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ho lze jako správné uznati.. 
alov,:- al,e uplatiíování vy~ 
le~fl]en;ne, když by na pr .. 
vYPov,edí, ale výpoveď by 
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Dr. Jaroslav Horák. 

O r. Nussbaum: 

Rozhodnutia Najv. súdu R. Č. S: 
, vo veciach trestných. 

Zákon nenariaďuje, že potrebné zmocnenie k trestnému stíhaniu pre prečin 
Domluvy v smysle § 9. Č. 6. zák. čl. XLI/1914 môže udeliť len bezprostredne 
nadriadená vrchnosť urazeného verejného úradníka, ale hovorí vo všeobec-

, nosti o predstavenej, resp. dozorčej vrchnosti. . 

Obžalovanému T. bolo kladené za vinu, že na verejnom shromaždení 
tvrdilo členoch čsl. četníctva a o hlavných slúžnych na Podkarpatskej Rusi 
skutočnosť, ktorá, bol,a-li by pravdivá, mohla by byt dôvodom, aby proti 
m e novaným zavedené bolo trestné alebo disciplinárne pokračovanie; zmoc
nenie pre urážku 'četníctva aj hlavných slúžnych udelilo ministerstvo 
vnútra. Súd prvej stolice uznal ho vinným prečinom pomluvy aj čsl. 
četlJíkov ai hlavných sl'úžnych na Podkarpatskej Rusi podľa § 1. 3 II. zák. 
čl. XL!. z r. 1914. 

Súdna tabula zrušila prvostupňový rozsudok v tej časti, ktorou bol 
,o bž alovaný uznaný vinným prečinom pomluvy hlavnýc.h slúžnych a síce 
z úradnej povinnosti v smysle § 385. pos!. odst. tr. p. pre vecný dôvod 
z lll ä točno sti , uvedený v§ 385. bodu 1. c) tr. p. a obžalovaného v tomto 
' me r e podľa § 325. 'č. 4. ,tr. P. z toho bodu obžaloby oslobodila a oslobodenie 
to odôvodnila takto: 

PreskúmavaJjúc 1. stuPllOVý rozsudok a stav veci zbadala súdna ta
bula , že bolo síce dané od ministerstva vnútra potrebné podľa § 8. bodu 3. 
zÚ:. čl. XLI. z r. 1914 zmocnenie k stíhaniu obžalovaného, pokiaľ sla týka 
po'l11luv y četníctva, že však nebolo od župana udelené potrebné podiľa § 9. 
b odu 6. cit. zák. zmoGnenie, pokiéťľ sa týka pomluvy hlavných slúžnych. 
Za také nemôže sa považovať zmocnenie predsedníctva ministerskej rady, 
kTOré b olo ost,atne dané pre prečin pomluvy a urážky vlády a nie pre po
m iuvu hlavných slúžnych. 

Vytýkaný nedostaltok zmocnenia zakladá zmätočnosť poc:L~a § 385. 
boci u 1. c) tr. p., ktorú bolO' v smys le § 385. posI. odst. tr. P. vziať do povahy 
z úradn e j povinnosti. 

Najvyšší súd ale na zmätočnú sťažnosť verejného žalobcu túto 
o slobodz ujúcu časť ll. stuPI1ového rozsudku zrušil a obžalo vaného opäť 
.a j pr e činol1l pomluvy hl,avných slúžnych vinným uznal. 

Z dôvodov: 

Súdna tabula svoj oslobodzujúci výrok založila na úvahe, že bolo 
s íce dané od ministerstva vnútra diľa § 8. bod 3. zák. čl. XL!. z r. 1914 
potrebné zmocnenie ku stíhaniu obžalovaného pre pomluvu četníctva, že 
však ne bolo dľa § 9. bod 6. cit. zák. potrebné zmocnenie županského úradu 
udelené pre stíhanie obžalovaného pre prečin pomluvy hlavných slúžnych 
čl tiež že nemôže sa považovať zmocnenie predsedníctva ministerskei rady , 
ktoré bolo dané pre prečin pomluvy a urážky vlády a nie pre pomluvu 
hl a vných slúžnych. . 

Táto ostatná mienka súdnej tabule bola by ovšem správna, keď by 
t r es t. pokračovanie proti obžalovanému bolo založené na zmocnení min. rady 
pre pomluvu a urážku vlády, ktorý prečin nebol ani predmetom obžaloby, 
avšak súdna tabula prehliadla, že trestné pokračovanie proti obžalovanému 
pre prečin pomluvy hlavných slúžnych zakladá sa zreňme na inom zmoc
není a najmä na zmocnení ministerstva vnútra zo dňa 17. rujna 1924, 
Č. 67.694/24 a zo dňa 21. brezna 1925, Č. 20.717/1925. 

Státne zas,tupite{stvo v L. vo zpráve zo 24. ža ria 1924, Č. 1361/24 
o brátilo sa na ministerstvo vnútra o udelenie zmocnenia k trestnému stíha
niu T., že dňa 1. žaria 1924 vo verejnom shromaždenÍ v S. medzi iným 
predniesol výrok (nasleduje doslovné znenie výroku), - ktorý výrok že 
Ín v olvuje prečin utrhania na cti četnÍctv<a a urážky a utrhania na cti hlav-
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ných slúžnych podľa § 1., 3. odst. II. č. 1., 2. zák. čl. XL!. z: r . 1914\ stíhatelľný 
oficielne k zmocneniu d!ľa § 8. Č. 3. a § 9. Č. 6. cit. zákona. 

Ministerstvo vnútra vybavilo túto vec tak, že na originál tejto zprávy 
napísalo: »Ministerstvo vnitra udeluje žádané zmocnení«. D,alšiu zprávu hl.. 
státneho zastupite:ľstva, že inkriminovaný výrok nepredniesol obžalovaný 
dňa 1. ž:aria 1924, lež dňa 14. srpna 1924 a žiadosť, aby horné zmocnenie 
bolo v :tomto smysie opravené, vybavilo ministerstvo vnútra tak, že vý
nosom z 21. brezna 1925, č. 20.717/25 sdelil0 vrchnému státnemu zastu
pite.ľstvu, že ministerstvo vnútra »své dnem 16. fíjna 1924, Čís. 67.694/24. 
udelené zmocnení vztahuje na výrok T. dne 14. srpna 1924 pronesený.« 

Podiľla toho udelilo ministerstvo vnútra zmocnenie ku trestnému stí-
haniu obžalovného aj pre prečin pom1uvy hlavných slúžnych. .. 

Náhľad súdnej tabule, že pre zavedenie trestného pokračovania proti. 
obžalovanému pre pre<Čin pom1uvy hlavných slúžnych bolo by potrebné 
výlučne len zmocnenie županského úradu jako bezprostredne nadriadeneri 
vrchnosti urazených a naproti tomu tedy že zmocnenie ministerstva vnútra 
jako najvyššej administratívnej vrchnosti že by nemalo právneho účinku, 
je právne mylný a nemá opory v zákone. 

So stanoviska udelenia zmocnenia k trestnému stíhaniu dYa § 9. bod 6 .. 
zák. čl. XLI. z ľ. 1914 treba rozlišovať dva prípadyato: 

a) Zmocnenie udelľuje predstavená, resp. dozorná vrchnosť urazenej, 
vrchnosti alebo verejného úradníka a 

b) keď dozornej vrchnosti niet, sám urazený. 
V tomto prípade boli urazení hlavní slúžni a zmocnenie pre trestné 

stíhanie práve pre túto urážku dalo ministerstvo vnútra. 
Iilavní slúžni sú verejní administra~ívrui úradníci a na1jvyššia admini-· 

stratívna vrchnosť je ministerstvo vlliÚtra a dľa toho je tedy ministerstvo 
vnútra predstavenou vrchnosťou hlavných slúžnych jako verejných úrad
níkov. 

Zákon nenariaďuje, že by potrebné zmocnenie k trestnému stíhanill 
mohla udeliť jedine a výlučne len bezprostredne nadriadená vrchnosť uraze
ného verejného úradníka, tedy v tomto prípade županský úrad, ale hovori 
všeobecne o predstavenej, resp. dozornej vrchnosti. Že však ministerstvu 
vnútra ch:arakrt:er takej vrchnosti uprieť nelzä, de samozrejmé a jestliže 
súdna tabula predsa tak učinila, porušila zákon v predpise § 9. bod 6. zák. 
čl. XLI. z ľ. 1914 a spáchala zmätok dJľa § 385. bod 1. c) trp. 

Bolo preto zmätočnej sťažnosti hlavného státneho záSltupcu vyhovieť, . 
na základe § 33. odst. 1. nov. trp. vadný výrok súdnej tabule zrušiť a vy_o 
niesť rozsudok zákonu vyhovujúci. 

Zm III 1089/25 zo 7. L 1926. 

Pre poškodeného, prípadne náhradného súkromného žalobcu zacma tiež 
lehota pre ohlásenie opravných prostriedkov od publikácie alebo doručenia 

rozsudku vo smysle § 388 trp. . 

Dňa 23. februára 1925 na hlavnom pojednávaní odvolacom boli prí
tomní v trestnej veci proti J.. pre zločin zprenevery námestok vrchného 
státneho zástupcu jako verejný žalobca a zvláštny obhá!jca obžalovaného .. 
Súdna tabula toho istého dňa vyniesla rozsudok oslobodzujúci a strany 
sa nevyjádrily. 

Behom trojdňovej lehoty opravný prostriedok od žiadnej zo strán. 
podaný nebol. 

Sedria v N. dala opis rozsudku doručit verejnému žalobcovi, obháj
covi obžalovaného i zástupcovi poškodeného. 

Zástupcovi poškodeného bol rozsudok doručený 17. apríla 1925 a 25 .. 
apríla osobne podal tento u sedrie zmätočnú sťažnost. 

Že bola poškodená strana o tom uvedomená, že vrchný státny zá
stupca opravného prostriedku neohlásil, zo spisov nie je vidno a zástupca 
poškodeného to popieral. 
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Zmätočnú st'ažnosť poškodeného shľadal Najvyšší súd opozdenou, .. 
a odmietol .ju 

Z d ô vod o v; 

Podľa ustanovenia § 388. Trp. v novom znení, ktorý podfa, §_ 431.
Trp. platí a'j pre zmätočnú sťažnosť, je opravný prostriedo~ ohlas!t ~o . 
troch dní po vyhlásení rozsudku a je-li rozsudok oznámeny dorucemm 
(§ 329) do troch dní po jeho doručení. Rozsudok bol publikovaný 23. fe
bruára 1925 a doručený poškodenej strane 17. apríla 1925, nebol teda_ 
v trojdňovej lehote zo žiadnej strany opravný prostriedok ohlásený. V dô- 
sledku toho vošiel rozsudok súdnej tabule v moc práva. 

Najvyšší súd nenašiel totiž v zákone podkladu pre názor, že by po-
škodenému na hlavnom pojednávaní prítomnému ako prípadnému náhrad
nému súkromnému žalobcovi mala sa počítať lehota pre podanie upravné

. ho prostriedku ináč než verejnému žalobcovi. 
Je síce pravda že trestný poriadok v § 42. stanoví, že poškodený môže 

- odopre-li verejn~ žalobca obžalobu zastupovať - do ôsm dní zastu-· 
pov,anie obžaloby prevziať a to do 8 dní od vyrozumenia o tom, že ve
rejný ž'alobca zasrtúpenie obžaloby neprevzal. 

Ale § 42. Trp. súčasne stanoví lehotu prekluzívnu 30dňovú od tej 
coby, čo verejný žalobca od obžaloby upustil pre prípad, že poškod~nému . 
vôbec nebolo oznámené, že státne zastupitelľstvo , od obžaloby upustIlo. 

V § 286. Trp. zákon ešte nariaďuje, že poškodený má byť upozor
nený v obsieIke na to, že nedostaví-li sa k hlavnému prelíčen!u, bude sú~ 
mať za to že nehodlá prevziat zastúpenie obžaloby, bolo-ll by od ne] , 
upustené. V § 323. Trp. však sa stanoví, kedy za pre l í č e n i a možno 
tľestné pokračovanie zastaviť, keď verejný žalobca od obžaloby upustí. 

Jakonáhle ale súd vo veci rozhodol a vyniesol rozsudok oslobodzujúci, . 
súdny poriadok už nevyžaduje vôbec vyrozumenie poškodeného o obsahu. 
rozsudku, lebo ani § 329. Trp. nič o tom nestanoví a v § 38,8. Trp. nov., 
keď sa hovorí o doručení rozsudku, zase len § 329 Trp. sa uvadza. 

Z toho je zrejmé, že zákon na poškodeného snáď v tomto štádiu ne
zabudol ale že chce chrániť práva poškodeného intenzívnejšíe len vtedy, 
než súci vo veci rozhodoval, a len e p o k l a d á z a pot reb n é ešt e 
z v l á š ť , v y hra d z o v a ť nej a k é z y I á š tne p' r á v a p o š k o d e
n é 111 u, keď u ž s ú dve c pre s k ú m a l a o b ž a lova n é h o o s l o -
bodil. 

K deú(; ajc ešte zákon k líčeniu pred prvÝ:l.1 súdom chcel maf llosko
deného upozorneného na prípadné následky nedostavenia . sa na hlav'né po
jednávanie v pokračovaní apelačnom už § 409 trp. chce mať ostatných 
účastníkov' - mimo obhájcu a vrchného státneho zástupcu, - uvedome
ných len ~yvesením týždňového soznamu vecí na návestnej doske súdnej 
tabule. Predpisuje síce tiež oznámenie roku hlavného líčenia dopor1fčeným 
dopisom, ale výslovne stanoví, nebol-li doporučený dopis odoslany alebo, 
nedošiel-li ž e ton e máp r á v neh o ú č i n k u. 

V § 425. sa ďalej stanoví, že rozhodnutie súdnej tabule musí byť ~j 
poškodenému dorwčené. Toto doručenie sa má stať ale len v prípade, ze 
poškodený na apelačnom pojednávaní prítomný ani zastúpený nebol. Je 
zrejmé, že sa tým má teda docieliť ste,jný stav, jakoby poškodený na ape-
lačnom pojednávaní bol býval prítomný. 

Z tohoto postupu trestného poriadku, z ktorého je zrejmá snaha zá
konodarcu, aby sa v prospech poškodeného na úkor obžal~vaného trest~é 
pokračovanie nepreťahovalo, plynie, že sa nemôže analogIcky zo znema,. 
§ 42. Trp. usudzovať, že by poškodenému mala Pyť lehota k podaniu oprav
ného prostriedku v § 388. Trp. stanovená, predlžená, alebo že by počiatok 
tejto lehoty mal inakšie pre poškodeného počínat, než § 388. stanovÍ. 

Môže teda poškodeu.ý proti rozsudku L-stupňovému a proti rozsudku 
odvolaciemu, bol-li na apelačnom pojednávaní prítomný, opravný pro
striedok len v tej lehote podať, ktorá verejnému žalobcovi Ma § 388. Trp. 
prislúcha. Nebol-li ale na apelačnom pojednávaní prítomný, v lehote 
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v § 388 Trp. stanovenej, ktorá sa ráta od doručenia rozsudku d;a § 425. 
Tľp. predpísaného. 

Nie je myslitelľné , aby zákonodarca, ktorý v § 42. Trp. - kde súd 
ešte žalobu nepreskúmal, - ďalšie kroky poškodeného v prekluzívnej le
hote 30dňovej po upustení od obžaloby so strany verejného žalobcu vy
lúčil, ale aby keď už prípadne dve instancie žalobu shľadaly bezzákladnou) 
činil právoplatnosť rozsudku cel ér0 1<. y závislou od tej okolnosti, či po
škodený bol vyrozumený o tom, že verejný žalobca v lehote § 388. Trp 
stanovenej opravného prostriedku proti oslobodzujúcemu rozsudku nepodal. 

Najvyšší súd nepreziera, že poškodenému môže byf za ťažko zbadaf, 
či verejný žalobca v zákonnej lehote opravný prostriedok podal alebo nie. 
Ale táto obtíž plynie z n o vej úpr a v y opravných prostriedkov § 388. 
TrO. 

Kdežto driev bolo sa o podaní opravného prostriedku hneď po pu
b likácii rozsudkov vyjádrif a teda pľítomný poškodený na hlavnom pOjed
návaní hneď vedel, či verejný žalobca opravný prostriedok podá alebo niE 
a teda svoj náhradný návľh podJľa toho mohol učiniť, v novej úprave má 
veľejný žalobca trOjdňovú lehotu k podaniu opravného prostľiedku vyhra
denú, ktoľé práve uvádza poškodeného v neistotu o tom, ' čo sa stane. 

Táto medzeľa zákona nemôže však pre poškodeného na úkoľ obža· 
lovaného zakladať nové práva, ktorých v pôvodnom znení trestného po· 
riadku nemal. Nadto môže sa poškodený zabezpečit tým, že ohlási svoj 
Jláhradný opravný prostriedok pre ten prípad, že Itak verejný žalobca 
neučinÍ. 

Poneváč teda v danom prípade sťažovatelľ lehotu v § 388. Tľp. pred· 
písanú nedodržal, ale zmätočnú sťažnosť po dOľučení odvolacieho rozs udku 
len ôsmy deň podal, shl'adal Najvyšší súd túto zmätočnú sfažnost opozde-
nou a ju pod!ľa § 434. odst. 3. Tľp. odmietol. . 

Znl III 546/25 z 8JI. 1926. 

Silné rozčulenie v smysle § 307. tr. z. (aj § 281. tr. z.) musí byť tak 
veľké. že je ;'Jľchážkou kľudne] rozva,hy a obmedzuie sohQPuosť roz

hodovania. 

ObialovLLnótlill J. ho,lo za vinu kla;dem.ré. že úmyseľne. avšak bez 
úmyslu usmrtiť, bodnuv M. nlo'ž,oiill do ,chľbta, ťaž,ko ju ,po'mnil na ' bel,e, 
ČJ malo za ~l ásJedok smrť pošlwde'Hej M. 
, Po,[otný súd, .zodpovedav kl,adne I. a nl. otázku skutk orv ú , z,istil 

tento skutkov}' s,tav : 

J. dňa 9. mája 1924 večer o 21. hod. preto. ž,e ho k'onkubina jé:lho 
!vl. OlHlstila a k jeho vyzvaniu neahcea/a s,a vrátiť k nemu. vrrecko'vým 
nožom ju !poreza'l na ,pravom rameni a bodnul ju do chrbta pod lopatkil , 
následkom ktorého poranenia M. 21. mája 1924 zomrela. 

J. tila žiadosť M. op,usti; svoju man,ž'elku a žil lasi tri me-sia'oe v kon
k unbináte s Iv\. Potom ho táto op,ust.iha a vrátila sa k sv'ojmu otoov!. . 
Obžalovaný išiel Ztl lLOu, lebo hol do ned zalľúbený, a pýta1 ju po dlhši u 
dobu, a-oy sa k nemu Vl átila, než ma'rne. Nato lS,páchal čiu1, ho,re opíSla,ný. 

Porotco,vja 'l"iešili VHJ. otázku právnu, danú im na § 307. od::;t. J., 
tr. Z., kladne a vyslu v.lll tým, ž,e o:bž,alovlaný t ,in spáchalI v silonom fiOZ· 
čuiení. 

Následk.om tohoDo verdiktu p'oroltlco'V po'roltný súd kv a1mik,0 val ~in 
ov.žlalolvalného .podli' a § 307 odst. 1. Itlr . z. 

Verejný ža'lobc,a podal zmät,o.on,ú sťažnosť z dôvodu zmätku p'odi~a 
§ 385 ,č. 1. b) TTP., ž'e čin obža'lolv,a!nélho n,ebo.I kvaJif.ikolV'aný 'Podf,a " 
§§ 301, 306 .odst. 1. tr. z . 

'N,3Jjvyšší súd zmMočnej sf,ažn.osti vyhorvel z d ô v.o d ,o' v : 
Okolnosť, či p'a,cihaJtef jednal v siJ,nom 'r,olzoolení. je otáz:kou práJv· 
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í 
no/u. Výrok po,wty 
skúmaný. 

))Silné ro'zčuleni" 
tak ve'ľké, že je ~ 
wzhod.orvaJnia. I 

M. IQlpustila obž 
vi. TOlto jei rozlhodl 
čin,u ,ob Ž3JJ.orv.aln;é ho , 
udalosrť nelčakaJná , y. 
del, 'Poz1l1i111 z álm,r.sElľ 
kIl,ada ť, ž e ona svoj 
teda aj jeho návšte 
žiadost, aby sa v rá 
pomer napj3!tý , iSlté; 
ni,e však s,iJ.né rozčti 

Ani tvrdené , 
na člo,-veka druhu 
rOZlčúle!n.ie. 

Ani v inom ' 
jaký fakt , ktorý 
ro'vný s,ilnému w 

Za 1.olho'1.o 
nutý, ,nemôž.e 

nej povinnos 
](\ vaného z prečin 
odsúdenia aobžal 
obžaloby vznesene 
Trz. 

Pred preskú 
toto: 

Krádež obŽla 
pešti v noci 
noci chytený a na 
hodine vyslýchali. 

Skutkový st 
neho zastupite.ľs 
s tátne zastupite{s 
,nú ť p'oli c a,jiJl ýJm ri 
vanému obžalobn 
- jako prvé 
lovaný dňa 19. se 

Od spáchaní 
scptembm 1923, 

Obžalovaný 
a vzhľadom na 
na 4 mesiace väz 
lebo proti rozsU 
opravného prostr 
už zostrená so s 



oručenia rozs udku d1'a § 425. 

orý v § 42. Trp. - kde Slúd 
lškodeného v prekluzívnej le
:trany verejného žalobcu vy
:alobu shľadaly bezzákladnou 
vislou od t ej okolnosti, č i po: 
žalobca y lehote § 388. Trp 
,dzujAúvcemu rozs udku n e poda t ~ 
Ll moze byť za ťa ž ko zbadať 
. prostriedok podal alebo nie ' 
)ravných prostriedkov § 388: 

:h9 prostyiedku hneď po pu· 
'oskodeny na hlavnom poj ed
Ý prostriedok podá alebo niE 
II učinit, v novej úprave má 
pravného prostriedku vyhra
jtotu o tom, 'čo sa s ta ne. 
poškodeného na ~kor obž~ 
vodnom znení tres tného po. 
)ezp~čit tý m, že ohlási svoj 
ld, =e ttak vere jný žal obca 

~Iľ lehotu v § 388. Trp. pred. 
,ručení odvolacieho rozs udku 
) z!TIätočn~ sťažnosť opozde-

~ 281. tr. z.) musí byť tak 
obmedzuje sch O'PUOS ť roz-

ž,e úmys,elľne. avšak bez 
ta~ko ju pomn.iJ na ' bel,e, 

III. o'ÍázJcu skutkolVÚ, zi stil 

mt?, ž,e ho k'Ú'TLkubina jCiho 
vrahi k nemu. vr,eckto'vým 

ju do chrbta pod lOlpaťki l 
4 zomrela. ' 

l žil ,asi tri mesia'oe v kon.
,rátil~ sa ~ sv'odmu otoOV1. . 
Ibeny, a 'Pytal ju po dlhšiu 
, -spáchal 611, ho're oPÍStaný. 
,an~ im na § 307. odst ] 

t:,in spáchalI v sil-nom ~o ~~' 

'wtný s~d kvalUfhlwval čin 

i z dôvodu zmätlku j)'od/Da 
n,etb.ol kv aJ ifikolV'a'l1 Ý 'Podľ,a ' 

el z d ô v ,o d ,o v : 
noolení. je otázkou práIv-

no,u. Výrok poroty v tomto smere môže by t !\'a,jtv y šším , súdom pre
skúmaný. 

»Silnté r,o 'zčulen.i,e « v o s'I11ysle § 307. tr , z, (,ad § 2'81 tr. z.) musí byt 
tak veľké, že je prekážkou kl~ udnej rozvah y a obmedzuje schopnosť 
rozhodolVania. ' 

M. iQlpustila tO,bžaJované ho U,Ž driev la ods ťlathovaJ.a sa k svojmu 01,00-
vi. TOlto jej "rozlhodnutie nesta'lo sa t,e-dat,e'P'rv telsne p,red vytk'on.aním· 

, činu ,otb Ž at!.olV,alné ho , :['ue;PflilšIT,a \I1áhle a 'nelmo,hlll naňhro úči,n,ko,v;ať 'j,ako 
uda,losif nelčakatll1á, v'zn,ec'lljúCla silné rO,z,čuI.eni,e. ObžaliQlvan-ý lto skôr ve
de.! , poz'l1llll zá,my.seiľ rM., 11 ť'V'rá:tif sa ,I<: n.emu, a mOIholi ha musel predpo-· 
ka,adaf, že on,a. svoj úmylse! nezmení, neučini l rozholdnuUe olp,ClJčné ;a že 
teda aj jeho návšteva u nej dňa 9. málja 1924 bude bezvýsledná a jeho 
žiadosť , aby sa vrátila, bude lTlJarná. Takýto trvalý sltav môže spôsobif 
pomer :n,apj a.<tý , iSlté ro-zho'rčen.ie a .nevôTu. ba ,aj oi,a,stočné ro,z,oulenie, 
ni,e vš,alk s~l ,né ro.zčtilenie v hore uved.enom smysl!e. 

Ani tvrdené, než nezistené požitIe lY:! deci pál e nk y nemohlo mať 
IlJa člo·vek,a druhu ,obž;aloV'aiJlého taký vliv . že by v zbudilo u nehO. sH'1,é
roz,čtilelJ1.ie. 

Ani v in 10m sme're slkutkov é zi'steni.a, hOlre uvedené. nep-odá.vta,jú ne
jaký fakt, ktorý by bol spôsobilý uviesť obžalova ného v duševný affekt, 
rovný Sli!.Jllému wzčuleil1iu. 

Za to/hot.o sbvu ,okol'l1<o'sť , že ohžalovaJný tpio 'škotďeil1tOtU ho~ odtmi,eŤ
l1tutý, .nemô~e st-aôť k záv,eTu , že obž,ClJlnvaný jednaa v silnom rIOIz,č~.l,eni. 

Zm III 1144/25 z 12./II. 1926. 

Doba premlčania činu nemôže byť prerušená prípadným trestnym pokra
čovaním, alebo niektorým súdnym opatrením v cudzozcmsku. 

Najvyšší stúd vyniesol tento ' r o' z s u d ()I k: 
Z dôvodu zmätočnosti, označeného v bode 1. c) § 385. Trp. z ~ r a d

nej ]J o v inn o s t i zrušuje sa rozsudok súdil ej tabule , čo do viny obža
}(l vaného z prečinu krádeže, tak jako aj čo d í) v ,~etk~rch následkov tohoto, 
ods~denia a obžalovaný oslobodzuje sa na základe bodu 3. § 326. Trpp. 
obžaloby vznesenej naňho pre zločin krádeže d~' a § 333. Trz. a § 48. 
Trz. nov. 

Trestné ná:sledky VOl smy,sle § 482. Tnp. - znáša erár. D ô v,o, dy : 
Pred presk~mal1iím zmätočných stažností spozoroval Najvyšší s~d 

toto: 
Krádež obŽlalovanému na tarchu kladená bola spáchaná v Bud a

p ešt i v noc i n a 9. d e c e m bra ' 1 9 1 8. Obžalovaný bol ešrte tejto 
noci chytený a na policajný hlavný kapitanát odvedený, kde ho ráno o 7. 
hodine vyslýchali. 

Skutkový stav bol tunajším vrchnostiam sdelený prípisom kr. stát
neho zastupite,lstva v Budapešti zo dňa 2. februára 1923. Č. 8118/1923 k. ti., 
státne zastupiteľstvo v Košiciach dalo na to obžalovaného ;aj tu vyslech
núi p'olicaljmÍim riadtHe'ľ.stvolill v Koš.kila,ah a plDt,om podalIo 'PIf tot i ohžalo-, 
vanému obžalobný spis pre .zločin krádeže u sedrie v Košiciach, kde 
- j a k o prv é s ~ dne o p' a tre nie - bol obžalobný spis protoko
lovaný dňa 19. septembra 1923. 

Od spáchania žalovaného činu, tedy od 9. decembra 1918 až do 19. 
septembm 1923, naše slúdy sa vôbec nezabývaly touto vecou. 

Obžalovaný bol s~dnou tabulou rdesto zločinu s použitím § 92. Trz. 
a vzhľadom na § 20. Trz. ods~d~ný a 10 I e 11 pre pre č i n krádeže 
na 4 mesiace väzenia. Kvalifikácia činu prečinom - stlala sa právoplatnou,. 
lebo proti rozsudku súdnej tabule vrchný státny zástupca neoznámíľ 
opravného prostriedku a následkom toho nemôže byť táto kvalifikácia 
už zostrená so strany verejného Žlalobníka. 
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Dľa posledného odsltavca § 106. Trz. premlčí sa však zavedenie 
"trestného pokračovania d oty 'č n epr e č i llJ o V - vypršaním troch 
rokov. 

Má byt tedy riešená tá otázlm, či vzhľadom na to, že u naších súdov 
-sa v tejto veci viac než tri roky nič nestalo, - nenasledovalo premlčanie 
v ' smysle bodu 3. § 105. a dľa §§ 107. a 108. Trz. 

V tomto smere môže byť reč o tom: prerušilo-li dobu premlčania 
niektoré prípadné opatrenie kr. trestnej sedrie v Budapešti, poneváč je 
pravdepodobné, že tam bolo prevedené trestné pokračovanie až do toho 
stadia, keď vyšlo na javo, že sa obŽlalovaný, jako občan Českosloven
skej republiky - nedá predvolať na prípadné hlavné pojednávanie do 
Budapešti; s druhej s1rany zase tieto spisy nim nestoja ani k dispozícii. 

Najvyšší súd mal za to, že doba premJ;čania činu nemohla byť pre
rušená prípadným trestným pokračovaním, alebo niektorým súdnym 
'opatrením v c u d z o zem s ku. 

Nehľadiac vôbec na to, že pre nás môže byť smerodatné len opa
trenie našich vlastných súdov, - ani trestný zákon, ani trestný súdny 
poriadok nepozná žiadneho ustanovenJa, dľa ktorého niektoré trestné 
pokračovanie zavedené a prípadne aj prevedené v cudzozemsku, - by 
mohlo mať účinok na občana Československej republiky a to prá v e 
v ne pro s pec h tohoto. Práve naopak len v prospech takého našeho 
občana nariaďuje § 13. Trz., že čiastka trestu v cudzozemsku odpylCJaného 
má byť u nás vždy započítaná do trestu, tu ustanoviť sa majúceho. 

Z ,tohoto teda plynie, že v neprospech nášho občana nemôže byt 
upla1nené ani také cudzozemské súdne opatrenie, ktoré by prerušilo dobu 
premlčania činu - to vysvitá aj z ustallJovení § 18. Trz. 

Poneváč tedy v tejto veci min u lov i a c než tri r o k y bez 
toho, že by premlčanie bolo bývalo prerušené súdnym usnesením, ,alebo 
nariadením - preto trestný čin: právoplatne len prečinom kvalifikovaný, 
pre ktorý obžalovaný súdnou tabulou ešte nie právoplatne ods-údený -
sa premlč 'al. 

Je tedy tu dôv'od zm ätlDlano's ti, na ik,torý - d~ a p'0Is,1e:dnélho odstavca 
§ 385. Trpp. súd má hľadieť z úradnej povinnosti. 

(Čís. Zm IIiI 89/25 zo dňa 9. decembra 1925.) 

I( ~ 89. tr. z. 
lN,emôž.e s.a ohžaI.ovanému z,a,cho'V'aIO's,t alw o,blrahču.i.úca ok o/luo st 

priznať pr'et,o, ž:e sice o-dsúde,ný už !bo1, ale !PHd v:j,élJC wikmi. 
Zm III 940/25. 

Nie je :poTahčujúc-o,u oko!lnosťou pri IpodtplatenÍ. že verejné org,ciny 
cez t.o kOlllJaly SVO'hl POVlÍúllliDlSť. 

Jljm III 922/24 z 5. VUI. 25. 

Je p.rifažujúcou okolnosť,o'u, keď trestné činy bo,ly olPakov:ané vo 
viac prí'padoch, 'než je to predpokladom pre vymeranie úhrnného trestu. 

Zm III 410/24 z 7. II. 25. 

Nemôže sa pokladať jako priťatŽujlÚca ,ok01nolsť zpätdlo,s,ť, keď oža!.o
-vaný ·dqpustil sa z.nova toho·že tres1uého činu, pre klt'orrý bOlI dr,i,ev JPod
miene'čne odsIÚdený a osvedčil sa v zkúšebnej aeho-te. 

Zm I 205/25 z 5. VI. 25. 

Je tp,r.ifažujúcou olwlno,slťo'u, keď obžalovan'Ý čin SIP ác:h al jako po
s ,la'Thec, J),olT1evá:č dôstojno'st a dôJ.ežHost tejto funikcde žiada, 'aby jako zá
konodarca sám zákoilllOv zachovával a ostatným dobrým ,príkladom IPred
'c.hád'Zal. 

Zm III 940/25. 
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tKlr III 473/22 

Ustlanoyenie 
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ZIm III 627 /2~ 

§ 

Je-li stanov 
[pr. § 3. odst. II. 
užití § 92. tr. z. 
ikol1Jl'1e)j s.adzbe 

!Zm III 12 

§ 9.2. tr. z. 
druhu, .letmý m 
ro~ov vyhoy,ujoe 
šiu mi,eru dvoch 
prísnym trestom, 

Kr III 33 

!Bolo -U 'p ri 
2 rokov, pou~it 
us,tanov e'n i a § 9 

Zm III 311/ 

tr. 

Použil-IM lP 
tiu s,páchalll,ej z 
z~očinu :podľa § 

Zm III 651 

Je-li na 
má byt IÍJ'lest 

Zm III 



: . premlčÍ sa však zavedenie 
: l III o V - vypršaním troch 

ldom na to , že u našÍch súdov 
, - nenasledovalo premlčanie 
Trz. 

I?rerušilo-Ji dobu premlčania 
n~ v Bu~apešti, poneváč je 
t~e pokracoyanie až do toho 
ny, ,Jako obcan Českosloven
ld~e hlavné pOjednávanie do 
nam nestoja ani k disPozícii. 

[,čania činu nemohla byt pre
, alebo niektorým súdnym 

iŽ,e byt smerodatné len opa
ilY zako~, ani. trestný súdny 
ľa ktoreho me ktoré trestné 
, de~é v cudzozemsku, - by 
ike] republiky a to prá v e 
1 v prospech takého našeho 
l v cudzozemsku odpylCJaného 
ustal1Joviť sa majúceho. 
l !lášho ~bčana nemôže byt 
~me, ktore by prerušilo dobu 
tí § 18. Trz. 
v,i a ~ II e ž tri r o k y bez 
ne sudn~~l usnesením, ,alebo 
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- d :'a p-DIs,le:dnélho odstavca 
mosti. 

1925.) 

alm o:blľ'ahou.iÚrca 'O'ko>lnost 
)Iľ ed v:i'élJC wikmi.. 

Irplatem'Í, že verejlľlé org,ány 

é či,ny ho,ly OipakoViané vo 
VYime'fanrie úhrnll1ého trestu. 

01IJJ:orSt z,pätdIo,s,t, keď ožaJ.o
, pre krtOifÝ bol ddrev iPod
ďeho,te. 

(am~ . ČÍ:~. slDác:hal jako po
lunik-elle zIada, 'aby jak,o zá
m .dobrým ,príkladom IPred-

• 

B-ola-li pľ'i Zlločin.e podľa § 2. zák. čl. XL: 1914 spáohall1lom s,o zbr'a
ňo,u, olPomen:utrá kval~fikáci.a Ipo,dria § 6. cit. zák., ,je túto v kvalWkácii 
ll1eocenemú okolno'st po,važovat akoobta~UI]úcu . 

IVr III 816/23 Z 7. VU. 25. 
KO!l1Jk,uTe1nda dvo'ch tres,tných ,čirnov nie jre ,oiko1.nosťou lP r,iť'ažujúc-orU, 

rponeváč okolrruo,sť táto je základom u!po1rebenia § 96. tr. zák. a nasl. 

Klr III 473/22 z 22. IV. 24. 

K § 92. tr. z. 
Ustlano,venie § 54. tr. z. :pl,a~t.né v m~mo'slo've,nskej oasti r,eplublliky" 

odpovedá anlal,o'g:Loky IPrecLpis'O'm § 92. tir. zákoma. p'latného lna ,bývalom 
území uhorskoill1. 

nm III 627/25 z 13. VII. 25. 
Bolo-li ;pri sadZlbe žalára do trooh rokov použité IPrd vý!melre ,treslt,U' 

§ 92. tr. Z. , mUrÍno :stanO'v,if tr,est 'väzen.~m v tr'wmí 'pod šes'ť meslia,oov. 

'Kr III 761/22 z 13. XII. 24. 

Je-li stlanovelľlá pre ,poibočný trest v zákone minimáLna sadzba (mC!! 
pr. § 3. odst. II. zák. čl. XVI: 1914 ,od 100 Kč~6000 Kč) m,utJw ,pri p.o
užití § 92. ,tr. z. sostrÚ:piť a~j pri bočnrOm treste pod najnižšiu rmte'I1u v zá-· 
kOnJt1e/j sadzbe ,s,tanov,elnú. 

~m III 122/25 z 7. V. 25. 
!Bollo-li :pri s'adZlbe do jednoho roku väzeni.a lPľ'i vYlmer,an,í trestu rpo

uži1é § 92. tr. z., nutno trest vJ.~merať ;peňa'žitoru 'P'oklUtou. 
Kr nl 87/23 z 20. I. 25. 
§ 9.2. tr. z. má na mysli v ,plrv,om rade zkrá,tenie tr,estu v tOill1 i/stom 

druhu, ktmý má na mysH trestná . saJdzba. Pri tres,tu káznice rod 5~liO 
rokrov vyhovuj'e ,predpi,su § 9.2. k. z .. keď 1r,esiÍ káwdce sa slllÍži na najn~ž
šiu m1eru dvo,oh rokDrv. Keď by aj táto dvo,jwčná káz:nka bola prHiš, 
IDrísnym 'trestom, môže byť určený ž'alár kratší dvoch rolkov. 

!Kr III 330/23 zo 4. vn. 23, 

!BollO-U 'p-fi poklUse tre'stnélho 'Činu, na kto-fÝ j,e stanovený žalM do' 
2 rokov, použité 'Pri vymer,an~ trestu vedľa 'ustan"ovem~a § 66~ tr. z. aJ 
us.ta'll'O've1nia § 92. tr. z., nutno tr,est stanoviť peňa:žHro1u p,okut,olu. 

Zm III 311/25 z 23. V. 25. ,. 
K § 93. tr. z. 

Vysoký vek 69 rokov mô'že bYť sám ,o sebe dôvodolll ,použ1ui'a § 93~ 
tr. z. Silná tele,sná kOl:nšti1Júda 'lle[)adá na váhu. 

Kr HI 168/20 z 6. X. 20. 

ad ~ 96 tr. z. 
'Materdálna ik,omikUil"enda z:ločin\u podvodu la :prečim dľ.a § 33. zá

kOlna o vysťruhovalooch je možná. 
Zm III 392/24 z 210./.9'. 1924. 

Použil-M lPachra.teľ ohnosu svereného mu rSúkromou osa-bou ku kry
tiu s,pácham,ej zpre:neiV'ery v úJľra:c1e. má mie:sto materi'álma konk.urren.cia 
z~oč~nu 'podiľa § 462 so úoônoltIl podľa §§ 355 a 356 tr. z. 

Zm III 651 /24 z 6./11. 1924. 

Ad ~ 101 tr. z. 
Je-li ,nja slpáahané tlre,stné činy trest väzenda 'a státneho väzenia. 

má byt rtrlest vYimeranÝ väzen~. 
Zm IH 949/25 z 20./.11. 1925. 
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ad S 108 tr. z. 
Odovzdanie s'pislQlv kanoe-lárU ku vyb,aveniu obsielok ie oQ pa\tlrením 

'5lldu vo s.mYIS-le § 1'08 tr. z, 
Zm ni 755/24 z 11.110. 1924. 

So~,lavellie soznamu porotccyv nie je opatrením súdnvm, ,ktoré by 
1Jrerll~ovalo premlč'a'Thile a nie je ani praejudidál'nou otázkou tre,s,tného 
SPOlTU, ktorý má byt .porotným súdom riešený. 

ZHi III 1128/24 zo 7./1. 1925. 

Nariadenie vyšetr.u júceho s,udcu, aby bOli učinený p'rekl,ad určitej 
l istilí Y, j~ opa'tre,nfm VIO smY'sle § 308 Trz. 

Zm lH 815/24 z 29./10. 1924. 

Tá (Jkolnosi, ž,e medzi dvoma za'sadnu,tiami por.otného súdu uply
nul,a doba, dlhŠ<Í'a 6 meos.i~a,cov, n.emá z,a účin,ok p.rerušenie p'remlčania. 

Zm III 1128/24 zo 7./1. 1925. 

Premlčanie sa prerušuje len opat r ením tunajších , ale ni e cudzích 
súdov. 

Zm III '<)9/25 z 9./12. 1925. 

Zas~anie spisov st,Mu-emu zá.stu·pcovi .Je 1lávrhu 
kromých prerušuje premlčanie. 

Zm III 342: 25 ~o 6.15. 1925. 

vo v edaC'h sú-

Tá oko,l:no'si, že páchaltelia ,pri prevá'dzaní lúp.eže rôzne prac-ovalí 
(ded.on použil násiHa a druhý odrl.al peni·aze) nevylu6uie . pojems.po,1u
páohatel'stva, keď iednalJ. v úmysle vopred u'váženom a Slplolo č-nom. 

Zm III HJ'87/24 zIS. J. 1925. 

Páchate,ľ podľa § 70. tr. z. nemôže s.a súčasne ,pre,vlnii ialk,o úČaJs,tník 
:podi'a § 69. t.r. z. 

Zm III 1052/25 z 21. XII . 1,925. 

Ad § 110 . .tr. z. 
Pľlehl.ás·e.ni'e pošk'o·de.n.é1ho učinlť1né pr,i SÚdllliOlffi vÝlSlle,ohu. že sa soO 

svo:jim náwkom ná n:áJhra'dlu šk'ody 'pr.ip,oj,ujoe k tres~nému 'P,oklfa'čo,vaJnilu , 
nie j'e návrhom na ·p,oltrelstalnie obžalOlv,alllého. 

Zm III 531 /24 z 19. xn. 24. 

Ad ~ 112. tr. z. 
Učinil-li ten, proti komu bolo vedené stopovannie, proti oznamo

vateľovi súkromý návrh na potrestanie pre utrhanie na cti driev ne ž 
st,op,olvanie bo,loo zasltavelné, vy;hovuje illávnh ,požia.da'vlku záJk,ona a ne,],zä 
ho 'Pov.ažova>i z,a predča,sil1Ý a 'preto z,a 'l1e:s,právny. 

Zm III 366/24 z 16. XU. 25. 

Ad ~ 113. tr. z. 
MatJkla ,po'š:kodené-ho, M.arého In.iž·e 16 r·aik,ov. nemôže uč.in.iť ,tr·est'I1Ý 

návnh iproltli vôli ,Oltea .a leho zákonného 'z,ás,tup,ou. 
Kr III 588/22 z 29. XII. 24. 
Súkromý návrh učinený úradníkom firmy v zastúpení šéfa bol by 

lein vtedy nedostat'očný, keď by sa pr,eukáz,aJ.o, že bol učinený PWIt.j 
v ôli .poškodeného aleho že ,ho tento odv,olla.!. 

Zm III 1134/24 zo 27. V. 25. 

Ad ~ 120. tr. 'l. 
V dôsledku nes.prá vlnej .kv a lirf.i,k áde trestný čin svoj 'pôv,odný cha

T élIkt elr ln.eZltrá,ca. 

Zm HI 1090/24 z 28. IV. 25. 

218 

P rof. Dr. K arel 

o tom, zda b 
d nem počala jedn 
bežeti. 

Nejv. správ 
5. Ul. 1926, Čís. 
reinením rozhodn 

. Sbírce zákonu a 
18. prosinee 1924, 
ke které došlo 
ve Spa, a již 
dohoda ,ta jest uj 
z 9. dubna 1920, 
právní predpisy 
t~'če v uvedené 
jich ve Sbírce 
Pak ale mohly 
konference velvy 
v y hlášení. 

Žádost me 
částka , krterá by 
nostovi vládním 
1920, byl a minist 

Stížnost 
1926, Čís. 4426 z 

Jádrem s 
zatímne župan 

Stížnost st 
1. protože 

platilo, a 
2. pak pr 

mešťanostou za 
náhradu platu , i 

Pokud jde 
E. !H. pres to, ž 
ve služebním po 
jeho stalo se 

Na tomto 
první. Neboť, b 
pak je pro s 
požitky bývalé 

Jestliže fi 
stežovatelka ja 
s odť1Vodnením, 
o dluzÍch po 
takto vlastne 
hodnoverný d 
mohla proti n 
soudu, aby r 


