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: ~ť 'úmyslný ať jen lZ nedbalosti. 

Se~zriávárrié 'ú~dy, že j'e 'to "forma ,trestné viny detetmino
,vaná anem trestným. 

Sudca Markovič, Bratislava: 

,Patrí stíhanie dospelých o,sôb pr-e -§§ 
'64 '" a 66 prest. zákona do pô~ol;)ť1Qsti 

. , riadnych súdov? 
, Senát mládeže istého krajského súdu ná Slovensku zrušil na nivrh 
obžalobcu mládeže rozsudky súdu , mládeže, ktorými tento v jednom prí
[pade oslObodí! podľa § 326/2 fr. por. dospelého pačhateľa a v prípade 
druhom uznal vinnými dve dospelé osoby pre § 64. prest. zák., a to z dô
vodu zmätočnosti podľa § 384 č. 4 trp., lebo vraj podľa § 56 zák. o trest
nom súdu nad m1ádežou prestupky podľa §§ 64 a 66 pre,st. zákona trest
mého patria do výlučnej príslušnosti obecných súdov, keďže podľa posl. 
odst. pozhámok pri § 56. cit. zák. prestupky tieto bezpodmienečne sa 
,prikazujú do príslušnosti okresných súdov, čq dľaďalšÍch slôv tohože 
,odstavca sla má vykladať tak, že patria ' bezpodmienečri.e do kompeteri
,cie okresného súdu ako obecne príslušného a nie tedy do príslušnosti 
,súdu mládeže. -

Tuláctvo a žobráctvo, o ktorých cit. dva par,agrafy hovoria; je ohnis
kom zločinnosti vôbec~. Pacha telia obzvlášť ' majetkových deliktov a zpo
medzi nich väčšina t. j. tak zvaní zločinci z povolania, ale aj zločinci 
príležitostní vychodia z radov tulákov a žobrákov. Odpor k pľ'ácí, prí
le~itosť, špatný príklad a nedostatočný dozor robia hlavne z ľ,udí zlode
jov nevynímajúc ani mladistvých,- li ktorých práve hlavná príčina toho, 
že ,sa mládež potuľuje 8: žobre, väzí v ,zane4banej jeho výchove a ne
dostatočnom dozore so ,s,trany rodičov, poručníkov" opatrovníkov , aleb.o
dozorcov. , štátna správa vydaním ŕôznych opatrení usil~je o zákonitú 
úpravu tuláctva a žohráctva, poťažne o. zdolanie, prekazenie týchže. Ten
to cieľ mal i'steže pred očima zákonodarca, keď ~a: ' účelom ' z'á.chrá:ríeiriá 
od nebezpečenstva mravného úpadku takýchto ' OIpústených 'a mravnej 



_ skazevy,s,tav:ených mladistvých, stanovil trest -proti tým, ktorí porusuJu 
, svoje . povinnosti" záujmy spoločnosti a ohr,Qžujú ,verejný - pori'adok. - J 

- Takáto trestná sankcia bola stanovená §§ 64 a66 zák. čl. XL z r. 
1879, ktorý bol pri utvorení štátu československého pone-chaný v plat
nosti (zákonom Čís. 11/1918) na území, kde driev platil, a ktoré treba 
mi tu doslovne citovať, prihliadajúc k zmene podľa § 75 zák. čl. VII/1913. 

l § , 64. , Rodičia, poručníci" opatrovníci ,alebo dozorci, ktorí nechajú 
potuľovať svoje deti, poručencov, opatrovancov alebo osoby sverené ich 

, dO,ZOl~U, pokiaľ nedokonaly ešte 18. rok ,s'V,ojho vekIU, alebo -ktod nevoužijú 
~'podra možhostidomácej k-ázne, aby zamedzili také potuľovanie, buďte po
trestaní peňažitým trestom do jedného tisíca Kč a v pr~pade Z'pätnOls,ti, 
ak neuplynuly dva roky od vy trpenia -pOlsledného trestu, peňažitým tre
stom do dvoch tisíc Kč. 

§ 66, Kto bei úradného povolenia žobre na verejnom mie_ste alebo 
dom _ od domu, alebo kto deti vo veku pod 18 rokov ponúka k žebrote, 
ich na žebrotu posiela alebo ich k tomu inému prenechá, buď polresta
ný uzamknutím do osem dní. 

§ 56. odst. 2. zák. ' Čís. 48/31, ktorého sa aj horecitov'aný rooz'sudok 
senátu mládeže v dôvodoch svojich dovoláva zneje takto: »Do prísluš
nosti okresných súdov patria tiež prestupky podľa § 64 prest. zák. čL 

-XL/1879, prestuky podľa § 66 až 68 a 70 prest. zák. čl. XL/1879 a podľa § 1 
zák. čl. XXI/1913 o verejne nebezpečných z,ahálačoch, ak boly spáchané 

_ osobami mladistvými, prestupky podľa § 66 prest. zák. čl. XL/1879, ak boly 
spáchané na osobách mladších než osemnásť rokov. 

Týmto ustanovením zákon vlastne ešte dôraznejšie vy,slovil vecnú 
príslušnosť okresných súdov pre spomenuté trestné činy, ktoré by inak 

. po zrušení zák. čl. VII/1913, patrily do pľÍislušnosti úradov administra
tívnych (policajných, sp'rávnych), lebo § 19 zák. čl. XXXIV/1897 ' vypo
čítava medzi prestupkami, ktoré patria do oboru pôsobnosti verejnej 
správy aj cit. §§ 64a 66 zákona o prestupkoch. 

Drievejší stav, t. j. pred 1. okt. 1931, kedy zákon Čís. 48/31 nado
budol účinnosti, bol ten, ž,e § 3 odst. 4 zrušeného zák_ čl. VII/.l913 sta
novil výlučný obor pôsobnosti vtedy ešte t . zv. »súdov mladistvých«, 
ovšem s výnimkami v § 56 spomenutého článku zákona určenými takto: 
»Do oboru pôsobnosti súdu mladistvých patria prestupky r,odičov, po
ručník~)V, o:patrovníkov a dQzorcov, ktoré sú trestné podľa §§ 64 a 66 zá

- kon~a o prestupkoch, jako aj prečiny a prestupky , ktorých sa dopustili 
proti osobám detí a mladistvých, ktoré majú vo svoJom opatrovaní alebo 
'p.od ,svojim do hr,ad,offi«. 

Teda ' podľa tohoto driev platného zákona príslušným bol v prípade. 
§ 64 a v druhom prípade § 66 aj keď hola pachatef.om osoba dospelá, 
a ovšem vôbec, keď išlo o osobu mladistvého mladšiu 18 ,rokov: súd 
mladistvých, ktorý podľa § 1 tohože zák. článku bol zriadený u každého 
sboTového súdu s trestným' súdnictv'om, a minister spravedlnosti mohol 
takýto súd zriadiť aj u niektorého okresného súdu mimo sídlo shor'Ového 
súdu. Tieto súdy z'akročovalY: v stejnom 0bor~ pôsobno,stí a _ vydáyaly 
svoje r,ozhodnutia s označením sborový alebo okresný súd »j.ako súd mla
distvých«. Na pokračovanie pred takýmito ' ,súqmi platilY . predpisy trest
ného poriadku o pokračovaní pred súdom ok,resným a to vo veciach 
podľa § 64 a 66 'Prest. zákona- bez obmedzenia, t. ·j. či išlo' o pr,ev<inilca 
mladistvého alebo pach-atera dospelého. , ,-

Podľa § 32 zák. Čís. 48/31 platí u okresných súdov, pri ktorých pô
sobí niekoľko sudcov trestné pokračovanie pre trestné činy spáchané o.so
bami mladistvý-mi jednomu z nich ako sudoovi mládeže a tu okres1)ý 
'súd vydáva rozhodnutia ~ činí opatrenie ako súd mládeže ' ' 

Z toho plynie, . že správne p'omenovanie sudcu a l1á~ov ~du ' také
hoto by , bol pb'~ra náš~o čsl. zákona :_ »suqca mládeže okresného súdu<(; , a 
?~okresný súd ak 9. súA mládeže«,. 
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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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