
Dr. Nussbaum: 

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

Proti mladistvému nemôže sa jednať kontumačne. 
Zásady § 57. zák. čl. VII/1913 maiú platiť pre všetky prípady posudzo
vania trestných činov spáchaných mladistvými, teda aj v prípade, ktorý 

spadá pod ustanovenie § 56. č. 2. cit. čl. zák. 
Obžalovanému L. f. boly na ťarchu kladené krádeže, ktoré spáchal! 

po dokonanom 18. roku svojho veku a jedna krádež, ktorú spáchal v dobe •. 
kedy bol ešte mladistvý. 

Prvý súd odsúdil ho podľa obžaloby. 
Súdna tabula rozsudok potvrdila, ačkoľvek pri odvolacom hlavnom 

pojednávaní hlavný státny zástupca navrhoval, aby rozsudok súdu prvej! 
stolice bol zrušený pre formálnu vadu, ktorú videl v tom, že prvý súd 
previedol hlavné líčenie v neprítomnosti obžalovaného, ačpráve musel' 
rozhodovať podlľa obžalobného spisu aj o činoch, ktoré obžalovaný v mla
distvom veku spáchal. 

Tomuto návrhu súdna tabula nevyhovela a vytýkanej vady rozsudku 
neshľadala z týchto dôvodov: 

Z ustanovenia § 59. zákonného čl. VII/1913 jasne plynie, že v prí
padoch, kde obžalovaný je žalovaný už jako dospelý aj z trestných činov 
spáchaných v mladistvom veku vedľa takých, ktoré spáchal už po doko
nanom veku mladistvom, príslušným je riadny súd pre osoby dospelé a 
tento má len pri výmere trestu vziať zrete.f k činom spáchaným obžalo
vaným tiež vo veku mladistvom. 

Žeby v týchto prípadoch riadny súd mal užit predpisov o trestnom 
pokračovaní pre osoby mladistvé vo smysie tohoto zák. čl. (VII/1913), to 
§ 59. neustanovuje. 

Tiež z umiestenia tohoto § je vidný úmysel zákonodarcu, že nechcel 
v týchto prípadoch obmedziť použitie všeobecných predpisov trestného· 
riadu (zák. čl. X)(XilII/1896), lebo by ináč predpis obsažený v § 57~ 
zák. čl. VII/1913 umiestil až za § 59., alebo by aspoň v § 59. na predpisy 
§ 57. poukázal. 

Súd prvej stolice preto celkom správne na základe zákona Čís. 8/1924 
Sb. zák. a nar. hlavné líčenie v neprítomnosti obžalov.aných previedoL 

Najvyšší súd ale z dôvodu zmätočnosti podľa § 3.84. č. 6. Trp. zrušil 
z povinnosti úradnej rozsudky súdov nižších aj s pokračovaním a nariadil 
nové pokračovanie z d ô vod o v: 

Najvyšší súd preskúmavajúc trestnú vec presvedčil sa, že sa tu vy
skytUje dôvod zmätočnosti podľa § 384. Č. 6. Trp., ktorého vo smysie 
pos!. odst. cit. § treba dbať vždy z úradnej povinnosti. 

L. f. ktorý je narodený 19. listopadu 1904, bol žalovaný pre krádež' 
spáchanú 26. júna 1922 na škodu l. P., tedy pre krádež spáchanú v dobe,. 
kedy tento obžalovaný ešte nedokonal 18. rok života, a krome toho pre 
krádeže, spáchané po dovŕšenom 1i8. roku veku. lilavné Učenie, na základe: 
ktorého bol vynesený čiastočne odsudzujúci rozsudok I. súdu, konalo sa 
15. júla 1924 v neprítomnosti obžalovaného. Tým bo'ia zavinená zmä
točnosť rozsudku vo smysie § 384. Č. 6. Trp. 

Bol tu prípad § 56. Č. 2. zák. čl. VII/1913 a preto trestná vec mala 
byť prevedená pred riadnym súdom. Avšak poneváč bol vybavovaný tiež: 
prípad trestného činu, spáchaného L. f. jako mladistvým, malo byť vo 
smysle § 57. cit. článku zákona užité tiež úchylok od trestného riadu,.. 
plynúcich z citovaného zákonného článku. 

V § 27. cit. čl. zákona stanovená zásada, že líčenie nemôže byf 
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iada, že líčenie nemôže byf: ' 

.konané v neprítomnosti mladistvého obžalovaného, nebola síce pred 
účinnosťou zákona číslo 8/1924 Sb. zák. a nar. úchylkou od pred
pisu trestného riadu, ktorý v 1. odstavci § 302. Trp., pre líčenie pred 
-s~orovÝm súdom, o ktoré tu išlo, vyslovil tu istú zásadu. Avšak v § 27 . 
. zák. čl. VII/1913 stanovená a uvedená zásada stala sa úchylkou od usta
novení 1. odstavca § 302. Trp. po účinnosti zák. čÍs. 8/1924 S. z. a n., lebo 

.keď ustanovením pr2.ve cit. zák. bolo pravidlo 1. odst. § 302. Trp. pre 
určité prípady podstatne zmenené, podľa 3. odst. § 6. zákona čÍs. 8/1924 
Sb. z. an., ieho ustanovenie neplatí pre líčenie podľa II. a III. hlavy zák. 

, čl. VII /1913, totiž pre líčenie v trestných veciach mladistvých, takže v ta
kýchto veciach nemôže sa konať hlavné líčenie v neprítomnosti obža
Jovaného. 

P:osledn.e uv'edené pravidlo /I)llatÍ tLež :v'o smyslle § 57,. Izák. čln. 
VI,I/1913 v trestných veciach mladistvých, v ktorých sa koná líčenie 
pred r.iadnym súdom p.odľa § 56. cit. ·č'lán!kJu z ák Olll'a , pifi čom vzih~:,adoQlm 
k nadpis·u IV. hlavy dotovaného· z:ákotnlt1lého článku, ďalej k ust anov enÍ'11 
2. hodu cit. ~ 56. a § 16. zálk. čl. XXXVII/J1908 nepadá n.a váhu, že obža
lov,a'í1Ý v dobe kOIll'aného Hčernda už :t1Jebol ml aJdlIs tvÝ. 

Odstavec 3. § 6. zák. čÍs. 8/1924 Sh. z. a n. znie síce tak, že ustano
'v,ooie tohoto zákona (o kona:J1JÍ hl. lí-čenia v nep,rítomnO'sH obž.alo'Vaného 
, atď.) ne,platí ,pre Hoenia Ipodr'a II. a llL hloa:vy zák. čl. Vn/1913, taklŽ·e 
nebola tam citovaná 'IV. hlava tohoto zákonného článku (o líčení v trest-

-ný,oh ve,ciach mladjstvÝ;C1h pred r-i,aooyll1li ,súdy. o ktor.é tu ide). Avšak 
vzhľadom k tomu, že podľa § 57. cit. čl. zákona aj v líčení podJľ'a jeho 
'IV. hlavy platia pravidlá o líčení s mladistvými previnilcarni a že tani 
bola výslovne citovaná n. hlava tohoto článku zákona, nutno uznať, že 
,aj líčenie v trestných veciach mladistvých pred riadnymi súdy podľa 
IV. hlavy citQvaného článku zákona spadá pod poiem líčenia II. a 1111. hlavy 
. cit. článku ~ákona v smysie 3. odstavca § 6. zákona čÍs. 8/1924 Sb. z. an., 
následkom ,čoho aj pre líčenie dľa IV. hlavy neplatí ustanovenie zákona 

, čÍs. 8/1924 Sb. z. a n. 
Krome toho treba tu uvážiť ešte aj toto: 
Z nadpisu a obsahu zákona čÍs. 8/1924 Sb. zák. a nar. vysvitá, že 

-ten,to zákon zmeň-uje o tresltn'om lPokraoo'va:nÍ, ,upravenom 'v tlfe'stnom 
riade, totiž v zákonnom čl. XXXIIl!1896. Poneváč zákonný čl. VII/1913 
je zálk,onom zvláŠftnym, I}{korý v 1. ,odst § 8 stanoví. že v trestných ve
,ciach mladistvých platia predpisy trestného riadu len potiaľ, pokia.f ne
plyni,e nič -iného, z ustanovenia z·ákona o' ,súdoch ml'aJdJistvý,ch, zmena 
'ustanovení tohoto zákona nemohl'a by byť prevedená zmenou trestného' 
riadu, lež musela by byť v novom zákone výslovne nariadená, čo sa 
~~n~ili . 

S názorom súdnej tabule, že v prípade § 56. Č. 2. zák. čl. Vn/1913 
-neplatia ,vľ'e,dp'isy o trestnom pokr<l!č,olVanÍ pre o'soby mladistvých, nelzä 
súhlasiť. Polkia:ľ súdna ,tabula poukázala na ust.an,ovenie ~ 59 zák. čl. 
'VII/1913, treha podo,tknúť, že t,ento, paragraJf rie,ši len !l1ii,e'kto'ré otázky 
])ľ'e ,pripad, uvedený v ~ 56. Č. 2 {ohor pôsobnostti, ,prísJ'ušnolsť a trest), 
,že však v ·o'statnlom p-latí tu zlás.ada § 57., ktorá bola daná pre všetky 
prípady, spadajúce pod ustanovenie § 56. Preto obs'ah § 57. nemohol byť 
umiestený za § 59. Poukaz na § 57. v § 59. bol však zbytočný, lebo zo 

:Sttylizácie celej IV. hlavy cH. čl·ánku zák,ona vy,svitá, ž·e § 57 slta:no'VÍ 
všeolbecné pravidl·o pre všetky ,prí;pady. uVieď-enlé v ~ 5.6, ž,e však ďal,šie §§, 
- § 508 atď. - ma,jú riešiť len niektoré ilm!l1lkr'etné vodro.bno,sti. 

Ostatne aj z us,tano,venia vecn.ého práva plynie, že trestn.ý čin 
'mlatdisltvélho nedal by sa v deho neprítomnosti 'Posúdiť vo Ismysl,ezák,otUa. 
Pod~' a § 16. zák. čl. XXXVI/1908. ml,adtis,tvý l1emôž,e byť činený 'zo·dpo
v'edným 'Podľa trestného ,pifáv,a, jesí:1iž'e ne.hol rozumove a mravne do's.ť 
-vyv.inutý, aby moho,l byť IP'otrelstaollý. TOlto platí aj v prí'lJade. kedy čin 
mladistvého ' je predmetom líčenia až po jeho dovŕšenom 18. roku, totiž 
-v prípade ~ 56 Č. 2 zák čl. VII/J913, p'ri čo~ ro'Zumo,vý a mravný stav 
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už dos-pelého obža,lovaného má dať súdu pod:klad pre úsudok o tom, jaký 
bo,l ten ,jeho ,stav v dobe, kedy jako mladli'stvý s,páohal t,res.tný čin. 

Krome toho aj riešenie, akého ,opatrenia má byt ,Po'užité pro,E ,obža
lovanému (§ 18. zák. čl. XXXVI/1908 a § 59. zák. čl. VH/1913) závisí na 
osobnosti, ďalej na stupni rozumového a mravného vývoja 9bžalovan~h() , 
č o hez príto:mno s,ti obŽlalO'vaného nedá sa zis,tK 

Aj z ,tý,ohto úvé11h plynie , že :pOod ~' a zrejmej vôle zákonodarcu 
zásady. ~ 57 zák. čl. VIIf.19l3 maly pla'tit 'pre všetky ,prípady ,p,osudzo'vaDlia 
tres,tných č~nov s,páchaný,oh mladi'stvými, totiž aj v prípade, ktorý spadá 
pod ustano,ve'11i,e § 56 Č. 2 dt. č,láruku zák'olna. _ 

P,rí,to.mnost ob žalo,v,aného L. ľ. pri hlavnom líčen.í ,u súdu L stolice 
bola tedy dľa zákona nevyhnutelľná. Tým, že súd I. stolice kOlJal líčenie 
v nelP'rítonmos,ti obžal·Oov,anJého L. ľ. -a na základe t ,oiho-to líóe'11ia vymliesol 
rozsudok, bola zavinená zmätočnosť pod,ľa § 384. Č. 6 Trp. Súdna tabula 
t}"m, že tejto zmätočnosti nedbala a odsudzujúcu časť rozsudku prvého 
'súdu potvrdila, zavinila tu istú zmätočnosť. Preto boly rozsudky oboch 
nižší,cib súdov v odsudJzui'úce-j čas't1, Jdorá ·sa ne,sltala 'PJr,avloplatnou, vo 
smysle 1. odst.. ~ 34 trpno'v. a § 404 tr,p. z,rušené a t,res'Dná vec v tomt'O 
ro'zsa,hH< vrátená súdu prv'ému tk ·novému p'okračo,van'~u ,a \roZlhodnutiu. 

Zm In 99/25 zo 17. H. 1926. 

lT"€leh!enie obžalov,acie,ho usnesenia bez úradného povolenia je prečinom 
dl'a § 96. zák. čl. LIV/1912. 

StMne zét!s~upite!'lsltvo 'vzluieslo obžalobupr,oti obžalovanému Š. D. 
pre ·prečin p1o,dľa § 96 zák. čl. LIV/1912. k ,ttO'rý Slpáchal ItÝm, že 28. júna 
1924 uverejnil v bratils,la'v!sklom časopise »1\1. U.« článok. v ,k'torom píše, 
že oC.l b.žalobná ra-da <ll ••• sedrie adv,okáta Dr,a A. N. !pre zllooin ,p,ClJdelania 
zmenky dala v obžalobu, ktorým jednaním uverejnil bez svolenia úradu 
rozhodl111·Ť!ie :obž,a'I.olbného .senátu vynesemé v never,ed,nom z,a'sadnutí. 

Obžalovaný žiadal svoje oslobodenie. Uznal , že otázny článok 
on pÍsc\: a zaslal to z N. redakcie do B., uČÍ'nil to ale jako v.irdJieaky no
vinár, ktorý zasiela chýry z N. a okolia, to ale nevedel, že sa rozhod
n uiie ,ohžalobnéh-o senátu nesmi,e uver,e,jm.it. I(,ozhodnutie o tom, ktorý 
článok s j,akým ohsahom má byt v nOovináoh uverejnený, patrí redakaii, 
kto'rá je ,povinná pre,skúmať články z vidieku do'šM a tátOo aj ,Použije tiOltO 
'právJ, ro'Zlhodujúc, ktorý z čl.árnkov a v ja/koll11 obs,ahu má bvt uverej
nený, resp. k uverejneniu neprípustný. 

Sedria , Q!hľadoll11 na t,o, ž'e je pQje,dnáva'nie olbžét!lio'valnéiho senátu 
po·LIfa § 261 trp. ,neverejné Ca ž'e holoo uvererjnené) ikollJsltatov a,la. že bez 
povolenia 's!údu nesmelo s.a us-ne·seil1:ie vo veci Dra A. N. uv-erednH a 1ark 
skutočne ,jedná sa v Itomt,o prÍlpade o trestný čin, Slpa·da,iúci .pod § 96. 
zákona LlV/1912, bola ale tej mienky, že je riešiť ďalšiu otázku, 
ÚJtiž kto s,páchal v tomt,o prí'p,ade ten rtr,estillÝ čin. či -ten. l1Jov,inár, !k:,torý 

' článok redakcrii '-za,sllal a či tén o'r.gán -r,edak.cie, Moorý je p'o'vo-I.arný k tomu, 
posúdIť, IHorý Gánok má byt uver,ejnený a Morý nesrm ' e bvt uverejnell1iÝ. 

SI::Glna o,slOtbodila a.bžaIOovalného PQidľa § 326 odslt. 2. tfiP. od, Qib
žaloby. 

BOld 2. § 96. zák. , č,I. LIV/1912 bk z:n.i,e, že preč:i<r1 slpácha Iten, kJtorý 
bez Ipriv~o ,lenia úra'du úradný SIP.i!S. '» uv,erej,ní«. 

Zákon nehovorí, ktorá ·osoba sa má rozu meť, či pôvodca, či zod
povedný .redaktor a či vyda'vater, t'QiU o-s,olbou. kit,olr·á niečo uveredlní a ttaJk: 
poneohané bolo súdu v danolÍn IpfÍ,pa,de posúdiť. kt'o je tá ·osoba, M,orá 

' niečo uverejní a ktorá je z.a tOo uv'erejnenie z,od:povedná. 
§ 33. zák. čl. XIV/19l4 síce tak znie, že za tlačou spáchaný zločin, 

, prečin ,aleho pres,tup'Ok v !prv.lom r,ade je Ipôvodca člá,nku z,od,po,v,edný 
a podľa § 35 .. cit. čl. redakciu obťažuje tlačovoprávne zodpovednost, keď 
'sa ,pôv'odca nemôže pohnat k z,o-dpovedrno'slti atď. 

Sed-r.i.a v tOll11t,o príp,ad,e skúmarla, kto ie zodpovedný. keď sa taký 
' článok 'uverejní, : ktorého uver_ejnenie nie je ,dovolené, odhliadnuc od 
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u do'šM a tátD aj IPolužije t'Olt!~ 
a(Jwlm obs.ahu má bYť uverej-

ávani,e olbžalllo'vélJného se,nátu 
re~inené) ikolliSitatova,la, že hez 
~Cl Dra A. N. uveredn.it a 1atk 
tný čin, spadajúci ,pod § 96 
že je riešiť ďalšiu otázku' 
. Ý čin., či. ten. nov,inár, !klt/orP 
Ie, kt'ory Je p'o'vo.],aJl1Ý k tlomu 
kt,orý nesm' e byť u.verejn,eIThÝ: 

§ 326 odslt. 2. tr'p. od o,b-

:, že preoin slpácha Iten, krto'ľ~ 

rozu meť, či pôvodca, či zod
) '~, .kJt'oir-á ni eČiQ u v e f.e\jiJ1,í a It aJk 
S'UdIť. ,kto je, tá osoba, k,torá 

zodpovedna. 
že~ za tlačou spáchaný zločin 

Ipovo'~ca článku z'Ddpov,ednP 
,?vopravne zodpovednOSť, keď 
:1 atď. 
j~ ziQ,dpOovedný. keď sa taký 
le .dovolené, odhliadnuc od 

toho, čo člániQk 'o,bsathuje, pOiUeváč v red,akciách musí byť talká os,oba, 
ktorá rôzne do,šllé z,právy a chýry reviduje a w ,z.hodne, čo má byť a s j,a
kým obs,alho:m uverejnené ·a či má byť zamietnuté a dO'šlla k ,tej mielnk,e, 
že na to je ,po,vo.JaJ1ý zodpovedný r,edaktor aleho níJill ,pov,efeiná /0 sob a, 
ponevá,č rôzni jedn.odušŠí a men.e:j i'I1/teligentní vidieck,i zpra,vodlaji nemajú 
tej S<C1hopnolsrti a tlQl~lko vedy, ,éllby to sami mohM posúdiť. čo je sllOho,ooo 
a ôo z,aká'zané, následkom toho - recLalkCiia je k tomu 'P'ov ollalI1á, aby 
k nej došlé chýry a zprávy preskúmala a o uverejnení ich rozhodla. 

P,oil1·eváč ohž<al,ovaný ,inkr,iminov,an.ý čl,áJnolk wcLrukcH z,aslal ,síce a tak 
j,e ,toho pôvodcom, aJe vlas,tn,e redakcj,a neKol\1ala je,j povinlJ1Josť , keď uve~ 
rej:wH.a ,talký č.IáJnolk, ktorý il1emaI.a hez svolenia úradu uverejni·ť a o kto
rOIill mala vedi,ef, že sa ten uve'rej:niť nesmi'e. s,edr;i,a obžalova'ného ille
uz,rual,a v.tnným. 

Na odvolanie vereljného žar.olbou slÚdrr1a ta,bulia roz/Sludok ·prvého súdu 
zrušila a obžalovaného uznala vinným ]Jodľa obžaloby z d ô V IO d o v: 

Se,dria os'lohodiLa obžalovaného o,d ohža,l'oby prečiruu dľa § 96. Č. 2 
zák. čl. LIV/19l2 /a síce d.ľ,a 2, hodu § 32'6 TriP., alle d;,a dôvodolV r02;
sU~lku L súdlu je zrejmé, ž,e sedria ne'pova,ž'ovaI.a ten č,ill1. ktorý hol ,proti 
obz.alovail1ému dokázaný a ktorý j.e predmetom abžaJoJby, z.a tres,t~ný. 

iNásll:e,dkotill Ito,ho mala sedrLa citiQvať 1. bod. § 326: tnp. zla ·podklad 
o sil,otb odenu a 

Tabul~ teda vychádz.alla z toho, s,tan,ovilskla a zrušila rozsudok I. Sú
d,u z dÔVoOdu veClI1<ej zmäiočnlost.i olZna.čell1éiho v § 385 Č. 1. ,a) tpP . . 

Sedr,ia tOltj,Ž 'správne zistiJla :na z,áJdade dozll1,anJa 'ob,ža10va.ného že 
otázny člán.ok Oill pí,s,a.I a zas;laJ z N. recLailmii ,časo·pisu »M. D.« d~, B . 

.~ učin;J tIO ja~lo vidieoky zlpr,a:vodaj spOlmenutélhD časo·pds,u. Není ISlpomé, 
Z~ o,ta'zny cléllnolk obs.élJhuj,e rozlhodn/UtJe ohžallohného seillátu . ktoré vy
nJesol v IneverelÍilllom .zasa,dillutí ,a ,ani tIO není s'Pom:é, že olhža;l,ovam,ý . zas,lla,l 
tento článok za tým účelom, aby bol v časopise uverejnený. 

Obža'lova,ný to ani nepolp,ier,a, avšak há'jil lS,a tým. že nevedel, ~e 
Sla ro'zlhodnutlÍe 'OIbžall'oltlThého se/nMu nesmi,e uverelÍiJ1J:ť a ž'e poviI1lno,st'Olu 
r,edak~ie 9,01110 preskúmať člána<:y a mz,hod·ovať, Mmý z člán:kov má byt 
uv,ere]lneny. ' 

Súdlna tahula v,šalk tOlto hájenie J1/emohl,a pri,j,a ť. 
. V pr;,om rade poznamenáva súdna tabula, že pri posudzovaní otázky 

VII1Y~ ~ychadzala z toho stanoviska, že pri pre,čine dľa § 96. zák. čl. LlV/1912. 
B.emoz.u byť upotrebené zásady zodpovednosti d':a III. hlavy z. čl. XlIV/1914 
jako to sedria mýlne učinila, ale všeobecne zásady trestnej ZOdpovednosti 
dľa tr estné hó 'záJk'onlník a. 

A to ' u<Čiirui,La t.a'buLa 'pr,eto, l,ebo zodpovednos'ť d:ľa cH. tlačového zá
.koll1la 'príde· dľa § 32 cit. Izák·ona len .pri týoh- ,tres,1m,ých čLnoch, ,s'pác.haných 
'Ua.oou, v úvahu, ,p1'i ,l~)tlOrých skutlk,ová povaha trelSrt:ll1éhD činm ie v o.bsahu 
tlaóiva o!hs,alžená. · . 
. . V 10mt,0 prí,pa.de vš,ak olbsah olálrllm vôbec nez,aktľadá žiadneho, ta-es't~ 
ného Ginu, len uverel~lnrením člá.nku bol t.aký čin spáchaný. 

Tabula uv.a,žov.ala ďaLe-i, ôi dľ'a ,pr,avid~ ,el ZO dpiQV e.runo,sti d"a trest
·ného zálwn.a č,inlI1Jors.ť o'bža.Iovaného . vy,čel"'p,áv,a Is!k,urt:kové náležd<to'sti ža'
:J·ov,aného preč.Íl1u ·aJlebo nie a pd 1,om prišla k pozitívnemu záJv,e<ľ'u . 

Dľa cit. paragrafu je trestateľný ten, kto uverejní také rozhodnutie 
úradu bez povolenia, ktoré tento nesdelil verejnosti. 

Ne.ní s,p'orné, že ohŽ,aJtOlbn.á racLa vyniesla sVlQij,e wz/hodnutie v 'Í'om 
prípade v nev,erel::nom zasadnutí ,a ne,uverejnila tot.o r'olznodnuN.e. ,mi ne-
da,I,a k tomu p'ovoleni.a, ' 

. Čiamolsť ohža,l'ovanélho bola v tomt-o · prLpade 'Písa~I1'ie ink'l"iminované
ho článk/u a zasI,anie jej re/d,alkcjj s tým úmys'lom, a,by bol v časopis·e »M. 
. U. « uverejnený, Č'o . sa aj 's!kuto·čne s,talo. 

. P,od.ľla úsudku' tahu!,e vy,čenpáva ·t,oto jedtna,nie čInnosť pá.ohatefa 
prečiln 'u d<ľ,~ 2, bodu J . 9~. zá!k. čl. UV/19/l2, lebo obž,aloval1Ý úmyselne 
-vyko'nal vs,etk'o, Ik: oomu to ~me:wva'l,o, alby dc,tyoný člán'ok skutočne 
-uverejn,emý . DOl. . 
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NevzélJla zrete'fu ta,bula na olbhajobJu olbža,l,o,v,aJného. že myslel, že 
v redaiktC.i'i pre.sik,úmaJjú dolty,oný člláluoik a r'ozihodnú () tom. má-ll byf uVle
re jll1.1e.ný alebo nie, Ilebo tá o!ko,hl1JQlsť. že <krO/me olbžalov,anéJw .aj iná, do'
teraz nežalovaná osoba pri uverejn.ení otázneho článku chybila, nemôže 
OIbžal,o,v,aného emulp/ov.af, alni :hájenie s,a neznaJ~iO'sťo'u ,trestného, zákol11a, 
'ktoré hájenie nemohlo byf v smysle § 81. trz. v úvahu vzaté. 

Najvyšší súd rozsudok súdnej tabule potvrdil z d ô vod o v: 
Proti rozsudku súdnej tabule obžalovaný ohlásil zmätočnú sťažnosf 

z tý,chto dôvodov: 
1. že jebo čim nie je 'tre,s1.ný. 
a} I,EJbo ohľaJdolill na t.o, ž,e je mo/žno uver:eirr1if .trestné ,o'známeni:e 

a výslecLolk ,s,topo>v,a'n.ia ,a vyšetlfiO'v,amj,a, (pr·eto i!1ie je zakáJzélJné uver.ejniť 
am. i tú ISJ{lUtOÓl1Jost, že ,0bžaJlolbný senát schváli1 'Ú'hsaJh >trestného O/wá
menia a dal obvineného v obžalobu; ani tá okolnosť nie je prekážkou 
uver,ejlTheillia 'Qibža!lo'vacieho rO'Ziholdll1!utď:aI, že ono h010 vynesené na neve
reljnlOm zasadnutí, l·eho fiOzihodnutie vyn.es·ené na záJklade nevereďJnélho 1)10-

je.dl!1.áv,anJIa is'a vynes,íe tiež v 'l1everejrI1lom zasa/cLnu-tí se/náJtu. fIO'zhocL!1Iutia 
sú ,ale verejné ,a môžu byt uv,e[:eá'il'ené; , 

b) lebo obžalovaný nevedelI. že je zaikáz.a;né uve:r'eind.t OIbžall,ov,acie 
ľ'Oiz'hod!1lutie; 

c} ten čin obžalov,aného, že jako informátor sdelil s redakciou časo
pisu, že pošk'odený hol ,dan,ý v -ob!Žalobu. \ni·e je t.restný. /klbo tresltate'ľ
ný čin je ,dľa z,áík,ona uv'eil"eljnenie, obž,a[,cwaI11Ý ale ni:čoho· neuverednJi,l, to 
spácha,l r·edaJktor ča,so'pisu a nie on. 

Na'jvyš·Ší rSlúd po'važ,oval oSltaunú ča;sť ZlmättoČlI1ei /sťia-mosti za za
loženú na body 1. a} § 385, Trp., uznal ju ale za bezzákladnlú, 

'ad bod 1. a} Spáchané trest. činy - jako udalosti spoločenského života 
- môžu síce byt uverejnené tlačou, zakázané je ale Ma § 96. z. čl. UVi1912 
v trestnej veci bez povolenia vrchnosti - ozna,čenej v §§ 6'1.-68. nar. čl. 
2500/1914 M. E. - uverejniť spisy, podané k úradu, ďalej spisy úradné, po
ki'al' neboly uverejnené úradom. Ďalšie obmedzenie práva uverejnenia sú 
obsažené v § 20. zl. čl. XXXIV/1897 a v § 13. z. čl. VIII!1913. Dlra toho pri 
uverejnení chýrov, týkajúcich sa prisluhovania spravedlnosti v trestných ve
c1élJch, berz úradného ,p'o'v,ollenďlal ,o.b.sa!h Ua>Čiv,a nemôže miet ItaJk. jako keby 
bol obsahom spisu úradom týmto neuverejneného. Preto st/ažovateľ mýlne 
sa 'Ú'dvolláv,a na to, že by holio p'Ú'v'o,lené >bez o'bmedz ·en"ia uverejnbf 
trestil1é 'Ú'ZI!1áJmeni,a .a výs.1,edok sto:plov,aní a vYI§etwvam.Í. T,alkHež mýlne 
vYlkladá ,o,bžal,ovaný záJkon., keď uvádza, že, ,po!neváJč j,e mo'žno uver ed
nit súdne ľ'Ozho>cLnUJtrie, vynesené na zákl.ade U1ev,erejU1,ýah pojednáv.aní, 
pret'o by ho,Lo mo'žno' uverejni,t ,i 'ob!Ž>a:lovaJcite usnesellÚe. D~a odSlt. 4. § 293. 
Trp. súd mô.Ž>e nari.adit vy/lúč-enie vereUU1'Ú's'ti pre celé hlavné p01'eldnáva
nie, alleho ,pre jeho čiastku. PlÚ'neváč vyhlásenIe medútýmnyoh rozhod
nutí patrí tiež k IhLavmému p,oliednáv,aJl1Juu.preto verejll1JolSť môže byf vy
lúč-e,ná aj :p're vyhlásIenie s,údnyclh wzhodnutí. vY'jmúc mzsueLky, ktoré 
diYa § W1. Os-tavlned listiny (z,álk. · č. 121/920. Sb. z,. ta na:r.) v tr'esltIný,ch 
veciach !Sla vyhk:'lsujú vždy veľ'edne. Pret,o 'rue 'j,e spiľáme 'to itv·r,denie 
obžalovaJného, že' súdne TIOzlhioldluuUa sú 'v každom p.ľÍ>pade verejné a 
môžu by,t uverejm:Q1é, lelbo v trestných vedach len He [ ·olzlhodnutiJa môžu 
byť bez úraJdného rlOv,ole'nJa U'ver:ejlruené. ~toré bOlly v,erťline vyihlás'oo:é. 
Dl'a § 261. trp. ale obžalovacie »usnesenie« vyhlasuje sa v každom prí
pade v neverejnom pojednávaní, preto nemýlila sa súdna tabula, keď 
uZlillala, ž,e to,to usnelSelnie lein 'p.o'Vlo,J'eU1ím úlľ,adu mÔŽle bYf uver,e,ilniené, a 
že ,p/aJdá pod § 96. z. al. uv : 1911,2 uverejnenie ,olbŽlall,o'valOileruo uSlnes.enia 
bez úradného ,povolenila. 

Čo s/a ;týka lÍono :háh~l11ia ISa obžalovaného" že OIIli nevedelI" že je za
kázélJUé uvewj;nit orb.ža1o:Vralc;ie uSl1ieselrue, NClijVy'šší súd po'uk'élJzuje na pri
mer,aJl1ié správne dôvody OIbsa0ell1ié v [iQ,zISlucLku&úane.i tahul-e .. 

Naljlvyšší :súd súhlasí aJj s 1ým správne ,0dôv!ÚcLnem,ým náJzorom súd
ne.j tabule, že pri pr,eóne dYa § 96. z.áik. ·čl: UV; : 19.12 !nemôžu byf upo-
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Státne 
1. A. 

Slp·ách an Ý 
2. B. 

§ 301. tr. z 
3. C. 

SipáahaJnÝ ZIľ 
Sedr,Í'a 

v,amýah B. 
v·Dllamlie čo ' 
žalovaného 

však 
Medzi 

trestll~'ll1i 
vztahu, aik 
čas a ea I 

§ 23. 1 rp., 
P(,jedná 

podľa § 18. 
prís] ušneho 
ž,llcila :pod 

Sedria 
oslobcdila tl 
suvislo,st čili 
S1UŠllQ.St ~ 
2. a 3 .. 
proti w 
Tr~:p . .len 

Z ,tej 
žalovaných 
žIadne ,pr 
tabule. 
dok n 

Bolo 
§ 434. odslt. 
r o·z,ho-dnru Hu, 

Zmo III 



olbža,l?,v,aJného. že myslel, že 
lzhtodnu ~o tom. má-Ii byf uVle
.olme 'Olbzalov,anérho aj iná dO'
lzneho článku chybila, ne'môže 
nez.naJ~lo~sf.o u ~Testného' zákona, 
trz. v uvahu vzaté. 
potvrdil z d ô vod o v: 

aný ohlásil zmätočnú sťažnosf 

), uver;ejm.it ,trestné ,o'známe.ni:e 
et'o ,~e ie zakáJzélJné uverejniť 
~hyah1 ohsaJh ,trestného oZll1iá-
ta okolnosf nie je prekážkou 
,?,no ho.10 vyneSJené na neve

le na zélJkJade nevereJného' po-
zas.aldnutí selnáJtu. ,ľIO'zhodTIiutia 

aikáza:né uver'ednif olbža'l,ov,acfe 

n~áto.r sdelil s redakciou časo
'I1l '~ Je trestný, II'ebo treSltate'ľ
liUyale ničoho, neuveredl1lirl, úo 

I ZlmältorČinej IsfJafuoSJti za za
! za bezzákladnlú. 
? .udalosti spoločenského života 
e Je ale Ma § 96. Z. čl. UV/1912 
D~na,čenej v §§ 67.-68. nar. čl. 
uradu; ďal<:i spisy úradné, po

ledzeme prava uverejnenia sú 
l3. z. čl. VIII!1913. Dlra toho pri 
a spravedlnosti v trestných ve
l n,eimôže ZIl1rief Itaik, j,ako keby 
~neho. Preto sfJažovateľ mýlne 
I)ez~' >b m ed ,z ,e ll..i ·a uverejnbf 
l vyrs'etf>OVaU11. T'alkti.ež mýlne 
e, po!neV!áJč j'e mo!žno uver ed
~de !l1ev,erejluýah p;ode'CIJnáv,aní 
:. us.nesenrre. D~a oldSJt. 4. §- 293' 
l; p'r~ celé hlavné p01'ednáv,a~ 
aseme medzj,týmnyC'h ro.zhod
ret;o ve~ejlI}lOlsť môže byf vy
>UlÍl, vY'Jmuc rlozsueLky, ktoré 

Dr. ~b. . z,. ,a naT.) v td"esltný,ch 
) 'ru~ 'Jre sPIráme rto tvrdenie 
. k,azdom prÍtpade verejné a 
I.aC~ len He If.OlzihodTIlutiJa môžu 
It,o,re boJ~ v,erejne vY'hlásren:é. 
( ~y'hlasuJe sa v každom prí
myhla s:a súdna tabula keď 
r,ad~ mô~e byf uverrejne:né, a 
l,em e rOlb ZlalLo'v aloileho UlSlnese'l1ria 

~>ho'~v~e~1l1i nevedelJ" že je za
aVY'SSl sud po'uk,a;zuje na pri
Lku. súall.ej tahul·e.. -

,0dôvDdneill,ým néÍlzlofom súd
Uv, : 19,12 nremô,žu byf UlPO-

trebe.né zásady Zlodpo'veooosN d:a Ul. hl:a,vy zák . .ol. XIV: 1924. ,rule po
užité majú byť všeobecné zásady trestnej zodpovednosti dit a '1 rz., a že 
čÍill :Orhžalro'vaného vyčerrpáva ,pa>OllalÍreľsiké účastnktv'o ' v uveden,om pre
čine. Il( dro/k;oUlalTIliu t.oho~'o prreOiJruu jre potrebné,alby 1. čláoolk slPôs,obilý 
k uve:rejme!niu bo!l nap~s.aill'ý; 2. a,by [!wnrcept bo,l odo'vZldaný redakcii ča
S,Op1SlU, 3. laJby článok bol vY'tlaJČeillÝ, 4. ,a,by tlaČIivo Ibollo ry slilly,sJ.e § 8. 
z. čl. XIV: 1914 ,r.azšÍrlené. Všetd, ·klt,o'rí »vedrolille« spolupôsobia k iUsiku
tOČlnelnilU uver'e!jluenLa ,taikého o1ániktu, olbs.ah ktorého sa oriolUví § 96. z. 
čl. LIV: 1912, wráoha!j1Ú Iprečilt1 ur:oený v tomt,o § sipoTu a slpoločne, sú 
teda páchatelia tohoto prečinu dlľa § 70. Trz. F'onevác obžalovaný na
pí~,al rinikrlÍJtnil1io:vaný čl,áJnoik :a z,asIal ho r,edaJkcii s tý]m 'úmyslom, aby 
clanoík ibo,l uv eľiejln eillý, plf'eto olbŽIa:Irovmý vedome :SlPiOllupô:sobiil :k uvered
!twnillu Člláillku, a správ!I1e bol ,pIOlva0,(w.mý súdnou tarbuJo'U z,a rpaJchate!\a 
uv,e-denlého preIČinu. 

Zm III 55/2,6 ZlO 4. III. 26. 

Z tej okolnosti, že súdna tabula vybavaa opravný prostriedok ob
žalovaného jako odvolanie, ačkoľvek podľa § 381. odst. ,li. čÍs. 2. trp. 
prípustné nebolo, nemôže sťažovateJ'ovi vzniknúť právo k opravnému pro-

sluiedku proti rozsudku súdnei tabule. 

Státne zRSJt,upHeľ'stvo žalovalro 
1. A. p[,e zločin ťa'žkého telesného ublíže'TIiia podTa § 3011. tr. z. 

Slpáabaný zraJTIenÍrm D. 
2. B. !p'f.e dV.QIjnásohiW !prrečin ť,ažké.ho 1eJesnéhro ublíženia p,o,dľa 

§ 301. tr. z. slpádlanÝ ;Zr,anením E. a C. 
3. C. prre rpreoiill fažkélho t'eJes·ného· ublíže!l1iia podla § 301. .tr. Z.~ 

SipáahaJllÝ Zlfanením · B. . 
Serdrria obža!lov,aillého A. podľa § 326 (2.) TI11l>. ,orslrO'bodiLa. ObžaLo-

v,amýah B. ,a C. ordsúdHa. Títo !podaIi!{>,roN rrorzslwdku ISlÚdI1lelj talbule OId
v,ollall1Jie čo .do viny, ktorému súdna taJbula len čiastoone - ohľ,adne olb
žalovaného C. - vyhoveJa. 

Zmätočnú :s,ť,ažnosf obž,a,l,ovaného B. pwrti rozsu:dku súdne,j taJbule 
však Najvyšší súd odmietol z d ô V IO d o v: 

Medzi tresliným činom ,uvedeným ilJod 1. ma jedned straJne ·a medzi 
trestl1~'mi činmi uvedenými pod 2. a 3. na strane druhej ni'e je tu iného 
vztahu, alko tá lo'kollnosť, ,ž,e tieto trestné činy holy s.páchané v ,ten istý 
čas II na rÍ>omze mieste. Nie je tteda dan:á súvislos,ť. ktor,ú má na: mYSli 
§ 23. l rp., l,eho ,tu neide o v z á j omu é ublíženie na tele. 

Ptljednávanie o tres,tných činrodl '11vedený,ah pod 2. a 3. oatri1o 
podľa § 18. odslt. I. Č. 4. zák. čl. XX~IV: 1897 ,k \PIl'ávomo'Oi m,iestne 
pr{s]ušneno ck! esného súdu. - Len JJIfe'to, že s:úča!Sille boLa podaná 011-

. ž,l!eiJa :pod 1. IboTo pOd'ednáv.an.i,e zavedené ,pred sedr,iou. 
Sedria však oihžaIovaného A. ohža1lo1byJ \podlfa § 326. (2

r
.) Trp. 

oslobodila J. tento rozsudok sa stal ;právoplatným. Tým odpadla všetka 
suvisbst činov lpod 2. a 3. zažal:o,vaných, s tres.tným činom. kbo.rY prí
Sl11ŠllO,Sť ~edric ku !podednávamiu zak1adal a ,ohľadne rtres,tnýrch činov pod 
2. a 3 .. za;žalov,aný,ch -podľa uSltanovenla § 381. ,odst. n. č. 2. Tr;p. ruebolo 
pro'ti rozsudku sedrie PfÍ.pus,tillé odvoJ,anie, alte podľa § 426 . .odst. Lč. 2. 
Tr~p. Jen zmätlQ.oná s.faJžn'O'sf k s!Úrdne,j 1athu~li (§ 426. ods,t. Il. Trrp.). 

Z ,te,j okolnro,sU, že súdna tabrulra vY'bavHa op,ravný PrDrs,triedoik ob
žalovaných B. a C. ako odvolanie, nemôže pre obžalovaného B. vzniknúf 
žIadne ,práVIO k opravnému pr,o,striedku pr-o,ti -tomuto r'o,zsudku súdnej 
tabule. IROZSIUdok ten - proti ktor,ému s·a žiadny ďal:ší olpravný :prostr,ie
dok nelpri-p:úšfa - stal sa vyhJásemím ,plI'ávo!pl,a:tný (§ 494. U. Trp.). 

Holo prelto zmäto'fnú .s,fa;ž,nosf o,b~aJovan,ého B. podľ:a ustan.ovet1lia 
§ 434. od SIt. 3. Trrp. v celkru odmietnuť, lebo smeruje .pro,ti . .pd'ávioplatnélmu 
ro,zho,dnrutiu, a je v dôsledku toho zá!konoJl11 vylúčená. 

Zmo III. 673/25 z 12. II. 1926. 



Náklady rekurzu obvineného proti usneseniu vyšetrujúceho sudcu o na
riadení zaisťovacej exekúcie nelzä považovať trestnými nákladmi podľa 
§ 479. Trp. a rozhodnutie o náhrade týchto nákladov nepatrí do ko-

nečného rozhodnutia podľa ~ 479. odst. 3. Trp. , 
Na opravný prostriedok generálnej prokuratúry na zachovanie práv-

1}.ej jednotnosti v trestnej veci proti P. K. pre prečin poškodenia cudzieho 
majetku nemovitého, ktorá bola už právoplatne rozhodnutá, učiní! Najv. 
súd usnesenie, pOdľa ktorého súdna tabula v lje usnesením zo ana 11. júla 
1924 číslo Tr. 1 ;d,4u2/ ~4 porušila zákon v ustanovení odst. 1. a 3. § 4/9. 
a ostatného odstavca § 493. Trp., pokia:ľ vyriekla, že náklady rekurzu 
obvineného proti usneseniu vyšetrujúceho sudcu o nariadení zaisťovacej 
exekúcie treba považovať trestnými náklaGmi dľa § 479. Trp. - ďalej 
že výrok o náhrade týchto nákladov má miesto len v konečnom roz
hodnutí dľa odst. 3. § 479. Trp. a konečne, že žiadosť obvineného o ná
hradu nákladov jeho rekurzu javí sa pred skončením trestného pokra
čovania - predčasnou. - D ô vod y : 

Podľa spisov sedrie v B. B. Čís. Tk. XIII. 590/24 nariadil vyšetru
júci sudca usnesením z 31. marca 1924 na návrh súkromej strany ml. 
S. K. a spol., obyvateľov v Č. v ich prospech proti P. K., obvinenému 
pre ;>rečin poškodenia cudzieho majetku nemovitého dľa § 421. Tr. z. na 
základe § 493. Trp. pre obnos škody 200.000 Kč zaisťovaciu exekúciu. 
Na sťažnosť obvineného zrušil obžalobný senát sedrie v B. B. usnesením 
zo dňa ' 12. apríla 1924 Júto exekúciu pre nedostatok zákonných podmie
nok k jej nariadeniu - zbavil účinnosti všetky prevedené exekučné 
kroky a ' súčasne zaviazal navrhovateľov Š . K. ml. a spol., aby behom 
15 dní pod ťarchou exekúcie zaplatil obvinenému na nákladoch rekurzu 
v 'srľlysle § 493. Trp; a ,§ 235. ex. zák. (zák. čl. LX/1881) obnos 1.906 Kč. 
Rekurz proti tomuto usneseniu podaný súkromou stra.nou súdna tabula v b. uSllésením zo dňa 11. júla 1924 pokiaľ sa týkal výroku o zrušení 
zaisťovacej exekúcie - odmietla, jako zákonom vylúčený; čiastočne ale 
ri1U vyhovela čo do výroku o náhrade útrat a zmenila výrok obžalob
ného senátu v tejto čiastke v tom smysle, že sa žiadosť obvineného 
o náhradu nákladov jeho rekurzu jako predčasná zamieta a to s tým 
odôvodnením, že náklady .rekurzu obvineného proti výroku vyšetrujúceho 
sudcu po nariadení zaiSťovacej exekúcie treba považovať tiež jako trestné 
náklady dľa § 479. Trp. a poneváč odst. 3. tohoto istého § ustanovuje, 
že výrok o náhrade nákladov trestných má miesto len v trestnom roz
sudku, alebo v iných konečných rozhodnutiach tam uvedených - ďalej 
so zreteľom k ·tomu, že proti P. K. pre prečin dľa § 421. Tr. z. zavedené ' 
tres,tné pokračovanie . ešte skončené neni: žiadosť obvineného o náhradu 
nákládov 'rekurzu jeho proti výroku o nariadení zaisťovacej exekúcie po
daná sa javí predčasnou. 

, Týmto usnesením súdnej tabule bol porušený zákon v ustanoveni 
§ 479, a 493. Trp" nakqiľko bobr náklady rekurzu obvinertého proti usne
seniu o povolenie zaisťovacej exekúcie uznané za trestné náklady a roz
hodnutie o nich odkázané až ku konečnému rozhodnutiu trestnej veci. 

Ods,t. 1. § 470. Trp. vypočítavá tie náklady, ktoré sa majú za trestné 
považovať a 'rozhodovanie o ktorých je v odst. 3. cit. § vyhradené ko
nečnému rozhodnutiu veci. 2 výpočtu tohoto jasne sa podáva, že sú t o 
výdaje, slúžiace prvému a bezprostrednému cieľu trestného pokračovania , 
totiž náklady spojené s pokračoyaním, zavedeným cieľom rozhodnutia 
o vine a treste obvineného, prípadne jeho nevine; neuvádzajú sa talll 
ale náklady s ú k ľ o, me j stľ any, jako takej v smysie odst. 8. 
§ 13. ,(§ 51.) Trp., totižto bez ohľadu na tó, že pri súkromožalob
ných de1iktoc-n je ,súkrorpá strana totožná so súkromým žalobcom. 

" . Keď tedy súkrbrhá strana domáha sa mimo odsúdenia oznámeného 
obvineného aj toho, aby si ' zabezpečila aj súčasne svoj' súkromoprávny ' 
nárok, náklady tohoto pokračovania nelTlôžu byť považované trestnými 
nákladmi v smysle § 479. Trp. a z toho zase plynie , že náklady zaisto-
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vacej exekúcie sa týkajúce nie je možné považovať za trestné náklady, 
o ktorých by sa dľa odst. 3. § 479. Trp. malo rozhodoval' len konečným 
usnesením. 

Z toho, že v ostatnom odsťavci § 493. Trp. citovanom exekučnom 
pokračovaní o nákladoch rozhoduje sa vždy súčasne s dotyčným roz
hodnutím o nariadenie zaistovacej exekúcie, o jej prevedení" zrušení aj 
opravnom prostriedku proti nej - vychádza z výslovného výpočtu týchto 
otázok, ktoré sa majú riešiť dľa predpisov o exekučnom poriadku, že a.i 
o nákladoch, spojených s dotyčným úkonom v exekučnom pokračovaní 
sa vyskytnuvšÍm - má sa rozhodovať dľa zákona o exekučnom po
riadku hneď. 

Keď tedy súdna tabula vyriekla, že náklady rekurzu obvineného 
proti výroku vyšetrujúceho sudcu o nariadení zabezpečujúcej exekúcie 
treba považoval' trestnými nákladmi dľa § 479. Trp. - ďalej, že výrok 
o náhrade týchto nákladov má miesto len v konečnom rozhodnutí dlľa 
odst. 3. § 479. Trp. a konečne, že žiadosť obvineného o náhr-adu nákladov 
jeho rekurzu javí sa pred skončením trestného pokračovania - pred
časnou - bol v tomto smere zákon porušený. 

Zm III 7/25 28. I. 1925. 

Ku skutkovej podstate prečinu dľa § l. zák. čl. XLI/1914 nepatrí, aby 
tvrdená skutočnosť bola objektívne nepravdivá. 

Naivyšší Isúd vyniesol tento r o z s u d o k: 
VyhOVUje zmätočnej sťažnosti verejného obžalobcu založenej na bod 

1. b) § 385. Trpp. z dôvodu zmätočnosti uvedeného v cit. bode cit. §, 
zrušuje rozsudok súdne,j tabule čo do kvalifikácie, a následkom toho i do 
trestu, čin obžalovaného označený v enunciMe rozsudku súdnej stolice 
kvalifikuie Zla prečin pomluvy d)ľa § 1. a bodov 1., 2. odst. Itl. ~ 3. zák. čl. 
XLI/1914; a obžalovaného Dr. M. S. odsudzuje dľa odst. Il. § 3. cit. zák. 
použitím § 92. Trz. k 1000 (tisÍc) Kč peňažnému trestu, jako k trestu 
hlavnému a k 80 (osemdesiat) Kč peňažnému trestu" jako k trestu vedľ,aj
šiemu. V prípade nedobytnosti peňažný trest dr-a § 53. Trz. má byť pre
menený na väzenie a pri tom každých nedobytných 20 (dvadsa,ť) Kč 
1 (jedon) deň väzenia má byt počítaný. ' 

... Naproti tomu záMadmá je vo snwslle hodu 1. b) § 385. Tr1p 
ohlásená časť ,0,bžaloO!hcovej zmätočil1ej sťažnos.tL 

Súdna tabula za pravdivé prijala súdnou stolicou zistený ten skut
kový stav, že dňa 4. februára ,1924. v Bereholve na zlaSta:dtruutÍ obec.n:élho 
z,as,tupdteľstva obž,alllovall1Ý taJk s:a vy;j.adrN oo poškoderIJoil11 Dr. S. R. zásltulP
coQtvi s,tamls,tu olhc·e Hereho,va, keď tentto jako rleferent ,prednášalI zál,eži
tos't.j pfieda'ia obecného, dreva. že post'upov'élJl str,aníciky, a že iáto zá
ležit,ost' z,~páciha ,pélJnamoru, a ž,e jako re:Í,erel!1,t !pifivMll1e vyz'V'al 2 inttere
sovaných obchodníkov, aby jemu dali písomné nabídky o tom, že kúpia 
drevo mimo dražby. Toto vyjadrenie obžalovaného obsahuje to tvrde
nie, ž,e .po,š!lwdený verejn,ý úrarlnÍik v zá!ležitosti Ipifedada ,obecného dr,eva 
pokr,a,čoíVal stranícky, - teda !porušením .s.vodej pov1Innlo'stti. lebo v,erie'jný 
úradník má pokmôov élJť nes'tr,aame; v s'úvilslo:stis predlO·š1ým IÍvr.dením 
použ,ilté ,slo'vá o.bžGiJlovaného ,a:le, že, »Mto záležHost z,alPáoha lPanamou« 
olbs,ahuje to tvrdenj'e, že IPo'šklodený n.ejed!l1.a:1 nez:tštne. ale chce po už,i l' 
sVlolÍ'e úľGiJdné postav,enie , k dosIiahnutiu privátll1eho ma1·eriállnlelbo zisku na 
úkor obce. Slová obžalovaného nie sú teda len hanobiace výrazy, ale 
ohs,a,l1il'jrú tvrdenie stlm no čnols1:í , vZlfla'hrujú 'Sa na urči'té úmdn'é ie.dnande po
šikodenlé;b.o'. Pifeto mýLna s,a súdna tabuJ,a. keď kv,aMiklOv,ala. č.i!ll ohžaJo
vaJlléiho za pre,čin urážky Illa cti, trebár,s tenIto čin z hor'euvedený,ch, ď:ail'e,j 
Z primeraný·ch s lprávď1ych dôvodov" uvedenýc:h v wzsudku súdnej sto,Hce, 
vyčerpáva skutkovú podstatu prečinu pom!uvy d,!'a § 1. a bodov 1., 2. 
odst. II. § 3. zák. čL XLI/19l4. 
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Ku s k u t k 'o' ve j p.o-d.s 1: ate :preI01!l1U -dfa § 1. z,áJk. č.l XLI/1914. 
nelp.a.trí, aby tVIľ,de-ná s/kuŤorOnosť boJa objek!tívne n,eopravdivá. Vysvňtá to 
'z § 13. dt. zállm-na., kfa krt:O:rého doká.zande ,pľraJVd.iv,o'S,ti s,a naT;jaďuje len 
nla návrlh obž!a!lov,aného a len v .pdpad!olCih, určený,dh v zákloJThe. Z toho 
]Jlynie, že .tIen ·obtž,alov,aJným urpll.atnen,ý dôvod zmätočruols'ti , že oQJn dokázal , 
'Pravdivosť, nie je zmätočným dôvodom, označeným v dobe 1. a) § 385. 
Trp., ale ohľadom na to, že dľa § 16. zák. čl. XL/1914. dokázanie prav
'di,vo-sti vylučuj,e us,tálenlie rpomluvy, uv,edený .dôlvod je trels,tnolsť vylu-' 
čujúcJm dôvodom, a je oz,na,čený v hode 1. c) § 385. Trp. Najvyšší 'súd 
all,e uznal na zákiLade toholtio' bodu olhl.ás·enl1Í zmärt:o,čnú sta'žruos.ť .obžalo
vaného z.a bezzákladnú, ;lebo z dôvodo,v slPrávnycih, uv,edených v rozsud
ku .súdnej It<1JbuJle z·o zistených skuÍ'o,č:P.'ostí nie je možno ,odlvj,esť too z.á
ver, že ohž-alov,aný by bol dokázal plravdivlOsť sV'ojJch ,tvrdell1Í. 

Z uvedených dôvodov Najvyšší Isúd v Ylhorvel Izmätočneti s,ť,aJfuo-sti 
v,ere,j.ného obžalobcu, pokia'ľ táto, bOlIa zaJožená na !hod 1. b) ~ 385. Trp. 
a lIJ1olkra,čujúc d~a o,ds.t. 1. § 33. Tnp. nlOv. vYll1.i·esoQ[ zák,o!llu zodpov,e-dajúci 
r O·ZlSU d oik. 

Čí's. Zm HI 366/25 ZlO dň,a 23. no,vembr·a 1925. 

Ad ~ 158. tr. z. 
Roz!ka'z.ujúca ,f,o,rma nie ,je podSltaJtným .31 j'erdilllÝiffi z.naJkJom . právneho 

:pojmu ptOlpudz'orvamda, avšlaJk obscuh a slillYls·eľ .ptQ;už1týoh výrazov. 
Zm III 801/24 z 3tO. XII. 24. 

Zák'on k ISI}(JUt!k,ov·ed ,povruhe prečinu plodma ~ 158. !.I. tr. z. lI1evyža
'duje, alby vyzv,aJnde malo účinok. 

rZJm III 801/24 z 3'0. XII. 24. 

Ad § 172. tr. z. 
Pre,éďn podľa § 14. č. 3. z.áJk:ol1ia na OOhlialliU rr,epulbl!jjky <treba s·o Zlre

t'elflom 'na výšku slklutoóne vYJmenunéiho treSlÍlu .a ustlanlOlvelI1iia § 2. čÍs. 
2. zák č. 284/1920 Sb. z. a n,31r. 'p.ov3l~ova'ť Zla mi,e-rllielšÍ než kvaJilfilkáoilu 
J)odľ.a § 172. ,ods,t. 2. Itr. z. 

Kr III 611/23 z'o 17. III. 25. 

Ad § 175. tr. z. 
PlOď IOiZln3lČením v mno'~norm čí-sl,e »-Qls,oby« treba foOlzumÍleť ad ,len 

jednu 'osobu. 
Zm III 524/25 z W. VU. 25. 

Podiem vtrhnutia v ISrmys.1le § 175. tr. z. je vYoČ-enpan,ý, keď ,tllup'a 
VSltúP1 ·do cudzej mi'elsttn-osti proti vôli oprávnenej , a·soby. Aj o.tv.orená 
tObohodná miesltnOtsť s,t,ojí pod Qrohr:3JllIOU § 175. tr. z. 

Zm III 1119/24 z 22. V. 25. 

Ad ~ 175. tr. z. 
K IP'Q'jmu ná'sHj,a :sa nevy,žadU/je, aby ,pa,aharbeHa prr,i:aJmo ublížili ·na 

te-l'e 'po'škodernému, sItačí, alby hIO domlútili lc nejakérnu j'eooanďru pr·ofti jeho 
vôli. Pod ~ojmom násilia trebq. rozumieť aj násilie psychické. 

Zm III 450/24 z 31. XII. 24. 

Ad ~ 221. tr. z. 
Nemohla-li obžalovan.á následkom ,S/vojlej ne-p-a1:'rnej inteHg-oocie chá

]Jať dos,31h .svo~ho falošného svedectva, treba mať za to, ~e fa,!ošnré s,vle
'deotvtO borlo učinené lelTI z neorpatr.nolSui. 

Kr nl 227/23 z 15. IV. 25. 
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