcjich hlídání bylo ~n~možneno. Odvolání má za to, že za techto okolnostt 
isou tu predpoklady pro užití § 1215. v. tr. z., ježto obžalovaný jest rádllÝ, 
úplne zachovalý človek. 

K tomu jest podotknouti, že k uplatňovaným okolnostem bylo by 
vzíti zretel, kdyby bylo prokázáno, že skutečne umožnily útek trestancu. 
Tomu však tak neni, 'neboť jak prokázáno, umožnen byl útek trestancu tíni, 
že obžalovaný se o ne v dUnách technického referátu nestaral. Obžalovaný 
s ám doznal, že když musil odejíti na ' záchod, neučinil žádného opatren f, 
aby po dobu jeho 'n'eprítomnosti vedIa dozor nad jeho trestanci stráž, 
která se tam ješte nalézala. 

t 
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Nalézací soud správne shledal pritežujícím, že nedbalostí obža1ova
n6ho byl umožnen útek obou trestancu, a polehčujícím dosavádní zacho
va lost obžalovaného. Dalších polehčujících okolností tu není a odvolání 
proto neprávem se dovolává použití m imofádného práva zmírňovacího dIe 
§ 125. v. tr. z. Trest obžalovanému nalézacím soudem určenir odpovÍ'dá 
jeho vine. 

Ponevadž pak také duvody, ze kterých nalézací soudnepfiznal 
obžalovanému dobrodiní podmíneného odsouzení, jsou pfiléhavé a dIe nich 
není nadeje, ež by se obžalovaný i bez výkonu trestu polepšil, zamítnuI 
Nejv;yšší vojenský soud odvolání v ob ou . smerech jako neoduvodnené 
(§ 3154. v . tr. f.). . 

(R.ozhodnutí Nejvyššího v ojenského soudu ze dne 13. února 1923-P 
1127/22.) 

Vybírání kulturních príspevku rímsko-kalo
lické ·náboženské obce v Bratislave. 

(Z kruhu právnických.) 

OrgaiTIisace bratislavské fímsko -katoHcké autonomní obce 
ná boženské jest upr,avenaorganisačním ,statutem, ve kterém se 
usneslo v alné shromáždení z'astupitelstva náb'Oženské obce dne 25. 
brezna 1890. a jel1'ž byl schválen dne 9. kvetna 1890., Čís. 26-t8 
ardbiskupem Ostfiho'mským a dne 14. listopadu 1890., Čís. 51.420 
uherským ministrem kulitu a vyučování s výhradou, že každé zmeny 
tétb ·organisace nebo zfízení nových statutli múže se státi jen se 
s\rolením ·ostfihomského ordinariátu a mini's,terstva kultu a Vyučo
vání a že nejvyšší patronátní a dozorčí prá vo uherského krále a kon
tro lní právo .uherské vlády musí býti neztenčene' zach6váno a nesnií 
bJ'Tti tímto .organisačním statutem v žádném s'lneru dotčeno. 

Podl!e tohoto organisa~ního · statututvofí bratislav1slkou fímsko 
katolickou náboženskou .obec všichni f í m s k 'O-k a t o l i č t í v e
r í c í v Bra t i s l a v e' by d líc í (§ 1. a 5.), tedy i katolíci fÍmští, 
ktefí Sie z'e zemí historických do Bratisliave pfestehovali a zde mají 
fá dné bydlište. DIe § 2. jest nábo,ženská obec antonomní; na základe 
této samo'správy vykonává volne a sam'ostatlne v mezfch státních 
a církevních zákonu patronátní vráva, jedná volne 'a samostatne 
ve všech záležitostech náhoženské -obce se dotýkajících a s ní s'ou
visejících Itebo' z ní plynoucích, činí 'usnesení a usnáší se o ,s1:atutech, 
pf.Ovádí nebo ,dává prováde.1i svoje us·nesení a st.atuty, volí svoje 
úf'ednictvo, nakládáse jmením náboženské obce, stanoví potreby 
plynoucí ze salhosprávy a vedení obce, pečujeo jehch úhradu, roz
vrhuje kuItovní pŤíspevky , a vybír,á je, posléze dl,e § 3. dohlíží na 


