
Dr. Th. Nussbaum, r. Najv. s.: 

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

Pre kvalifikáciu pod.fa § 463. trz. sa nevyžaduje absolútne fyzické zničenie· 
úradného dokladu. Složenka a zúčtovanka šeku poštovnej sporiteľne je 

listinou vo smysle § 463. trz. 

Obžalovanému A. Ž. bolo za \ illU l;ladel1é, že . d.ňa 6. mája 1925 
v P. na poštovnom úrade II. jako verejný úradník zpreneveril 1007 Kč., 
ktorý obnos L. A. na menovanom poštovnom úrade složil na šekový 
účet fy. Ii. v P. do jeho rúk, a chcejúc zmariť alebo aspoň stížiť odha
lenie tejto zprenevery, odniesol z úradu složenku a zúčtovanku šeku 
poštovnej 'sporiteTne o tomto rlatení, ktoré nezapísal do denného účtu .. 
Keď však obžalovaný pre inú príčinu bol na policiu predvolaný, ešte 
vôbec nikto o zpr eneve J e 1007 Kč vedomosti nemal. pri telesnej pre
hliadke bola u obžalovaného najdená složcnka na 1007 Kč. ktorú obža
lovaný sa pokúsil zhltnúť, v čom mu však zabránené bolo. Obžaloba 
znela na zločin zprenevery podJľa §§ 462, 463. Trz. Súd L stolice trestný 
čin obžalovruného kvalifikoval jako zločin dokonanej zprenevery v úrade 
podľa § 462. trz. a pokus dľa §§ 65. a 463. Trz. 

V pokuse zločinu podľa § 463. trz. a nie v dokonanom zločine bol 
obžalovaný za vinného uznaný podľa dôvodov rozsudku preto, lebo 
odniesol složenku na 1007 Kč z úradu a toto jeho jednanie nedá sa. 
subsumovať pod zločin podľa § .463. trz. kvalifikovaný. a nemôže sa . 
odnesenie z úradu ztotožiíovať so zničením, lebo složenka napriek jej 
odneseniu z úradu dnes ešte, trebárs len v poškodenom stave. jestvuje ; 
zrejmé je však, že obžalovaný dopustil sa pokusu zločinu podľa § 463. 
trz., k~ď listinu túto (složenku) chcel zhltnúť. v čom mu však bolo 
zabránené. 

Súdna tabula ale kvalifikáciu podJľa § 463. trz. vôbec pominula, 
nepovažujúc složenku a zúčtovanku šeku poštovnej sporiteľne za takú 
listinu alebo taký spis, o ktorom jedná § 463. trz. a preto je pre kvalifi-· 
kovanie činu bezvýznamné, že sa obžalovaný ~okúsil tú složenku 
ci. zúčtovanku zhltnúť a takto zničiť. 

Odstranenie složenky a zúčtovanky je v súvislosti s činom podľa 
§ 462. trz. kvalifikovaným a nelzä čin obžalovaného ešte zvlá šť kvalifi-
kovať jako pokus zločinu podľa § 463. trz. . 

Ale ve rejn$r žalobca domáhal sa zmätočnou sťažnosťou podľa § 385~ 
č. 1. b) trp. zmeny kvalifikácie a dovodzoval. že čin obžalovaného je· 
správne kvalifikovať jako zločin zprenevery podľa §§ 462. a 463. trz. 

Najvyšší súd shľadal názor oboch nižších súdov stolíc mylným, 
z týohto d ô 'v >o.ct 'o v: Súd Iprv,ej istoHce sa mýlN, ikeď sa cLom:nieval, že pre 
kvalifikáciu rodIa § 463. trz. sa vyžaduje absolutné fyzické zničenie 
úradného dokladu (knihy, účtu, protokolu atď.). 

V § 463. trz. sa výslovne uvádza, jakému cielľu toto zničenie alebo 
l11epo,tnebnÝ:1TI Illónenie má s~úž:iť , t.oUž klu zmaiľ'eniu aJebio sHženiu odhalenia 
spáchanej zprenevery. Z toho plynie. že postačí také zničenie uvedených 
dokladov, ktoré tohoto cieľa dosahuje. Tedy aj fyzické odstranenie 
dokladu z úradu stoH na roveň celkovému zničeniu dokladu. Lebo pri 
normálnom chode veci, z tej okolnosti, že odstranený doklad ešte fyzicky 
predsa existuje, zatajeniu sDáchanej zprenevery obtíže nevzchodia. Pre 
cieľ v § 463. trz. uvedený stačí, bol -li doklad učinený nedostupným 
pre úradnú manipuláciu. Nie teda tá okolnosť bola smerodatná. že obža
lovaný chcel zhltnúť časť še ku poštovnej sporiteľne. ale že ho Z · úradu 
v tom smysle odstranil a pre úrad neupotrebite\ľným učinil, aby . odha
lenie zprenevery ztížil. Táto činnosť ale bola obžalovaným celkom doko
naná. Zo snahy, šek zhItnutím aj fyzicky zničiť ovšem pre súd plynie 
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dôkaz pre to, že odnesenie šeku z úradu s talo sa I=ráve k tomu cieľu,. 
aby odhalenie spáchanej zprenevery bolo znemožnené. 

Celkom mýlny je ale názor sudnej tabule. že složenka a zúčtovanka 
šeku poštovnej sporiteľne neni listinou. na ktorú sa ustanovenie § 463. 
trz. má vzťahovať. , 

Ustanovenie ~ 463. trz. znie, že podľa tohoto miesta zákona má byť 
potrestaný, kto v úmysle, jako hore už bolo 'Uvedené. zničil alebo 
neupotrebite:rným učinil nejakú manipulačnú knihu, účet, protokol alebo 
inú n a zp r e n eve r en i e sa vzťahujúcu listinu alebo spis. 

Y danom pr1pade a,le IPlráve složenka a zúčt'ovl3tl1Jka šeku pošt OIvne j 
sPOlľit.eTllle sú pÍls.omným d,ok-Ladom 'prij atia obnosu poš te odovzdamého a 
listin-ou, ktorá k ďa-lše,j ma.ni'Puládi a kontrolo-v 3Jtltiu prHatých peňazí je 
nezbyltnou. Práv e odstr,ane,nie toho,io účetného odkladu na Zlpretneverený 
obnos sa vzťahujúceho, ktorý obžal,ovalný i,ntá,č v pr íjmoch ne,o z.na čil , bolo 
úóinným prostriedkom, ako sa môž e o,cuhalenie zpr.enevery znemožniť. 

J e !l11y,lný.m n.á zor súdnej t a bul e, ž e by odstranenie sl'O;že.ruky p a trilo 
ešte k skutko v ej podst.ate zloôi,nij z p,renev ťiry peňazí podľa § 462. trz. 
Obž alovaný, keď b y bol aj s o slože n.kou plrecLpÍ'sa1nÝm Sipôsohom niadne 
mani,puloval, a le p.e.niaze pr-e seba zadr ž,ai, hol by už všetlw to učtnU, čo 
ku s:páchaniu z,pre.nev ery v úr.ade podiľ,a § 462. trz. j,e pot rebné, u ž v.tedy 
b y b ol c elkom t e-nto zločin dokonal. 

Jeho ďalšiu činm,osť nutno u ž p od kvalifikáciu podľa ~ 463. trz. sub
SUtlTIOIv.ať, lebo tát O' činnosť il1e.sle-dov.ala už osvojeni,e a pre .s eba z,adržanle 
ne jak e j veci, peu až nú ce,nu majúc ej, ja koo § 462. tl ľiZ. vyž aduje, a le slúžHa 
len t omu cie.ľu, ruby odhal,enie u ž d Olk onane,j ~p.ľeine,very bolo zmarené._ 

Nu tno aj n.a ,pomer § 463. k § 462. trz. upozorniL 
Zákl.acLný pojem trťlslt,ného či.nu ie v § 462. trz. stlanovený. - V § 463. 

trz. sa nekoln's truuje nijaký samosltatný z'loči,n Zipr'e:neve,ry, ,ale len určitý 
prÍlpad 1:Jr·e.stn ého Čil1U podľa § 462. trz., ktorý, keď vykazuje okolnosti 
v § 453. t.ľZ. uv:e de n-é, má byť j a k o . ť a ž š i e k val ,i f i k ,o v a ,n Ý aj 
ťažš~m Ihe.s,tom p Cikut ov aný. 

Preto Nai'vyšš í súd zmätočnej s ť,ažn o Siti ve:rejného žalobcu vyhovel 
a čin obža.!olv,aného j,ako zloč.in dokolllalej zp,re,ne've-ry v úrade pod.ľ,a § 462. 
aj § 4.53. tľ,z. IkvaUf.ikoval. 

Zm III 127/26 z 13. IV. 1926. 

Predi}is, že dôkaz pravdr a presvedčenie o pravde je vylúčený, nasveď·
čuje tomu, že ochrana di prezidenta republiky nespočíva na predpisoch_ 
všeobecných zákollov o ochrane cti, ale na zvláštnych predpisoch 

f, li. zák. na ochr. rep. . 
Obžalovaný R. K. hol uznC.n~- vinným pre,činom urážky prezidenta_ 

republiky podľa § 11. é. 1. zákona na ochranu republiky preto, že pred 
viacej ľu ďmi prezidentovi republiky na cti ublížil hrnbe zneuctievajúcim. 
prejavom. 

Súdna tabula rozsudok potvrdila. 
NajVYŠŠÍ súd zmätočnú sťažnosť na bod 1. a) b) § 385 trpp. založenú,. 

zamietol. z d ô vod 'o v: Prevádzajúc z mäto,čnú sťažnosť podľa § 385 •. 
bod 1. cl) a b) Trp. stavitL sa síce sťažovateľ na skutkový stav zistenS 
sí:dnou tabulou, tvrdí v~ak, že výraz obžalovaným použitý netvorí žiadny 
trestný či1l1 a menovite nemôže byť kvalifikovaný jako prečin dľa ~ ll. 
bod l. zák. č. 50/23. Zmätočná sťažnosť stoiína tom stanovisku, že slová. 
obžalovaného nie sú nič iného než kritika 1= olitickej ·činnosti prezidenta:. 
republiky. V politickom živote platia iné normy než v živote súkromom~ 
Pre súkromý život sú predpísané presné pravidlá, pres,iúpenie ktorých 
ohrozené ie tresty, politik však takei ochrany .nepožíva a ie vystavený 
kritike niekedy veľmi ostrej, jakei by jako súkromník nestrpel, jako po
litik však strpieť musí. Poneváč slová obžalovaného vzťahovaly sa na 
politickú činnosť prezidenta republiky, neboly namierené proti jeho cti 
a nemôžu byť uráž:<cu na cti. V § 11. bod 1. zák. č. 50/23. vyžaduje sa 
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:prejav hrube zneuctievajúci. Poneváč prejav obžalov"aného nebol hrubým, 
nemôže byt kvalifikovaný ~odľa citovaného m.esta Lákonného. ate len 
podľa všeobecného trestného zákona. 

Stanovisko zmätočnej sťažnosti neodpovedá zákonu. ,~ 11. odst. 1. 
zák. č. 50/23. ohrozuje trestom každého. kto prezidentovi republiky na 
cti hrube zneuctievajúcim prejavom ublíži, a nečiní rozdielu. bolo-li mu 
ublížené jako súkromníkovi alebo pre jeho činnost politickú. Je správnym 
.tvrdenie zmätočnej sťažnosti, že politik ie vystavený ďaleko prísnejšej 
a často ostrejšej kritike, než človek súkromý. zmätočná sťažnosť však 
prehliadla, že § 11. citovaného zákona na ochranu cti prezidenta repu-

' bliky vytvoril predpisy sei kom zvláštne, platiace len pre osobu prezi
-<lenta republiky a jeho námestníka, čo je vidno z bodu 3. toho istého 
paragrafu, že dôkaz pravdy i presvedčenie o pravde je vylúčené. Súdy 
,nižších stolíc dospely spôsobom všetku rochybnosť vylučujúcim pre
svedčeniu, že slová obžalovaného boly namierené proti osobe prezidenta 
republiky. Za hruhe zlleuctievajúci treba · rokladať každý prejav, kt0rý 
.sa môže dotknúť prezidentovej obecnej "ážnosti. a že výrok obžalované
ho k tomu spôsobilý bol, nepotrebuje zvlášt byt dokazované. Súdy niž
.Ších stolíc tedy celkom správne uznaly obžalovaného vinným prečinom 
dľa §. 11. bod 1. zák. Č. 50/23. 

Zm III 587/24 z 30. J. 1926. 

Príslušným k pokračovaniu podTa §§ 517., 518. Trp. je len 3-členný senát 
sborového súdu I. stolice. 

Rozsudkom samosudcu pri sedrii v P. z 23. apríla 1925 Tk. 27/25-18. 
bol J. V. uznaný vinným zločinom krádeže podľa §§ 333., 336. bod 3. trz. 
a § 48. tr. nov. spáchaným d~' a 14. januára 1925, a prečinom krádeže dľa 
§ 233. trz. a § 48. tr. nov. spáchaným tohože dňa, odsúdený cHa § 49. 
odst. I. veta 2. s r;oužitím § 92. trz. do žalára na šesť mesiacovalbol 
mu povole:ný podmienečný odklad výkonu trestu na zkušebnú dobu 
dvoch rokov. Rozsudok tento je právoplatný. . 

Rozsudkom samosudcu pri sedrii v P. z 29. októbra 1925 č. Tk. 
521/25-8. bol J. V. uznaný vinn}Tm zločinom krádeže dTa ~ 333. trz. a 
§ 48. tr. nov. spáchaným dňa 27 . .IX. 1925 a odsúdený dľa § 49. sadzba 
].:rvá tr. nov. s použitím § 91.< trz. do žalára na šesť mesiacov bezpod
mienečne. Rozsudok tento stal sa právoplatným. 

Usnesením samosudcu pri sedrii v P. z 29. októbra 1925 Tk. 521/25-7. 
bol nariadený výkon trestu, driev citovaným rozsudkom podmienečne od
loženého. Usnesenie toto nadobudlo právnej moci. 

K návrhu státneho zástllpcu z 31. októbra 1925 nariadil samosudca 
rok k verejnému jednaniu d~·a § 518. trp. a po skončenom pojednávaní 
yyniesol rozsudok z 5. list opadu 1925 Tk. 521/25-8., ktorým oba pred
metné rozsudky zbavil platnosti a J. V. vymeral úhrnný trest žalára 
v trvaní 11 mes iacov. Proti rozsudku tomuto ohlásili zmätočnú sťažnosť 
státny zástupca aj obžalovaný čo do výmery trestu, ktorú státny zá
stupca včas previedol. 

Najvyšší súd z dôvodu zmätku podľa § 384. č. 1. trp. z úradnej po
vinnosti zrušil napadnutý rozsudok aj s pokračovaním a odkázal vec 
senátu sedrie v P. jako súdu vecne príslušnému. z d ô vod o v: Dľa 
§ 518. odst. III. trp. je pre pokračovanie dIa §§ 517., 518. trp. príslušným 
ten sborový súd, jehož rozsudok vyslovil naitažší trest. Dľa § 14. zák. 
čl. VH: 1912 rozhoduje sboľový súd v trestných veciach v senátoch 
~- ,člennÝch. Z tohoto predpisu stanoví výnimku jedine zákon z 22/12. 
1921 č.471. Sb. Z. a nar. v tom smere, že za podmienok § 6. môže trestný 
čin. patriaci k príslušnosti súdu prvej stolice, byť prikázaný k rozsúdeniu 
jedinému členu tohoto súdu jako samosudcovi, ktorému § 7. odst. I. cit. 
zák. priznáva práva a · povinnosti predsedu aj senátu. Z celei stylizácie 
citovaného zákona je zjavné, že tieto práva samosudcu týkajú sa len 
prevectenia hlavného prelíčenia a v)Tnesenia rozsudku, jako aj všetkých 
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ďalších opatrení, ktoré vynesenie rozsudku so sebou priamo prináša.
Nelzä tedy tieto práva samosudcu rozširovať cez ony medze, ktoré im~ 
zákon chcel dať. Pokračovanie d~' a § 517., 518. trp. je pokračova'ním vý
nimočným, presahujúcim hranice toho, čo súviSÍ s práve vy1íčenými prá-
vami samosudcu, čo je patrné z umiestenia týchto predpisov v hlave 
XXVIII. trp., jednajúcej o výkone trestu. Keby bol tedy zákon č. 471/21 .
chcel práva samosudcu rozšíriť aj na toto pokračovanie, bol by tak mu
sel výslovne ustanoviť . Nestalo-li sa tak, nelzä jeho predpisy jako vý_· 
nimečné vykladať extenzívne a treba príslušnosť k prevedeniu pokračo- · 
vani a dľa 517., 518. trp. priznaf Jen 3-čl enným senátom súdov sborových. 
I. instancie. 

Jestliže tedy v danom prípade rozhodoval v pokračovaní dľa § 518.
trp. samosudca, nebol rozhodujúci súd sostavený podľa zákona, pred-o 
metný rozsudok je zmätočný podľa § 3~4 . bod 1. a § 518. odst. IX. trp. ,_ 
ku ktorej zmätočnosti podľa posled. odstavca § 384. trp, treba hladief 
vždy z úradnej povinnosti, bol tedy zrušený a učinené bolo opatrenie: 
\'0 výroku tohoto usnesenia uvedené. 

Zmätočné sfažl110sti státneho zástupcu a obžalovaného boly pouká
zané na toto rozhodnutie. 

Vo veci samej treba podotknúf: 
§ 6. bod 4. zák. zo U /X. 1919, Č. 562. Sb. z. a nar. stanoví povin

nosť súdu, nariadiť výkon trestu podmiene,čne odloženého. keď vinník bol 
dodatočne nepodmienečne odsúdený pre zločin, ktorý spáchal p o vy n e
sen Í rozsudku, o jehož odklad ide. V tomto prípade je však dľa ďal
šieho ustanovenia tohože miesta zákonného vylúčené, aby bol vyme
raný úhrnný trest dľa § 96. trz. Dôvodom toho predpisu je, že sa jedná 
o rôzne prípady, z nichž každý musí byť samostatne posudzovaný. Zá
kon Č. 471/21. prevzal tu len predpis, ktorý pre také prípady stanovil 
§ 4. zák. čl. xxxvcr: 1908, teraz zrušený, ktorý pre obdobné prípady 
taktiež stanovil zásadu neprípustnosti vymerania trestu úhrnného. Z toho 
plyniel že P9Kra90vélnie podľa §§ 517., 518. trp. ie v danom prípade vecne 
neprípustné. 

Zm III 1066/25 zo 26. XI. 1925. 

Je vyhrožovaním, uvedomil-li pachateľ falošným pnplsom okresného 
súdu odporkyňu v alimentačnom spore, aby tento proti nemu zastavila, 

ináč že príde do žalára. 
Zll'zanna M. o<hc1nžala v lete 1924 pn podaní žaloby proti ohž,a:lova

nému M. D. II okresného súdu v M. o vydržovanie nemanželského dieťaťa 
a síce krátko po prvom jednaní u súdu dopis, razítkom okresného súdu 
a podpisom vedúceho sudcu opatrený, v ktorom dopise sa jej hrozí ža
lárom v prípade, že od s,poru započatého protI M. D. neustúpi. Dopis 
tento mal podľa formy aj obsahu charakter úradného rozkazu a Z. M. 
po obdržaní jeho sa domnievala, že dopis poslal sudca. Od sporu však 
neustúpila. 

Prvý súd uznal zato obžalovaného vinným pokusom zločinu vy
deračstva po.dľa (~ 65., 350., 353. (2.) trz. 

Súdna tabula v otázke viny a kvalifikácie prvostupňový rozsudok 
potvrdila. V dôvodoch uvádza, že obs.ah dopisu obsahuie hrozbu žalárom 
pre ten prípad, nezastavÍ-li ohrozená sporné pokračovanie proti M. D. 

Zo spisov vychádza na javo a súdna tabula to zisťuie, že sa jed
nalo o spor Z. M. proti obžalovanému o platenie alimentov pre neman
želské dieťa. Poneváč tedy obžalovaný konal v tom úmysle, aby spor 
pre alimenty proti nemu bol zastavený, aby tedy alimenty tieto platit 
nemusel, je 7..javné, že konal v tom úmysle, ab~r sebe majetkový osoh 
privodil. A poneváč obžalovaný dal dopisu, použil k nemu úradný oznam, 
jehož pôvodný obsah vyškrabal, zamenil v otázne znenie dopisu, cha
rakter úradného wzkazu a talk pohrôžného dOl})islll p'ouž:il pod zámienkou 
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-úradného lozkazu okresného súdu v M. , ie čin obžalovaného v prvostup
ňovom rozsudku správne kvalifikovaný. 

Najvyšší súd zmätočnú sťažnosť obžalovaného zamietol z d ô v o
d o v: Zmätočná sťažnosť naväzuiúc na dôvody rozsudku súdnej tabule, 
ktorými táto upotrebenie § 92. Trz. pri virmere trestu motivovala, totiž 
že dopis je písaný rukou neumelou a tak nejasne, že ie snadno pozna
t eľné , že od súdu neDochádza, ďalej že ani žiadna škoda z neho povstať 
nemohla, má za to , že všetky tieto okolnosti nasvedčujú tomu, že v da
.nom prípade sa jedná o nespôsobilý prostriedok k tomu, aby v Z. M. 
nejaká obava mohla byť vzbudená, že tedy v jednaní obžalovaného neni 
založ ená skutková podstata zločinu vydeľačstva. Keď však z činu pa
'chateTovho škoda vzniknúť nemôže, neni tu daný ani úmysel pachateľa, 
sebe, alebo druhému bezprávne majetkový zisk privodiť. veď pred
-pokladom každého zisku na jednej strane je škoda na strane druhej. 

Tento názor sťažovateľov je mýlny. 
Súdna tabula zistila, že inkriminovaný dopis rísa1 a Z. M. odoslal 

obžalovaný, ktorý bol Z. M. žalovaný na platenie alimentov pre neman
želské dieťa. Poneváč v tomto dopise Z. M. menom okresného súdu uve
domuje, aby spor proti nemu zastavila, ináč že upadne d.o žalára, je 
.zjavné, že dopis napísal v tom úmysle, aby spor proti nemu bol zasta
vený, aby v tom prípade_ tedy alimenty platIť nemusel, -tedy v úmysle, 
aby sebe bezprávne majetkový zisk privodil. Len tento úmysel pachate
ľov, bezprávne oratriť sebe alebo druhému majetkový osoh, vyžaduje 
skutková podstata zločinu vyderačstva ; ľahostajné je, či z jednania pa
chateľovho skutočne škoda druhému vzišla, či nie; vyderačstvo je do
konané, jakonáhle bolo násilie alebo hrozba skonče,ná. bez ohľadu , či 

.zamýŠ~·aného prospechu majetkového bolo dosiahnuté alebo nie a vše
tkého podkladu postráda názor sťažovateľov, že je vylúčený úmysel, 
keď škoda vzniknúť nemôže, lebo vraj každý neoprávnený zisk na jed
nej, podmieňuje š kodu na druhej strane. Úmysel pachateľa. smerujúci 
k bezprávnemu opat reniu si zisku preňho v danom prípade bol; ku škode 
však tu nedošlo len preto, že Z. M. včasne svojim právnym zástupcom 
trestne proti obžalovanému zakročila. 

Poneváč ale obžalovaný zastave nia sporu, tedy vlastného prospe
chu. bezprávne sa chcel domô cť hrozbou, j"cd otknuvší v d e pise, že in áč 
Z. M. upadne do žalára, je tu daná aj druhá náležitosť vyderačstva dľa 
§ 350. Trz. Že bol dopis ]:'ísaný neumelou rukou, bol nejasný a že sa 
snadno dalo roznať, že od súdu nepochádza, na veci nič nemení a do
cela nemôže zmätočná sťa žnos ť z týchto okolností. ktoré súdna tabula 
za poTahčujúce uznala, dedukovať na beztrestnosť obžalovaného násled
kom použitia nespôsobilého prostriedku. Z. M. je prostá venkovská osoba, 
na ktorú dopis v úmysle , obžalovanom zamýšľanom, zprvu účinkoval, 
1ebo sama udala, že po jeho obdržaní myslela , že dopis ten skuío,čne od 
súdu pochádza a išla preto k svojmu právnemu zástupcovi, ktorý ovšem 
jako advokát na prvý poh:ad mystifikáciu rozpoznal a trestné udanie 
-preto učinil. 

Sú preto jednaním obžalovaného dané všetky podstatné náležitosti 
zloči<nu vyder.a,čstJva, zmätočná sťaJžno'sť u,platňUJjúca zmätok p·odľa § 385. 
č. 1. a) TľlPIP. ie bezlzálkladná a hola podľa. § 36. odst. 1. Tr:pnolv. za
mietnutá. 

Zm III 754/25 z 16. II. 1926. 

Ad § 285. Itr. z. 
P ,lod mUlsí ,byť lž1vlolta,slclholPlný v dohe, 'keď 'odoihnôJni'e ,Sla staLo. Ú,m y

'se:: \plachaJte1ľa smeruje k t'cmu, aby 'plod ho-l usmrtený buď 'priamo al\ebo 
vylhnaním. 

Zm III 22.6/24 ~O 7. VIII. 24. 
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Vedel-li pa,oha 
chcel s,pôsobiť ,tento 
nill § 279. tr. z. 

Zm III 144/24 ' 

Pri odsúdení ik 
d:ľa § 289. ItT. z. mie 

Zm III 461/24 z 

Nepodviazala-Ili 
krvácalo, je 6in p.ri 
čenému v § 284. tll'lP. , 

Zm III 781/24. 

P.o siUtbjektívnej 
nebez,pe,čell1ls'Ťlv,a ,s je 
paohateľ ôJi vtedy, 
u Ikalž.dého normálneh 

Zm nl 135/25 lZ 

Sľúbil-li ,paoha 
ju, a tento IPO vy 
činom a smrťou po 

Zm ,ul 135/25 z 

Šo,fér jedúci 
57.600/1910 .a ZélJV ' 

Zm III 725/24 lZ 

Nie je ,potre,bn 
Kr III 572/.22. 

Dr. C. Eafinka: 

Úradn íci b 
dali, neboli trvale 
pension ovaní ]:, 
iba od prvého dňa 
hudnutíao vyrúb 

Č. 10.605 z 5. 

Pen s i i ,n í n á 
státu podle § 6. zá 

Č. 19.0/5 z 5. 

I. O vzaJe 
min. ľad y o úpr 
-- II. O nárocích 
mocných sil ka 

Č. 12.041/24 ze 
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36. odslt. 1. Tnpno,v. Z;1-

'Odoihnami'e sla staLo. úmy
mrtený buď 'priamo aIebo 

Ad § 287. tr. z. 
Veidel-li 'pa.oh.a t,elľ už vOIpred, že .jelho jednanie S,pÔs.ol]}í slllrť dieťaťa, 

chcel s,pôsobit ,tento výs.]edolk a dedna!I1lÍe jeho rt reba 'Poddadii1 ustano've
'Iliu § 279. tr. z. 

Zm III 144/24 z.o 7. I. 25. 
Ad § 289. tr. z. 

P ,ri odsúdení k tlre,sltu ,smrti nemá V"Y'meramie ved 'Iajšieho ,tpe:s tu po
d:ľa § 289. ItL z. miesta. 

Zm III 461/24 z 18. VII. 24. 

Ad § 290. tr. z. 
Nep,odviazala-l,i ma~ka /pri -porade ,pU,POÓ1Ú Sinoru dief.a.ťa a rt:OltO vy

krvácalo, je ,oin p,ri nedosta,ŤIlm 10lk,oJností 'nalSlV e,dčujúci'ch úmyslu nazna
čenému v § 284. Íinp., Jk'va1i.filkovať Jpodlľa § 290. tr. z. 

Zm ILI [ '81/.24. 
Fo slwbjektívnej stlfáJnlke .sa vy,žad.uáe, aby .si Ibol lPacihateľ vedoillÝ 

neb eZipe,čelnlS,tJv,a ,s jeho Jjedna'ním alebooIP,olme,nurt:im Ispojeného. Trestiným je 
paoha.teľ ad vtedy, ke ď nešetril 'p'ovinnej obyčadnej OP altr,n o:st i , kt,orá sa 
u ,k3Jždého normálneho člo,velka 'p:ľiOdpokladá. 

Zm .nl 135/25 lZ 15. Xhl. 1925. 
Sľúbil-li ,paahater IPoškodenému, že lll1U zaJplatí Hter rpálenky, vYlpide-li 

ju, a tento IPO VYiplÍ,tí pále'l1ky z.omrel, iednal pachateľ nedbal.e a medlZ'i jeho 
činom a smrťou p'ošlkodeného je daná príči nná súvi'sl,osť. 

Zm HI 135/25 z 15. xn. 1925. 

Ad § 291. tr. z. 
Šo,fér jedúc-i ',pr-oti predp,isu §§ 43. a 44. Ina,riade'nia mÍiu. vnútra Čís. 

57.60.0/1910. .a .z ClJvĽnlilVlš-i Itý1m Sll1J1ľť č1olVeka, äe odpOlve.dlný dľ,a § 291. Lr. z .. 
Zm III 725/.24 lZ 10.. L 1925. 

Ad § ~Ol . tr. ,z. 
Nie je iP'otre,bné. aby páchate,ľ predIVídal výsledok nastaiý. 
Kr ul 572/.22. . 

Dr. C. Bafinka: 

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.*) 
Státní zamestnanci. 

ú rad n í eib ý v. s tát u II hor s k é h o. ktorí ačko ~'vek o to žia
dali, neboli trvale ustanovení v službách republiky čsl., môž u byť 
pen s i o n o va 11' í rodJľa § 6. zák. Č. 269/1920. a ~ 12. zák. čl. LXV/1912 
iba od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po doručení 1lT1dnel1o ľO Z 
hodnutia 'o vyrúbende penzie. 

Č. 10.605 z 5. XII. 1925, Sb. Č. 5182. 
Pensij ,ní nárok býv. uh. stát. zamest n a nce pr oti čs.\. 

státu podle § 6. zák. ol. 269/1920. jest podmínen čsl. státní pfíslušnostL 
Č. 19.0.,5 z 5. XII. 1925 Sb. Č. 51 83. 
I. O vza]emném pomeru jednotlivých usnesení 

min. rad y o úprave osobních pomeru státních zamestnancu na ~ lov • 
. _ II. O nárocích kancelárských Medníku na Slov. vyšlých z fad po
mocných sil kanceiláfskýcb, na diety. 

Č. 12.0.41/24 ze 14. XII. 1925, S'b. Č. 520.6. 

'" Z Bohuslavovy Sbírky rozhodnutí nejvyšších stolic soudních RČS. 
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