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Čo sa týka pomenov,ania súdu, nie je náš č esk,o s,l ov enský zákon dô;' 
'sledný, lebo užíva väčšinou pomenovania buďto proste )súd« a to v na
sledujúcich §§ 5, 6, 11, 12, 23, 25, 27, 2,9, 37 až 39, 41, 43. .až 49, 51, 52, 
157, ·61 a 62,. inokedy zasa »trestný súd« ako v § 4 odst. 2, potom »okresný 
:súd« v §. 35, 36 ·a tire.ž v § 56, nemôže byť však ' pochyhné" že všade s~ 
tu rozumie súd mlác;ležeak'o trestný súd okresný, veď celý tento záko~ 
Dol vybudov.aný pre úpravu hmotného i procesného práva v trestnom 
:slldnictve nad mlá:dež,ou, hľ\adiac na ' osud mladistvých previnilcov.-

Ale aj správnym výkladom textu zákona, t. j. podľa zása'dy účelnej 
,ochrany právnych statkov, akými sú v cit.§-och prest. zákona: mrav
nosť a obec'ný pori.l;tdok, ktory zachovať a chrániť chcel zákonodarca 
:stanovením trestnej ;sankcie, tiež proti osobám dospelým, dospejeme k 
presvedčeniu, že v kritických prípadoch i pr'oti osobám dospelým má 
skutočne rozhodovať súd mládeže a nie riadny súd, lebo jednak pokraôo
vanie' pred týmto súdom omnoho lepšie zaručuje horespomenutý účel, 
keďže sudca mládeže je ' si stále vedomý konečného cieľa svojej činnostL . . 

Senát mládeže a obžalobcu mládeže pravdepo.dobne toto striktné 
'označenie súdu ako »·okresného« pomýlilo. 

A · napokon 2. odst. § . 56 zák. Čís. 48/31 recipuje vlastne ulstanovenia 
,odstavca 2. a 4. § 3 zrušeného zák. čl. VII/1913, čomu potom tak treba 
rozumeť, že do príslušnosti súdu mla,di,stvých, ' t. -jo teraz súdu ' mládeže 
patria prestupky podľa § 64 prest. zák. bezpodmienečne a prestupky .po-dľa 
§ 66 prest. zákona vtedy, ak sú splnené i ďalšie zákonom stanovené pod
mienky, teda keď voľakto, trebaže' cudzí, 'nemusí to byť .rodič; p.OTučník; 
·opatrovník alebo dozorca,pošle deti na žebrotu, tieto k žebrote ponúka, 
aleho ich k tomu inému prenechá, ovšem len deti nedospelé alebo mla
di·stvé do 18. roku svojho veku. 

. Z toho, čo bolo doteraz uvedené, ' sa tedy podáva, že súdumládež~ 
zriadeného u kraj·ského súdu poťažne u okresného súdu' v obvode kraj~ 
ského súdu prislúcha súdiť aj horespomenuté správne prestupky spácha~ 
'né .nielein osobami mladistvými, ale aj P,ľe's:turpky osôbdosrpelých, jestliže 
Sla dopustili týchto prestupkov porušením svojich , povinností voči oso
bám svereným ich pečlivosti alebo dozoru; ovšem za podmienok tamže 
uvedených. 

Náprava teraz už, a to samozrejme v prospech tých opustených. 
mravnej skaze vystavených mladistvých, ktorí bez svojej viny sa po~ 
tu ľuj'ú , žobrú, bude možná rozhodnutím vrchného súdu v ro·zpore o obo
fu :pôsobnosti, ktorý vyvolá asi obecný súd podľa § 28 tr. 'por., ktorým súd 
mládeže postúpi záležitosť v smysle rozhodnutia senátu mládeže, a ktory 
neuz\l1á p,rav'depodobne svoju pôsobnosť, alebo oprav,ným .prostriedkom 
pre zach.ovanie. je,dnotnosti .podľá § 441 tr. ·Jpor. 

I)r . . Th. N ussbaum, sen. prez. n. S. a Ján Soukup, radca n. s.: 

'Ro·z·hodnutia najvyššieho súdu: trestné~ 
Keď krajský súd, nevyčkávajúc . pravoplatnosti. sv,o,jho nového roz

sudku, v tomže rozsudku vymerá úhrnný trestaj pre čin skoršie už pra
voplatne posúdený, rozhoduje o odvolaní verejného žalobcu proti výmere 
úhrnného trestu vrchný súd. (Zm IV 286/35 zo dňa 4. VI. 1935.) 

Krajský súd v L. rozsudkom zo dňa 26. novembra 1934 č. j. Tk IIIa 
458/34 .uznal obžalovaného. L. M.vinným namiesto zločinu , prečinom , krá
deže dľa § 333 .a 336, č; 4 tr. z. spáchaným dňa- . 1. júla 1934 .a - odsúdil 
~o dľa l. sadzby l. odst. § 49 tr. nov. s použitím § 92 ·tr . z. k tr,estu väze~ 
:pia na l , mesiac bezpod!I1i~nene:: . 

V tom 'istom rozsudku ,- nevyčkávaj.Ílc . jeho právoplatÍlOsti - vyslo .;: 
v il krajský súd, 'že sa dľa § 6, Č. 4 zák. Č. 562/19 nariaďuje výkori 
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trestu ,V ' trv,aní" 1-r :rriesiaca tiloženéhoJ' ohžalťlv:aném-u ' rozsudkom kr,aj,ského 
súdu/ v L. ' zCh ,dňa lL : deceJ;ťlbrá 1933 \, č . ~;j.Tk IlIa ; 60H33 ' so ' skušobnQli-Je ~ 
hó.tou :~ 2 " rokov '-". , "','" '.. . ,J ,~";'; ;;i: ; ,~<,: 

, '; ' Nevyčkávajúc; ďaléj , ' anii' p'l'~",opláthbsH éodsúdenia " 0bž:i11<;)'~~áhého ) pre 
čin, ,ktorý ' ~okpregrrietom 'trestl1éhd ,pciktačovaniä vo 'veci' Tk: Hla '458134; 
áni , .pravopla tnOsti 'uvederiého prá v'e , vý'roku, ktorým ,bol ; ,nariadený: v'ý-kol1 
trestu ·uloženého -v trestnej ' veci č. ' j. "Tk ' IlIa ' 601/33, ' Zruši! ,krajský $ud 
v tomže 'rozsudku čO ,do ' výroku o' treste ' na -slohode ' tak liDlzsudok -k,y'aj.2., 
ského ·.,súdu ,v , L. ,zo dňa , 11. decembra , 1933 ' č.j . . Tk IHa 601/33"ako i 
~voj pľáve ,vynesený r<?,zsud6k ,zo d~a 26, .l1ovembr'a '1934 ' č, . j. Tk III~ 
.458/34 , a vymeral obžalované mu L. M-ovi -na z:í.klade §§ 96, 97 a , 104 tr. z. 
a §§ 517 a 518 tr. p, úhrnný trest 1 inesica ' 14 drií väzenia. I .',' ':', 

'I" Proti tomuto rozsudku krajského súdu ohlásil včas odvolanie iba ve
rejný ' žalobca dľa § 385, Č . -2 tr . p, a § '8, Č. 3 zákona č. 562/1919 ,~ d ra 
óbsahu , jeho však zrejme ,-z formálneho dôvodu zmätočnosti 'dľa , § , 384, 
č : ' 4 " tr. p. -, v ktorom vytýkal, že krajsk), súd nebol oprávnený bez· 
návrhu štátneho zastupiteľ:stva :nariadiť výkon trestu uložené~o v trestnej 
veCí č. j. Tk IlIa 601/33 podrnielléne, ani nebol 'oprávnený proti predpisu 
§ 6, Č. 4 zákona č, 562/1919 vymerať obžalovanému úhrnný trest. . 

Vrchný súd, ktorému ' boly spisy predložené k rozhodnutiu o o.dvol1'lní 
štátneho zastupiteľstva, predložil usnesením spisy k rozhodn'utiu Najvyš: 
šietnu súdu, lebo vraj ,ide o roihoiilllHie prvého Súdu, ktoré malo -za 
predmet ul.oženj,e úhrnného trestu, v ktorom Jprípade možno proti rlOtzls:udku 
:tomu dľa ~ 426, Č. 6 tr. p . . použiť i,ba zmätočnej sťažnosti , o ktorej má dra 
§, 426, odst. 2 tr. tp. rozhodovať Najvyšší súd, 

Naj v y Š š í s ú d zrušil usnesenie vrchného súdu a vrátil mu spisy 
Cieľom ďalšieho príslušného pokračovania; z d Ô vod o v : 

Ak má ,dra § 426, odst. 2 tr. p. rozhodovať Naj,vyšší súq o ~mätočne'j 
~ťažnosti podanej dľa § 426, Č. 6 tr. p. proti rozsudku krajského súdu, 
ktorým sa uldadá 'súhrnný trest, má tým zákon na mysli len rozsudky, 
ktoré boly vynesené skutočne v osobitnom pokračovaní dľa §§ 517 a 518 
tr. p. Pokračovanie toto predpokladá, že bol niekto rôznymi pravopla t
nými rozsudkami odsúdený k niektorým tre,stom na slobode a pri vyne~ 
se ní rozsudkov nebolo použité predpisov smerodatných pre trest súhrnn ý, 

O také .pokračovanie v danom prí-pade neišlo, lebo krajský súd pojal 
svoje rozhodnutie o vymeraní súhrnného trestu do rozsudku v dobe, ,keď 
tento nebol ešte pravoplatn)r ani v otázke viny, ani v otázke trestu a nie 
je pravoplatný ani teraz, lebo na základe odvolania ohláJseného štátnym 
zastupiteľstvom môže vrchný súd zmeniť roz'sudok prv.ostupň-ového· súdu 
dľa '§ 387, odst. 2 trp. jak v otázke viny, tak v otázke trestu. To by nemO
hol učiniť Najvyšší súd, keby považoval opravný prostriedok ohlásený 
verejným žalobcom za zmätočnú , sťažnQsť .dľa § 426, č, 6 tr. p. 

Opravný prostriedok verejného žalobcu nesmeruje ostatne len proti 
výroku o vymeraní úhrnného trestu, ale aj proti výroku o nariadení vý\ 
konu trestu uloženého podmienene v trestnej vecí č. j : Tk IlIa oOl/33~ 
O opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu nemôže rozhodovať 
Najvyšší súd, lebo - keby bolo vynesené samostatne - mohlo by býľ 
napadnuté dľa § 8, odst. 3 zák. č. 562/1919 len sťažnosťou, o ktorej bol by 
optávnený rozhodovať dľa citovného miesta zákona 'vréhný"súd, ',', 

Keďže , však napadnuté rozhodnutia boly pojaté do rozsudku, ktorým 
krajský súd rozhodovalo obžalobe štátneho zastupitef.stva, je jehooprav~ 
ný prostriedok len odvolaním proti rozsudku krajského súdu vynesenému 
"V ' 'prvej stolici dľa § 391, odst. 1 tr. ,p. O takom -odvolaní má dľa práv~ 
dto'VilIlého zákonného · ustanovenia , t9,ihndovať ' 'Vrchný súd, k,ťoié b'Ud~ 
musieť ~vážiť, čia pokiaľpr'Vostupňo'Vý súd PTekiročil ,obor 'svo}ej 'pôso,h :. 
nosti, 'keď pred práv.oplatnosfotl 'SlVojho roz's:udku vyneseného 'o '6bžalob~ 
štátneho zastupiteľstva rozhodoval aj o nariade,rií 'V'ýk-onu trestu' ulože',n,éhô 

'podmienene v trestnej :veci č .. j., Tk IlIa 601/33 a .o vymeraní ,súhrnného 
tI,eS~u.; , ': ,";7 
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Bolo ·preto. usnesenie., uchnéhO' ''súd,u ~zrušiť 'z " dôvo:du ':'z'mätočnostLdľa 
§ ',384; . č. ' 4 tr. p . . a · s.pisy: vrátiť ~ vrohnému:·.·súdu " cieľom . ,ďalši,eho -p'rísluš~ 
néhb pokračovania. .. ,'-' ".;' " "f ",,;' ,,' _' '. ". :: :.. ,~ 

l:-V:.lK ,J§ 46'1 ,fú.: ' -'Ne;do~tatek výpís~nia ' s'úťäže', ,' 'v§šlo~i:téhb ' s'eh\iá.I'eÍliä 
voľby nadriadením úr~doÍÍ1 i avýsl.ovného poverenia vyberanim 'danl :' rie~ 
môže ' odňai" obecnému poklädníko:vi ' vlastnosť ' ·verejného · úradníka. ' (Zni 
IV . 182/3,4 zo dň~ 8> YI. 1935.) ' , ' - '" ': ',.": 
" , Naj v y Š sí ' s ú 'cl o,~mietol ďzrit~točriú , sťa~,tlosť bbžalov'ahého, ' odsúd~~ 

ného pre zločin ·s.preneverenia v . úrade dľ~§ 46.2 trz: n'lecľzi i'ným 'aj , z · tých~ 
t o :'dô 'vodov: , . , '. ~',' " " ':':' 

: Zmäíočnou sťažnošťo~ , úplatp,ovanou n~ zákÍitde '§ 385, 'č. lb) ,trp. 'na: 
padajú obžalova,ný ' A. M. a jeho ,obhájca wzsudok vrchného . súdu p'l:eto~ 
že ' čin , menovaného obžalovaného ' bol ' kvalifikovaný za , ~ločin , sprenevery 
v " úradedľ~ ,§ 462, odst.) ,a 2 _ tr,z. ,' ' " :' ',~ ': " 

Dra sťažovateľov kvalifikácita čti'lU ' pódľa § 462 ,trz. je ,myLná , pretD;, 
leho obžalovaného A. M. nemožno považovať za verejn~ho úradník ~ 
tak jeho čin mal 'byť vraj podriadený pod ustanovenie § 355 trz. 

Nakoľko .sťažovatelia pTi tom uvádzajú, že obžalovaný A. M. nebol p.o~ 
verený, vyberaním daní, napádajú , len skutočnosť zistenú súdmi nižších 
stolíc a vychádzajú z nezistených skutočnosti, pokiaľ tvrdia, že voľba A .. 
M-aako obecného pokladníka nebola prevedená dadne dľa ,pla~ných predt 
pisov, lebo nebola vypísaná súťaž, ktorú zákon predpisuje, voľba nebola 
p.redložená k schváleniu okresnému úradu a nebola ani schválená. 

V tejto čiastke je tedy zmätočná sťažnosť prevedená spôsobomdľ'a 
§ 33,C!:>dst. 3 por. nov. neprípustným a preto je zákonom vylúčená. Tvrde+ 
né okolnosti nie je však treba ani dať zistiť, lebo keď by bolo aj zistené~ 
že všetky formálne ,pravidlá pri ustanovení obžalovaného obecným po
kladníkom neholy zadržané, táto okolnosť nie je rozhodná. Stačí, že bol 
k tomu obecným zaJstupitdstvom, tedy príslušným 'orgánom skutočne 
zvolený, že s vedomím tohoto ako .aj okresného . úradu (tedy mlčky ude~ 
leným súhlasom) funkciu ' tú skutočne ' vykonával (včetne vyberaní daní)~ 
že bol 'So zreteľom na toto ustanovenie aj- všetkými platiacimi do jeho 
rúk za obecného pokladníka považova_ný a že títo mú platili len s , ohľa
dom na jeho verejnoprávnu , funkciu. Nedostatok vypísania ,súťaže, vý" 
slovného schválenia voľby , okresným 'úradom a prípadne výslovného po
verenia k vyberaniu daní nemôže preto odňať obžalovanému vlastnosť ve
rejného úradníka dľa § 461 trz. Taktiež nie je podmienkou vlastnosti 
verejného úradníka vo srnysie, § 461 trz., aby bol vzatý pod prísahu, 

,', ťreto aj neprávom' tvrdla sťažovatelia na uvedenom základe, ze nejd~ 
tu ;0 spreneveru v úrade dľa: ,§ 462 trz. . , 

"" K § 5; odst. 2 ' por. ,nov.: Právna otázka; ' ktorá neobsahuje ,všetký 
podstatné náležitosti skutkovej podstaty inkriminovaného trestného činu 
(na pr. pri zločinu dl~a § 422 tri:. náležitosť úmyseľnosti), je zmätočná 
dfá § 29, čÍs. 4 por. nov. ' (Zm' IV 210/35 zo dňa 12'- IVI. 1935.) . ) 

N aj v y š š í s ú d vyh~vel zmätočnÝII?-' sťažnostiam obžalOvaneho ~ 
jeho obhájcu, zrušil z dôvodu zmätočnosti dľa .§ 29, ČÍS. 4 por. nov. roz~ 
sl,dok porotného súdu a nariadil tomuto nové pokračovanie; z' d Ô v o ~ 
d6v: . . ' 

' ,; Z:IhEi~oč~lé Isťážnpsti sú '~cl.Ôvodn:el).é, pokia!' vytýkajú, že p:oTptcom ne-;" 
bola daná právna · otázka, správne, že"" tá otázka; ktorá im zrejme ,akQ 
právna, bola daná, neobsahuje znaky ,skutkovej podstaty ustanovené y zá~ 
kone, ktorého má -byť užité. , Sfažov~telia vytýkajú to síce pod dô\'odmn 
zmätočnosti dľa § 385, Č. la) trp., ale " podľa vecného obsahu námi~tky 
majú takto na zreteli zmätok , dľa ,'§ 29, Č. 4 por. nov., že', bola:, pórušené 
pd položení právnej otázky roikazujuce ustanovenie §5~, odst. 2 p'cir: ' nov~ 
Toto prikazuje, že v právnej 'Otá.iké musia 'byť . doslovným 'citovaním vy'l 
počítané -náležitosti 'skutkovej podst~aty, ,ustanovené v zákone, . ktQrého sa 
W,á ·:'PQužiť.PQ~·otcom ', bola'" daná I prvá otázka, ,obsahuJúca tvrdené ., sku~o~, 



nosti o činu obžalovaného, ktorý je tam poz.llač'ený slovami )zapálil sir
kou drevený, slamou krry,tý dom«;dalej druhá 'o,tázka o skutočnostiach 
pohnútky obžalovaného k činu, vyjadrenej pomstou za to, že ho krátko 
pred tým syn M. T-ovej pobil, lebo. i za to, že J. T.30. augusta 1934 
svedčil u okresného súdu v S. proti jeho bratovi A. Č~ovi; tretia otázka 
zneje len tak, či obžalovaný J. Č. svojím v prve}, otázke popísaným Čl
nom podpálil dom v takom čase, kedy sa tam nikto ~ezdržoval. Pone
váč. nasleduje už štvrtá právna otázka o pohnútke činu, je zrejmé, že tre
~ia otázka je právna otázka, ktorá sa mala doslovným citovaním zákona 
shodovať so skutkovou podstatou zločinu podpalačstva dIa § 422, č. l trz., 
na ktorom ,sa zakladá obžaloba (§ 5, odst. 3 por. nov.); tu však v nej 
chýba najdôležitejší znak,' totiž či obžalovaný podpálil dom zúmyse!,ne. 
Porotcovia nemali možnosti, aby sa o tejto náležitosti skutkovej podsta
ty pri právnom po.súdení veci vyjadrili, zvlášte keď 2. skutková otázka, 
z ktorej by sa ovšem zúmyselnosť dala dovodiť; nie je podľa osnovania 
otázok 'podkladom pre vadnú" 3. otázku, ale len pre otázku 4.; základ 
pre 3. otázku je dľa 'osnovy .otázok len v 1. otázke,ale tu sl.ová »zapálil 
sirkou« nie ,sú dostatočným základom pre posúdenie zúmyselnosti pacha-
teľovho činu. ' , . 

Nemožno tedy ani mať za zrejmé, že formálne porušenie nemalo vlivu 
~a roz,~udo.k (§ 29, ,odst. 2 por. nov.) a zmäto.čným sťažnostiam muselo 
byť , dľa § 34 por. nov. vyhovené. 

Zločin dra § 345 trz. je doko~anÝ len vtedy, keď ziodej súc pristihnu
tý pri čine užije násilia alebo hrozby, aby krádež dokonal, a skutočne ju 
aj dokoná, alebo aby podržal ukradenú vec, a skutočne ju aj podrží. (Zm 
IV 256/35 zo dňa 12. VI. 1935.) , 

Naj v y Š š í s ú d vyhovel zmätočnej sťažnosti obžalovaného, z dô
yodu zmätočnosti dľa § 385, č. lb) trp. zrušil rozsudok porotného súdu 
čo do kvalifikácie trestného činu obžalovaných ,ako dokonaného zločinu 
lúpeže , dľa §§ 70, 345 a 349, odst. 1, Čís. 2 trz. a kvalifikoval trestný čin 
?bžalova~ých len ako pokus tohoto zločinu; z d ô vod o v : 

Obžalovaný Š. M. podal proti rozsudku porotného súdu zmätočnú sťaž
nosť ,z dôvodu zmätoč.no.stidľa § 385 Č. lb) trp. námietkou, že nejde o 
dok~aný zločin lúpeže dľa § 345 ,trz ., ale len o -pokus tohoto zlo,činu. 

Námietka táto je odôvodnená. 

Zo srovna.llia §§ 344 a 345 trz. plynie nepochybne, že zločin' dra 
§ 345 trz. je dokonaný len vtedy, keď zlodej súc pristihnutý pri čine 
užije nrusilia alebo hrozby, aby krádež dokonal, a skutočne ju aj doko: 
ná, alebo aby podržal ukradenú vec, a skutočne ju aj podrží. Keby sa 
pripustil opačný výklad, totiž že sa dokonanie krádeže, ,prípadne podr
.žanie ukradnutej v,eci k dokonaniu tohot<;> zločinu nevyžaduje, došlo by 
sa k prísnejšiemu trestaniu pachateľov v prípade § 345 trz. ako v ' prípa'" 
de § 344 trz., lebo podľa tohoto predpisu je bezpochybné, že zákon vy 
medzuje tre-stné jedna,nie jeho výsledkom, ,tedy že tento zločin je dokona
~ý , len vt~dy, keď výsledok - " odňatie veci - skutočne ' aj nastal. Na 
príklad keď pachateľ použil hrozby alebo násilia k tomu, aby cudziu 
vec', odňal z držania iného, tento však vec nevydal a tedy v jej držbe sa 
udržal, išlo by nesporne len o pokus lúpeže dľa § 344 trz ., kdežto v prI
pade, že zlodej, súc už v držbe ukradenej veci, použil hrozby alebo ná
s~1ia, 'aby sa v jej držbe udržal, dopustil by sa dokonaného zločinu dfá 
§ 3:15 trz ., hoci by doterajší držiteľ veci, nezľak.núc sa hrozby či neustú
~iac násiliu, jej , odnesenie či podržanie pachateľom zamedzil. 

Tým menej možno však uznať na dokonanú ' lúpež v tom prípade, keď 
pachateľ krádeže použije hrozby alebo násilia, aby krádež dokonal, avšak; 
~ez to ju nedokoná z príčin na jeho vôli nezávislých. , ' 

: Ktor~ú ' z uvedených dvoch eventualít § 345 trz. mal porotný súd na 
mysli, nie je z výroku porotcov a z rozsudku porotného súdu patrné, lebo 
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v hlavnej ,právnej otázke sú uvedené tieto eventuality obe, totiž že ob
žaloV'anýsúc pristihnutý pri krádeži »užil násilia proti prítomnému ma
jiteľovi, aby čin dokónal, respektíve, aby vec ukradenú si podržal«, z ' to
ho však, že v predchádzajúcej časti je uvedené, že obžalovaný použil 
násilia »súc p,dstihnutý pri čine,ktorým o,dňal cudzriu vec movitú z držby 
a bez privolenia iného«, dá sa usudzovať na to, ' že porotný .súd mal na 
mysli druhú z uvedených alternatív. 

Tento pdvny názor bol by však n esprávny, lebo za odňatú z cudzej 
držby je možno považovať vec len vtedy, ak bola držiteľovi odňatá fak
tická moc umožňujúca mu ľubovoľne s vecou nakladať a cudzie osoby z 
pQdobného nakladania vylúčiť (srovnaj Zm III 273/34) . To sa však v da
nom prípade dosiaľ nestalo, lebo dľa skutkového zistenia obžalovaní vošli 
s dvoma donesenými prázdnymi vrecami do komory poškoden~ho a keď 
jeden z nich naber,al ,do je-onoho z prinesených vriec pšenicu poškodeného 
a nabral asi do polovice vreca, boli vyrušení poškodeným a ušli bez to
ho, že by sa im podarilo niečo sobrať, keď sa pred t)"m b ezvýsledne po
kusili usmrtiť poškodeného streľbou z revolvera. Dľa tohoto skutkovéhO' 
zistenia nebola vec, ku ktorej smeroval úmysel obžalovaného (obilie), do
siaľ z držby poškodeného odňatá, lebo .po vzdialení sa obžalovaných ne
bolo treba žiadneho činu k tomu, aby :sa poškodelný dostal zaJse zpäť do. 
jej držby; .poškodený nestratil preto následkom činnosti obžalovaných 
držbu kradenej veci, vec tá nebola tedy už ukradená. Avšak aj v prípa
de opačnom, keby 's,a pri.pustilo, že obžalovaní boli už v držbe kradeného. 
obilia, neišlo by dľa toho, čo bolo shora uvedené, o dokonaný zločin lú
peže, ale len o pokus lúpeže dľa § 345 trz., lebo obžalovaní sa použitým 
násilím v držbe ukradenej veci neudržali. 

Správne však ide o prvý prípad § 345 trz., totiž že obžalovaní, súc 
pristihnutí pri krádeži, užili násilia, aby krádež dokonali; keďže však cez 
použité násilie krádež nedokonali, ale vzdialili sa bez odňatia veci, ku kto
rej smeroval ich zlodejský úmysel, ide o 'pokus zločinu lúpeže dľa §§ 65 
a 345 trz . kvalifikovaného so zreteľom na spôsob ,použitého násilia aj dfa 
§ 349, odst. 1. č. 2 trz. 

Vyslovením ťažšej kvalifikácie - dokonaného zločinu miesto pokusu 
zločinu (§ 66 odst. 1 trz.) - bol zavinený v neprospech obžalovaných 
vecný dôvodzmätoč,no.sti dľa § 385, č . lb) trp. , ktorý zmätočná sťažnosť 
ohžalovaného š. M-a právom uplatňuje, na ktorý však treba hľadeť dľa 
§ 387 odst. 4 trrp. z úradnej povinnosti aj u obžalovaJného J. B-a. 

Preto. Najvyšší súd na základe 1. odst. § 33 por. nov. zrušil r'ozsrudok 
porotného súdu vo výr'oku 'o kvalifikácii trestného činu obžalovaného. ako 
dokonaného zločinu lúpeže dfa §§ 70, 345 a 349, odst. 1, Čís . 2 tP;. a ten
ten čin kvalifikoval ako okus zločinu lúpeže. 

K § 8,. odst. 2 zák. č. 3111929: V obvode platnosti zák. čl. XL/1379' 
v prípade odsúdenia len pre prestupok ako náhradný trest za peňažitý 
trest možno uložiť len uzamknutie. (Zm III 206/35 zo dňa 13. VI. 1935.) 

Naj v y Š š í s ú d vyhovel opravnému prostriedku .pre zachovanie 
práVlnej jednotnos,tri, ipod3Jnému geneTálnou pr:okuratur·ou ,dy.a § 441 trp., 
a vyslovil, že pravoplatným rozsudkom okresného súdu vo V. zo dňa 30. 
júna 1934, pokiaľ ním bol odsúdenej M. R-ovej zmen~ný peňažitý trest 
50 Kč pre prípad nevymožiteľ1).osti na 1 deň, väzenia, bol porušený zákon 
v ustanovení § 22 trz. o prest. a § 8, odst. 2 ,zák. č. 31/1929; v dô"sledk}l 
toho zrušil dľa ostatného odstavca § 442 trp . uvedený rozsudok z dôvo
du zmätočnosti dľa § 385, č. 2 trp. vo výroku o druhu náhradného trestlll 
a vymeral trest uzamknutia; z , d ô vod o v : 

Pri výmere náhradného trestu odvoláva sa rozsudok okresného súdu 
na ustanovenie .§ 53 trz. vo znení § 8 zák. čis" 31/1929. Výrok te.nto je 
nepresný. Ustanovením §8 zák. č. 31/1929 neboiq : u·praverié znenie § 53 
trz. , ale ustanovenie § 8 zák. č. 31/1929 nastúpily na miesto ustanoveni 
§53, odst. 1, veta 3. ' a odst. 2 a 3 trz., súčasne však aj ' na miesto ustano-
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."ení § 22, odst. '2a 3 'a §, i3, ' o,dst. 2 a 3 trL ° o:~ prest., ktoOré boly dľa ' {)9, 
;-č: r zák. , Č. 31/1929 zruš~n~. Y pr:ípade, ,odsúdenia, pre .pre~tupdcmalo " b.y 
" vdvol~vanie sa na, ust.anove,~~ia , § 53 trz, ' ~ p',dkiaľ boly ponechané

o 
V,I p,tat

,n,osti ---: význam len vtedy" keby išlo ci všeobecný predpis, ktorý ' niť 'Je 
uvedený v trestnom zákone o prestupkoch a platí:, preto dľa ~ 12 to~hoto 
..zákona aj o týchto, O taký , prí~ad tu nejde. ,o ' 

V prípade ustanovenia náhr~dného trestu za , peňažitý trest výmera
ný ako hlavný tŕestza prestupok, boly ' dľa zákonného stavu, platného 
v čas , vynesenia zmieneného rozsudku okreSNého súdu, 1:ozhodné 'jedine 

,ustanovenia § 22 trz. o pi-est. a § 8 zák. Č. 31/1929. Podľa týchto má, sa 
° :stanoviť, ak bol v rozsudku ulože'ný len ,trest peňažitý, tiež čas uzarŕlkriútiä, 
' ktorý vstúpi na jeho miesto, ak by bol nevymožiteľný. To plynie aj z usta
'novenia § 8; odst. 2 zák. Č. 31/1929, dľa kto'rého, ak uložil súd trest peňa
' žitý vedľa trestu na slobode, vymerá trest náhradný stejn,ým druhom 
trestu ako uložený hlavný trest na slobode, inak - tedy v prípade~ že 
,nebol uložený trest 11,a slobode ako , hlayný trest - 'má byť namiesto, ne-
dobytného peňažitého trestu uložený náhradný trest väzenia (uzamknutia). 
Tým nie o je , snáď ponechané. súdu, aby' uložildľa vlastnej ľuhovôle , tre$t 
väzenia alebo uzamknutia, 'ale v súvislosti 'so zákonným stav,om v jednotn,
vých 'oblastiach trestného ' práva; najmä potom so zreteľom k ustanovenru 
§ 2, č. 2 zák" č, 284/1920 je hezpochybné, 'že náhradného trestu ' »väzenia« 
'použijú súdy pl'i odsúdení , pre čin spáchaný v oblasti platnosti zó-kona 
<Č. 117/1852 f. z. - tedy v zemiach Českej a 1\1.oravskoslieiskej - (viďe 

~,§ 02ÓO, odst. 2, tohoto zákona), kdežto trestu »)uzamknutia~( pOt,Ižijú súdy 
pri odsúdení pre čin spáchaný v oblasti' platnosti zák. , čl.. XL/1879 -te,dy 
v ' zemiach Slovenskej a Podkarpator'us~(ej ,(vide- § 22 tohoto zák. čl.), }, 

" ' Porušilpréto okresný súduveď'eným roisudkoni ustand~enia § 22 tr~, 
() prest. a § 8, odst. 2 zák. Č . 31/1929, keď náhradný trest °m:čil druhom 
väzenja, o' o, , 

Oprávneným k návrhu podl'a, § 9, °odst. 1 zákona čÍs. ' 4 /ľ9'31, je ' 'vždy 
' iba ten, 'v osobe a v. pomere kiot:ého k zayiazanému je daný , dôvod : p{)
,vinnosti ' vyHvovať, vychovávať ' alebo" zaopatriť. , (Zm III 20.5/350 zo dúa: 17, 
VI. 1935.)- , 

. N a· j v y š :š í s 'ú d ' vyilOve'l , opťavl;ém~ ' ' ptostriedk~' :pr'~ ~ zachovanie 
právpej jednqtnosti, opodailému , "geJ1eráll10u ' pwkt,Iratúrou podľa ' § ' 441 
tr: p:, zrušil pravoplatný ' rozsl,ldok ' oki\e~li.ého slíďu, ,ktQiým ' pol ohžálo
vaný J, 1\1., odsúdený pre .priestupok p o dľa § 8, o,dst. 'l. zák. č, 4/1931;' a 
obžalovaného, od obžaloby.' qslobodil podľa , § 12ó"č, 3 tr.:, p,; z , .. dô v 0-

,d. o V ' :o • , 

Rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný J, 1\1.. uznaný' vinnym 
-prestupkom podľa §,"8,0' odsLl, : zák. zo dň.a ·lť)l, dec,embra: )930 č, : 4 z r· 
,1931, ktorrý', s.páchal tým, že neplatil M.," P-0v.ej, lT\átke. svojho neman
,žeIskéhoo' diaaťa J.' P-a; nar'odeného·o 10. februára '1928, : výživné 'v ' či~stke 
' 120 Kč mesačntf, ' tedy 'rže úmysehie' n'eplnil sv6ju' poviilil0Sť v.yživovať 
iného, ' ulože,pú. , mu ro,zsqdkom, takžf tvt. P-ova boľa: vyda!iá núdzi, ', a: bol 
odsúdenÝ. podľa \ § 8 cit. zák: s. pO\.lžitíin ::§," 21 priest. tr .. z: .1):a 142 ·dňóv 

o väzenia .,a "ku strate volébného' 'Práva do ' obéfná i o ~:ok, :; a : to p'odrriiéh6fie 
lla dobu l ' roku.pod' ';podrrlienkou~ :': ž'e , ,': :sa .bÚde'o isnaŽi~, ' 'vyhoveť z~ie ,. 
nenej vyživovacej povinnosti RO-zsu'dok tento ' sta1 sa ' pravoplatnym, 
1ebo pro~i nemu ,:nebolo podané odvolanie. ' " " 

i : Usnes,enfni tohože,o súdu, l;>.61 ' pQdľa § : ó. ":Č'. '3 ,'zák, č.562/1919 ',· ~)aÚ~
",dený výkon ~mieli.eného tl"estll.' Sťažnpst: : qbžaloyanéhq" .podallú' prot~ ·;to-
muto usnes,eniu zamie.ťol kra:jiský súd " ako, ,odvolací' súd" čím: , 'sa, ,stalo 
usnesenie pravoplatným. ' 
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Týmto pra;voplatn~T,m ,,',rozsudkom okresného, "súdu hol p'orušený zá-
Kon v ustanovení' §, 9, odst. ľ zák. ČÍS . 4/1931. ' 

, ' ~9dľ ai' t 8[1Ot; ' t\stanbve~fá ',stí,ha ' s, ~ tr'e,stný' '· Čiri ·· u~edeňý · . ,; • § '8 cit. 
:zaJc v,erejnóu, ' ob~~~obou, ď ale ' iba',',na ' návrh, ,kú ktorému je , 6Ip,ráV:~~Ii,h. 
'osoba, ,kto_rá má . .ná-'1-,ok na, vÝ,živu ,' alebo zaopatrenie; ak nie , je oprá~:riená 
o soba , svojprávna', je ' namiesto nei , Q1právn~hý " k návrhu po;r\lčertský 
(opaÍl~ovnícky) súd (úrad), dokiaľ oprávnený neuč~nil návrhu nasfíhari,ie, 
jé aké,koľvek stÍhan~e vylúčené. ' ' , ', 

, Znenie uvedeneho rozsudku, nafnú miesta )>neplatil matke svojho 
,nemanželskéhQ dieťaťa M . P-ovej «' a . »tak, že , M. P-ová' vydanábol~ 
Iiúdzi~< na,svedčuje, tomu, že , okresný :súd považoval zi: osobu O'Právn'eJ~ú 

~ ~ , pod?tniu návrhu matku nezletilého J. P-a M. P-ovú, veden~T ' aJsi t,TIIí, 
že_'Zmiene:ným už rozsudkom tohože okresného ,súdu zo dňa 11. júna ln~ 

: hol, , nemariželský otec J. M. , o~súdenýplatiť ,žalobkyni M. P-ovejme
sa:čne 120 , Kč. · z , t.itulu vydržov~nia qie.ťaťa od , jeho ,miródenia až do ' jeh9 
14. roku; preto asi považoval za: vyhovujúci návrh M. , P-ovej na ,',potres
tanie obžalovaného pre prestup ok podľa § 8 'zák. č. ' 4/193 1. Tento , názor 
bol b y mylný, lebo keď aj prax ,súdov v , zemi Slovenskej a Podk;a.rpatQ
ruskej pripúšťa. vedľa alimentačnej žaloby nemanželského dieťaťa aj ali

' mentačhú žalobu 'nema.riželskej ma tky vo vlastnom jej mene, opráv;nenou 
,osobou , k po,žadovaniu výživného je aj v ' tomto prípade vždy iba n e-
manželské dieťa samo, (Plynie to najmä z toho, :že a j v ostatnom', pri

;,pade, keď , ako žalobkyňa o ,platenie výživného pre ' nemanžels.k:é , dieťa 
vystupov'ala n'emanželská matka, možno aj po ,smrti nemanželskej matky 
na základe vyneseného rozsudku 'll nlatňovať exekučne " alimentačný nárok 

:oný:rrt rozsudkom priznaný ·'~T pro,g.p:ech samého ' dieťaťa. ) Je preto opráv
nenou osobou vo smysle ustaúovenia § 9, od sL1 zák. ČÍS. 4/1931 'vidy 
,iba ten, v osobe a v pomere ktoÍ'ého k zaviazanému j e daný ' dôv09 
'pOVin1\Ó,sti vy'ž i vovať, vychovávať ale~'O' zaopatri ť . To plynie bezpochyb'
ne aj i ustanovenia § l Cit. zák., podľa ' ktorého je stanovená výdelková 
povinnosť pre t oho, kto ,je právne zaJvia.zan~r vyživovať , vychovávať ,a lebo 

. .zaopatriť iTiéno; ,tento »in'ý~( , tedy' .tén" kto m á právny nárok nh ,yy
'živovanie, vy'chovávaliia , a .. ui.opatrenie, j e ' oso:bou' opn\vnen,ou, ' U:čin.i'ť 
'návrh , podb § : 9, odst. \ ' cit. :zák. V ' prípade "vyživovacej ,povinnosti 
~ Z ;· dô-yodu p.éman~elskél:1O otc-ovstva je ., tedy,~, opr{.lvp,eno:u osobou, ' T.ždy 
:,iba némanželské dieťa" ' lebo len , '<..mo, m'it oproti svo'jmtľ neman:že1sk€n:iú 
:.otcovi 'p;t:ávo . .' n1;t- výživu; ' n árok ,nemanž'elskej ln atký , je v ' podsť~t:é ,:' ie~l 
nárokom na náhradu vyživovacích nákladov ' učinených n amiesto" Uť;
manželského utca. V danom prípade bot" tedy osobou oprävn.~nou ,k ' ~1á

',vrhu nezletilý J. P . a 'miesto rieho - keďže ,hol nezletilv a tedy" n e
svojprávny, --:- " ,podľa §, .9,' odst. : 1, 'cit. zák: len poruÚj.1Ský (!ľad, to~iž , ' si'
'ľots:ký ú~ad L. stolice, v , T . . Návrh t ohoto , úradu ' vykázaný nebora,~ je 
:2'." toho. dôvodu 'dak celé~' pokraČQyanie v .. uveq.enej ti'e,stnej veci,tak; a,j 
:wz;sudok okresp,ého (,stldu ' (z~ätočn:5'- podľa , §, 385, č, ' lc)' tr : p. , ' ;;,' 

" : B01ó 'preto' vyhoveC'opravn6ni~ p;:b~trie.dléu pre ~zachoyanie práy~'leJ 
jednotnosti, podanému generálnou prokur,a.turou podľa § 441 tr. :p.; 'a vy
t)'kané ''Porušenie zák,ona vysloviť . 

~ . . K~ďže ,p~tú!~ o,bžalovaal~r ' J'., M. -,bol porušenÍln ,zäkói1a ôdsúd~11Y: ' bol 
y ;;tdný Fo~z,~údok okresného ~dll. , zrušený , podľa ostatného o'dseku ', §, :442 
tr-. p ; :z ~ôvo,au , zm~točnQosti ipo,dJ'a' ,§ 385;, č . .1 c) " trp . • ~j , s :ďalším p 'okni
čovanj'mf , m.enovite " s, ' lJ,sné,seIiia,rpi , okresného ~údu ': a \<;'i'ajskéb,o 's~du 

'ako odvolaCieho , s,ú.du, ktorými bol ,nariadený výkon ' trestu podmieri:er,tt' 
:odlož~n,ého . a '.obžalovaný J. M. ', bol oslobpde1!Ý podľa, § 326, č. ' 3' tr . .',p. 
o d ohžaloby poqal1ej naňho pre prestupok , podľa § 8; : ods,t. l zák .. ~í&. 
:4fI931. " ' , , 
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