
Dr. Th. Nussballm, ľ. Najv. s.: 

Rozhodnutia Najv. súdu R. Č. S. vo veciach trestných. 
Trestný poriadok nepriznáva ani súdu I. stolice ani súdnej tabuli právo 
odmietnuť odvolanie, ktoré bolo písomne ohlásené bez udani1a predmetu, 
driev, než bolo prevedené pokračovanie podľa § 391. Tr,P, (Zm IH 380/26 

z 12. VI. 1926.) . 

Rozsudkom súdu 1. st.olice bono š<e'st obžalov,a,ných obža,Joby SIP ro
stenýoh a to das'toone podra ~ 326. č. 2., čiast,oane ,podľa § 326. é. 3. trp. 

Verejný žalobca bol so sprosf'u1júcim wzsudkom súc1nej sto.lice S'P'O
kOlÍný a v zákonit.ej lehot,e ohlá,s.ila p,roti nemu odvolanie poškodená, a to 
bez bliž·šieho označeni'a a súčasne žiadala o doruoenie rozsudku k rukám 
jej advokáta (č. 1. 79). 

Rozsudok bol zástwpco,vi doručený 26. Úrnor.a 1925, avšak prelVede,nie 
oc1vo,lania bolo podané k s·údu až dňa 13. marca 1926, totiž po luplynu tí 
8-dň,ovej zákonitej ['ehoty. 

Súdna 'tabula 'preto p,revedenie odvoJania jak,o o,pozdené podlľ,a §§ 3S9., 
400., 42.2. trp. odmietla. OdmieUa ale Uež ohláJsené odv'olalni,e samo. To 
odôv'ordňuje tým, že v dôsledku odmietlnutia Iprevede/nJia odvolia,nira jako 
základ preskúman,ia napadnutého rozsudku prichádza v úvahu len opravIný 
prostriedok zás t,upcom poškodene-j, éUVšak bez bližši'eho o,značelniia, ohláse,ný 

. (č. 1. 79). 
Avšak toto ,od'volanie nelvyhovuje predlp,j'som § 390. Trp. v no,v om 

znenÍ. Vzdor tomu, že a:le inestáva ,tu 'pdpad pOUJžiUa predpisov dlľ'a § 391. 
Trp., poneváč 'postup ·dľa tohoto § javí sa trU byt úp'!:ne vyčerpaným práv e 
tým, že ,poškodená ž,iadala o do,ruče:nie ľo,zsudlw, čo sa ad stalo. Tým, že 
tedy bola . strane pos,kyt,nmtá možnost opravy. 

. Dodatočným p'orSí-upom dľia § 391. Trp. - jes'tli odv,olatelľ IP'O doručení 
ro~sudku vzdáva sa pr·evede'l1ia odvolania alebo oIPo.~dÍ sa s p,relvede,ním, -
že by bola ·vlastne poskyt,o,vaná te,jrt,o stmne neOlpráv,nená výhoda, ab y 
mohLa znova vyko,na·ť to, 60 ra'z už zameš:k,a'la. 

NajVYššÍ súd na sťalž.no,s~ poškode,nej uS'neselnlie súdnej tabule, pokia ľ 
ním bolo odmietnuté orhaá,senie odvolania, zruš,il a slÚdnej ,t,abruli u.l,ožil, ab y 
čo do odvo,lania ohláseného dňa 19. II. 1926 jednala podľ-a ustalno'veni,a § 400. 
bod 4. a § 401. trlP. z dôvodov: 

R,ozsudkom súdu .r. stolice bolo šesť obžalov,aných srproste,nÝ1ch olbža
loby, pri čom i,šlo čiastočne o rôzne treSltné činy a dôv,ody sprostenia 
neboly čo do všetkých obžalova!ných ste'jrné. Preto v tomto Iprípade ne
možno riecť, že vyjadrením poškode,nej stľalny, že »sa plroti ro,zS'udku 
odv,olá'va«, bolo jasne uvedené, -či sa poškodená odvo],a:la pre s\p,roste-nie 
vše,tkých obžialovaných, či s,náď len nie,ktorých a či čo do vrše'tkých trest
ných činov, ,ktoré boly predmetom obža·loby, či Ien oM'adom niekrtiorých. 
Nemožno tedy súhlasiť s tlVľde.ním sťažnosti, že odvolanie tak jak bolo 
písomne ohláse.né dň'a 19. februára 1926 vyhoVlo·va.lo Urstanorvelniu .§ 390. trp. 

Avšak odmi,etnutie o,dvola,ni,a diňa 19. Ifelbruára 1926 písomn-e ohláse
ného neodpoveda],o zákonu. 

Čo sa má s'tať v prÍlpade, keď IpÍsomné ohláse:nje odvolania ,nevyhovuj e 
us'ianoveniu § 390. trp., s,ta,l1<oví § 391. trp. P.odrla tohoto posledného zá
konného ustanove.nia, keď IVla.du pí>s,omne ohlhe!l1éhro odrvola,nia z'istí prv~r 
súd, nemôže odmietnuť odvola,nie, ale má naj-prv utS:nese.nÍm vyz,vať odvo
la.telľ:a, by vo troch dňoch ústne a lebo IpÍ,somne nalpravil chybu a pri t0111' 
upozorniť odvoliateiľa, že pokia.ľ 'výzlv,e nevYlhov:i'e, ,'bude jelho od'volalni e 
odmiet,nuté. TeprrlV, keď odvo:latelľ tejrto výzve nevyhovel, má súd prvej 
stoJ.ice odmi'e'inuť odvolanie. 

Pokia'ľ súd .prvej sí-olice opomenu,l previesť pokračovanie určené 
v § 391. tnp. a p.redložil spisy súdnej t.abuli k w ,zhodnutiu o odvolaní, má 
podľa § 400. hod 4. a § 401. trp. sDd:na tahula v zasedaní se:nM,u sa Llsniesť, 
ž,e odvol'a.nie ohláse,né bez uda.nia predmetu, bude spoju so spismi vrátené 
sDdu 1. stolice, aby previedo.l pokl'raôova,nie podľa pre,dipisu § 391. trP. 
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P,olki 3Jľ údna tabula neuč1nHa takého or:atre.nia v zasedaní senátu 
a le následkom odvolatnia nariadila wk odvolacIeho Iičenia a v porade do~ 
spela k názoru, že je z3Jpotrebí opwtre.nia !pod ~a ~ 401. trp. (§ 422. trp.), má 
jed.nať pod!'a llsta,n,ove.r1ia tOhO'tO p3Jr,agra,fll , to,tiž vrátif odvolanie súdu 
I. ,s tolice s poukazom, aby previedol pokračova/nie podlľa ,plredpisu § 391. tr,p. 

Zákon ne,priznáva an i súdu I. stolice, a'ni súd.n·ej t,albu.li právo odmiet
nut odvolanie, klt,oré bol,o písomne ohláse,né bez ud ania jeho predmetu, 
pred tým, než bolo rprevedené riadenie ·pr,ecLpLsla,né v § 391. trp. 

Trojdenná lehota pod,fa § 391. trp. súdom určené je samostatn á 
a neodvislá od lehoty k preNede:niu odv,olatni,a záko,nom v ,~ 388. trp . .urče
nej. Preto pri urče,nÍ lehoty dY,a § 391. trp. nejde o prevedenie odvola,nia, 
ale o vysvetlenie ohláseného odvo.l:wnia tak, aby vyhovovalo us,ta nove.niu 
§ 390. trp. ' 

Je síce Iprav da, že i p,revedením odvolania má byt dociel'e.né aSIpoň 
toho, k čomu smeruje us,tanovenie § 391. tnp., to'ti ž, k vysvet letniu nem'čj,tého 
ohlásenia odvol3Jnia a že v prÍlpade zmeška'nia lehoty k pr evedenilu odvo
la,nia pozde jšÍm post,uPOIl11 pmL~' a ~ 391. tnp. má s.t ran a zachránenú možno f, 
a'j po uplynutí lehoty k prevedenitLI odvolania vysvetlit s'voje odvo.l ani e 
tak, aby neboJo odmietnuté. Avšak táto mo'žnosf nemôže byť strane odň a t á 
tým, že by je j bolo odoprené právo, kt'oré jej zállwn v § 391. tr,p. výslovn e 
priznáva. 

Medzi ustanovením § 388. ti"'P. o l'ehote klU prevedeniu odvolania a 
u'sltanov e:nÍm § 391. trp. je k,rome už na.Zlna-čelného ešte ten ďal ší rozdi el, 
že ,podľa ustanotvenia ~ 391. trP. stralna musí byf výslovne ulPozornená 
na to , že jej písomne ohlásené ,o,dvoIalnie ·nevyhovtUje § 391. tnp. a že bud 
odmietnuté, pokiaľ nebude v 3-dennej lehote vYlSvettlené, čo pri ,lehote 
§ 388. trp. nemá mies,ta . 

Ustanovením § 391. tpP. chcel zákotnodaroa zr,ejme poskYÍtnúf stran e 
možnosf, aby udržala svoje pÍ,somne ohlásené odvolanie v tom prípade, 
kedy strana bola toho presvedčenia, že jej p.rehlásenie vyhovuje ustanove
nitU § 390. tr!]J. a keď súd j,e názoru Otpačného. 

Poneváč v to,mt,o prípade nebOtlo do,sialľ prevedené pOlkračo'va,nie po
dľa § 391. trp., bol uS'lleISte,nÍm súd.nej t.abule, poki3Jl' tát,o odmietla odlV ola
nie písomne ohlásené dňa 19. februára 1926 jwko nelvyhovujúce § 390. trp. , 
:po,rušený zákon v §§ 391., 400. bod 4., 401. a 422. od.st. 1. a 2. tr,p, 

Prípady, v k,totľých záJko.n dov Olľujoeodmiet.nuf odvolanie, sú vý 
nimečné a vyčer pave vypočí,tCĽné v zákone. Preto práv súdu na odmi etnutie 
odvolania nelzä roz širovať na iné ,p ripady, zákonoll11 newvedené. 

Smluvný poštovný sluha, pov.erený vykonávaním služby poštovného posla 
je verejný úradník vo smys'le § 461. trz. (Zm III 102/26 e; 12. V. 1926.) 

Obž-alov,aný J. K. uZlnaný bol súdom L s,ttolice zločinom dvo jnásotbnei 
zprenelvery podľa §§ 355., 356. tm. - v dôsledku §§ 92. a 20. trz., ako 
pr'eôn kVlalilfilkov,aným -, ktorý tak spáchal, že ja/ko výmer.ktová poštovná 
sila Ipo,Š'tov,né ho lúr 3Jdl\.i 'v S. hol p,otverený poŠitmaj,stmm doručovaním pošty 
vôbec a t.iež peňla,žnýoh zásie1tok sMal1lkárm, plaJte/bné poukázlky vo dvoch 
prípadoch za adresMov ,sám tjJodpísa,l a vylpl,aMf Sta majúce sumy 1.300 Kč 
a 1.500 Kč si pOInechal. 

V dÔlvodo,ch UiVládza prvý .súd: T,j,et,o oi'ny obžalovlainého vYIPlňuj ú 
belzo SiPom sk'uúk,ovú podstatu zlloó'tllu Zlprenevery § 355. tr,z. sa pWltivi,a
celho apodifa § 356. trz. Ikrv aliďilkolVlaného. 

NaprOitj tomu všalk má sedria na zákllade obha,joby obžal,ov,a'ného, 
podporovane/j v tom slmere u.ď-.a!Ími ZálS1ÍlL1PCU ,poMovInej správy státne j, 
zla Ipreu,kázané, že IQbža:lovlalný Ineslpá'ohal te'nt,o sktUtok jalko zame.stnanec 
vere!jný, al,e slÚkromý. 

Obžalovaný J. K. nelbol slt/Mom do služieb prilj3Jtý, ale poŠrtmajstrom-, 
stM lJ1iaopak ho zo slv,orjlierh slulžierb prepusNI , u ktmého bol po del,ší č a 
pred pre'vr'atom a ,ne,jalký ča,s la,j po pre'vrate. 
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Sv,edok K. M. výslovne udáva, že stát pr,elPus,H1 zo s,v,oljich služieb 
vý,p'omo-cného sriadenca J. K. a on jaiko poŠltmajster ho naljlal do služieb 
jako výmer,ko'Vú silu. 

Na tieto výmmfko'Vé !SlIy d<Í'va poMo-vná s,práVla k'aždému pošimaj
strovi zvlá'štny IPlaušá,1 t. Z'V. »vý!mero!k«, z ktorého platí sily, ktoré k ur
či,tým vý,k,onolill nadal podľ,a sIvodej mi'eUiky a pod svojou vlastnou zodpo
v,ednolst'oiU. Také sily 'VšaJk nemaijú po-v,imno'Slti doru ČooVla f penialZe. Stát 
ani týchto, ani .poštmaljsltra nemôže k tomu donútiť. T.ak uč1njf môže len 
pOlštmajster sáJm, kde pre'Vezme zocl!polViednosf za sv,ojho státneho sria
denca vô.či tlr,ertelj os'olbe. Orvšem stát ne\Zlabr,aňuje poštmajstrom, aby v ne
dO!StCiltikltl činný,ch !Síl a pni návlale Ipráce dali aj Lnšie úkony, toNž doručo
vanile peňazí do ',obnosu 3.000 Kč. výmeľlkový!m siláJm na iah vlasluné 
riziko. -

. Jednou z ,eveln'tuaJít delHníde vere,jill,ého únadlilÍlka, jako ju vymedzuje. 
zne,n~e § 461. trz. 'Však je tá, že doty:č,ný je p,ocLDa svojho únad,u, služby 
č.i zvláštill,eho p01verenia z,av'ila:zaný prelVádzaf státne úko,ny ve r.elj ned sprá
vy atď. 

Z t.oho ale, ž'e stát nebrámi poštmajstrom, a,by !lvedené úko!ny s'verili 
výmer,k,ove,j sne, 'nemôže byt z,a žiadnych o,kolillostí o d'V,odzo,v,a'né , že sila 
tá je podľa svo'jh,o úradu, sllLlžby či zvláštneiho rpo'vor,enia zaviaza.:ná ,Í'ielt,o 
úkony pre1vádzat, že teda je ver,ejný:rn úradníkom ,alebo zame.s,t!naillocolill,. 
pOlkiaľ tak neSIPOlr,ne 'zá'Visí na jej vôli, prípadne aj na vôli tretej o's,olby 
~pošitmajstra), oi -táto vý,merkolvá silla. ,Ulvedené ÚlkoO:l1Y preovád:za, alebo nie. 

Z ,tý'chto vývodov p,lyrue tiež, ~e obža'l:o'Vlalný nehol jako státny za
me.s'Í'na!ne'c vzatý do ,prÍlsahy, al.e slož'il podCiIním ruoky sľub, keď ' ho' POIŠt
majster do Slvoljich služieb naJjímal. 

Kr,ome t.oho PloŠltmCiljster sáJlTI a niJk,to i,ný, nezná.ša v p,fít,omnolll1 prí
pade škodu, :leho je on Zla obžlaI.olvaného odpolv,edný. 

V dôsledkiU tOlho má sedrila za to, že ,0bžallOovCilný vtedy, keď doru
čoval peilliaze M. L. a J. Š., nelvYlkoll1ával :t.o jaiko v,er,ejný úradník, pof. 
zamestnanec, ale ja,k'o súikromý IZCilmestlnCilnec poŠ:tmaj.stna. 

Súdna tabula vlš,ak mi. odvola,nie voeorej:niélho Žlalobcu kval1fikáciu tr,est
ného ÓIHU zmen.íla ,a kvaHlhkovalla či,n oohžalovam,ého j.alko z'ločin Zip,feilleVery 
v únade IPo:dľa § 463. tf/Z. 

:Súdna tab-ula plri,ja},a skUoN~Qlvý stav veci talk, j,atko ho prvý ,súd na 
základe dÔlk,azov v rozsudku uvedelný'oo zisltH a v,zaLa podlľa výsl,edku 
dôkazného po.kraoovani:a, zvIášte podľa srvede'cký,oh vÝlpovedí .zá'S'tupCiU 
pošto'vého riaditellistva a pOŠ!ÍmaJj,sltna za p.reulkázamé aj to, že Oobžal,ovaný 
J. K. boJ u POlšto'Vlného únadu v S. výme,rlkolVlou silou, 'Ulstalno've:l1iOU podľa 
IllIariadenia miniSlterls'tv,a ,olb-chodu z:o -dňa 21. čenv,na 1910 a ~e ako taký 
složil do Irúk me'llJovaJného pošotmCiljstToa sľub na sv·e,a,omitté vykonáv.amie 
služby. 

Padrla vÝIPlo'v,edi svedka K. M. ,a doz'nailliaolbža1Q1vatného hoJ tel1ito 
paštma1jstfoom p,olverený vYlkoná'Vtall1~m slluŽtby poš1orv,ného 'po:s,la u uvede
ného poštlovinéh-o úradu a jeho pOIVilnnolst10u bolo doru'čovat p,oštu a pe
ňaž!né ,poUikáZlky. 

Bol teda obž'al,Qlvalný so ' slÚihllasom d.QlzOoroej vr,c.hnosti uSltCill1iovenÝ 
jaiko sml'Ulvný s,llUiha oa bol podlľa z'vláŠttneho lP'olverenia zavi,aza,ný vykoná
vat Ú!kolny vere,jme'j Slpr,á-vy, pr,ečo .. ho tlreba pO'Vlažovaf jak,o ver,ejnéhC' 
lÍradníika v smYlSle § 461. trz. . 

nprenever,e,né sumy, ,kJt.o.ré ma'! donučit M. L. a J. Š. a ktoré pre
vyšolvaly 2.000 Kč, ho,ly j,emu S1Verené následk'om tohouo jeho verejného 
úradu. Výsle,dklom do;ka,zQlvanÍ'a a 'soznan~m ,0bžalovCilného bol,o zistelllié 
ďalej, že oobžalolv,aoný faM,ovaJ na plat,elhných pOlUkáJzokaoh .pod[pi.sy M. L. a 
J. Š. a to tým ci,elľom, aiby Zlpreneveru moho,l prelvie1st. 

Uvedelné okollno:sti vyč.er,pálVla'jú Slku:ukolVú podstatu zločinu Zipreme
Ve,fy v úm.de podľla § 463. tnz. a bD'l.o prerto po'treb.né skut,kový stalv 
Zlistený súdom pnvlej st,olice priJmelrane doplnit, r.ozsudok sedrie, pokiaI 
sa ,týka kvaliď,~kácie trelst.n.ého či'llJu, zrušiL 
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~ porŠitmajstrom, aby v ne-
1nšie úkony, totriž doručo
hm silám- na ioh vlasrtmé 

udn:úka, jako ju vymedZUje 
):(Lta svojho úmdu, služby 
á.tne IÚko,ny v,ereljne.j sprá-

l,by llvedelné úk'o!ny s'verili 
,0sH odv,odz:o'v,a'né, že sila 
rPo'vorenia zaviazaná ,Nelt,o 
~,om ,alebo zame,s,t!na,nc,om, 
e aj na vôli tretej os,olby 
k,ony pre'vádza, alebo nie. 
il1Ý nehol jako státny za-

ruky sľub, keď ' ho pOlšt-

Jezná,ša v p,rít.omnollTI pľÍ
~ný . 

llrOovCliný vtedy, keď doru
alko v,er,ejný úradník, poL 
;:tma.j.s tm. 
žlRlobcu kvahfikáciu IÍr,est
ho j'alko zločin zrp,femevery 

aik, j'aJko ho prvý ,súd na 
a v,zalla podifa výsl,edku 
~ký,oh vÝlpovedí .zá,s'Íu'DoU 
:aJllé aj to, že obžaJ,ovaný 

silou, UrstalnO've:11JOU podľ,a 
w,na 1910 a ž,e a.k,o taký 
l s'vedolilliJté vykonáv.aJllie 

l ·0Ibža1o'varn.ého hoJ tellito 
I'ŠiOIV,ného pro:sla u U'vede
o cLomčovať poštu a pe-

~ej vr,chnosti uSltClillJOVený 
erenia zavi,azatný vyk,oná-
10'Vlažovaf jaik,o ver,ejnéhC' 

L. a J. Š. a ktoré pre
)Iill tohoDo Jeho verejného· 
bžalovaJného bolro zistené 
Ikárokaoh .podjpi.sy M. L. a 
reivierSt . 
podslÍ,atru z},oónu Ziprene
pO'trebm,é sklut,kO'vý staty 
r,ozsudok sedrie, pokLaľ 

Narivyšší rSúd zmä:t,očl1iÚ sťa,Žlnos,ť obhá,jou orbža},ov,anélho ~ami.etol. 
Opiera,jlÚc sa o dô'vod 'zmä'ÍoonorSti oZlna,černý v § 385. bO'd 1. b) trp. 

tvrdí sť'ažov,aJteiľ, že sa súdna ,tabula právne mýliJ1a, keď kvalifikovala čin 
obža:lovrarnérho podľa § 463. tr,z. a nie jaMo súd IP'lwe,j st,o,uce podľa § 355. a 
356. brz., l,erbo ž'e ob Žia liQv amléih o ne'1zä považ:o,v,ať za stáJtneho úmdníka ... 
l,ebo Iho neZlameslnnával Sltát, ale 'len pošbmaJjls'Íe-r, ktt'orý sám za to ,aj hmotml 
zrodpovednosť ,berie, takže z'a Šik o du , ktor,ou by obž,al,ovaný následkom 
tohoto zametstnania slpôls,olbil, nreodlpovedá Sltá:t, ale poŠ:trmajster. 

Toto sta'ľ101v~slko 'Zmälto'čne,j sťlažnoslti je právme mý1ne. 
Právmy ploriem rvre'relj'l1lého úrardníikra zo stlaJn,Qtvi'slka užív.ania zálkonO'v 

tr,e,s'tJných da.rný je v § 461. tm. 
Zákom v § 461. trz. stano'Ví, že :Zla ver,ejnýoeh úradníkov treba p,ov:a-

žovať tie orSoby: _ 
a) ik,tor,e dfľ'a svojho úmdu a:leb.o sv,ojed sJužby sú zaviazaJné pre· 

vádzM sltáltne ÚJlmny verejluej s\práJvy, Sipflav,ed'1nosti alebo úkony niek,to
rého tillUIIl id pd a, alebo olbce la 

b) osohy. ktoré preváJdzať titet,o úkony sú za'vioaJ~ané následkom 
zvláštlneho pove-r,enia. 

Z toiho plymie, že !Zákon zo stalll'OviJsfka ,trestJnOiprávneho po'vlaž,uj,e za 
verejný,oh úr,a.dníko,v Inde l.en ,tlIe os,oby, ktoré hore zrrmienelIlé úkony vre
vádzajú mocou irrn s'ver,enrého úradJU ail,erho sLužby, a:le a'j osoby, ktoré tie 
úkoly prevádzaj!Ú na základ,e IZlvl.áštlne!h.o povemnia. 

Zo 'slov záJk,olIlta, ktorý ho,vorí v,Šleobe,one len o prevádzaní úkono'V 
pod if a z v l rá š t 'll le hop 'o ver emi a, ISla 'Pod.á'va, že t,oto po'v!erenie mô,že 
byť buď Ivšeolbreoené, t. j. takté, ktor.é IP'O'v,emnIÚ osohu zaväzuje k prevádza
niu celého mdu liednoUilVý,ch Ú1konorv, SipaJdajlÚdoh do -rámca IPoverenila, 
aJ,ebo že t,oto IPovewnie môž,e sa vzťahOlv:ať buď ,Ie.n ma jedo.n alebo nie/kt.oré 
Jwwkr'é'tne IprÍ!P,ady. Má-li taikéto zvlášotne Iporv,eremde nedobudnúť úči,nnosti, 
rpredpoklacLaned v § 461. tr.z., j,e zmjmé a ,jaJk ,t.o vÔrbec ani 'inak neni my
slHteľlné, ž,e musí by~ vydaJné od ,úradu a:lebo !Úradnej os,oby Ik tomu 
oplr.á'Vlnenej. . , 

P 'te Iriešenie otá>zlky, pOldll1a 'kt'orého ustla,nov!enia tres,j:lnétho zákoIna 
treha čÍln OIbžalovanélho IklvaHhkloViať, či 'podra §§ 355 a 356. trz. alebo podľa 
§ 463. tr,z., je ro~hOldUlj!ÚrCoiU tedy ,0koOl,nosť, ôi obža,l'o>v,aný hol v dobe ~pá
ohalnila činiU povemný domčolVlamÍlm Ipoštoy,nÝ'Clh a peňlažitý'ch záscrlelok vôbec 
a či t,otO' poverenie bolo mu udeletné osobou k Itomu o>prá'vnenou. 

Oba súdy ,n1žlše,j s,toHee z1stily, že orbž,aLovaný .bol u státnej PIO št o y,ne:j 
s,prá,vy v S. ViCliC r,olkOlV pr,erd rpreovra'tom a ,aj !po prevrate alko po'što'vný 
slriadenec l~aJme's:tnaný, že bDiI náslrerdktom restrÍlkde pr,epu.stený, že bol však 
na zákLade namaJdelnia miJniste'nsnv,a ohCihodu zo dňa 21. červ na 1910 pred
nostom Ipo'što,vlného úradu v S. Ijalko 'výmertková sila 'orpät do sliUžby prijatý 
a ~'ako taký že sirožil sľiUb do rúk memolvaného Ipre,dmostu únadu .na sved,o
miM vykonáJvra;nie služby. Ďalej ús,tMy súdy iniž,šelj stoH,ce, že hoJ obžalo
vaný poštmaljstwm IK. M. iPOIvlerený k doruooVlaniu p,o'štovnýoOh zásriel,oik 
vôbec la .perňažitÝClh zálsiel.ok do výlšky 3000 Kč iprirvát.ny:m s'traJnám. 

Podlľla ,t,oho hol ,obžalolV,aJllý opráVInený a za:viazaJný, ,aJby doručil M. L. 
.peňažitý obno:s 1300 la J. Š. pelňažitrÚ sumu 1500 Kč a tento sliUžebný úkon 
Slpadal do 'rátrnc,a zvláštneho pOlVerenia ktoré mu rboJ.o udeJooé. 

Tot,o zlVIllášt.ne jporvetr,elnioe lboJo '0lbžaJ10lvairLému udelerné .predJno·stom 
IPOršt'ovného úrladu, tkt or émiU , j,ak,o bolo súdmi niž.šej stolice '~is1eué, stát 
tk tomu delľu dáva:l pa'Uišál. Prednosta !poQš,t,olVlného !Úr,adu bol tedy k iUdel,e
ndu taJkéhoto zvláštJnrelho povereniia olsi(Jlbou ,o\pr.ávlnenou a poverelIli.e saJillO 
sta10 sa IV ráJmci !ÚlraJdne!i moci a ,pôls,olbno'sti pre.d:uOIstu poštovného úradu. 

Podfia tOlho nemýlila sa tedy súdna tClibul,a, keď obžaJolV'alThéhro vtomtoO 
pdPlClide p.OIVažo'vala za v,er,ejnéiho !Úr,aJdnírlm v SlmYls:le § 461. Itrz. a keď v dô
sledku toho jerbo trelstrnú činnolsť p'odmdila pod iUlstanovenie § 463. trz. a nie 
pod us'ÚalllOlv,enie §§ 355. a 356. trz. a bollo pr·eto zmät,očnú lSť,ažnosť IV tomto 
smeire ma záJklClide § 36. odst. 1. trp,nov. daJko be'Zldôvodnú zamiet.nu ť. 
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