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Zkráteniny. 
tr. z. = trestný zákonník, (zák. čL uh. V. z r. 1878) , 
tr. z. p. = trestný zálwnník prestupkový, (zák. čl. uh. XL. z r. 

1879), 
Z. R. = zásadné To'zhodnutia zo z8Jsadnutia, plenárneho, zmie

nené v bodu ~l. a v poslednom :odstavci §-u 40. nariadenia uh. miui f,t
ra spravedlnosti číslo 17.700-1907 I. M. (»Vestník minister stva spra
vdlnosti» (Igazságugyi k6zlóny) ~očn. XVI., str. 104.) , 

R. P . J. = rozhodmutie o opravnom prostriedku pre zachovan ie 
právnej j.edlIlotnosti (§§. 441., 442. uh. tr. s. p.). 

P. U. = plenárne usnesenia. 
Sústavný ukaz'ovatef. 

Trestné zákonníky a zákon, kto,rým boly 
uvedené. 

Uhorský trestný zákonník o zločinoch a prl!!
činoch. 

(Zák. čl. V. z r. 1878). 
Čísla na strane Tavej sú bežné čísla })Sbier

ky rozhodnutí v,o v.eciach trestmých» ; - na 
strane pravej ,sú §§-y zákolTIov, na ktoré sa 
rozhodnutia vzťahujú. 

Číslo 1. P 'OIdJf.aJ pmého IOĎS,ÚaJV,ca. §. 5.úr. 'z. a §. 2. tr. § 5. odst. 1. 
z. p. účinnosť tresných zákonníkov a podra §. 
2. zák. čl. XXXIV : 1897. účin.nosť súdneho 
poriadku trestm.ého nevzťahuje sa na Horvat
sko-SQavonsko : preto .odporuje materiálnemu 
a f,ormálnemu zákonu rozsudok, ktorým bol 
obžalov.aný tresta:ný vymeraním súhrnr:óho 
(celkového) trestu za také tresltné čimy, spá-
chané oldJdellellle na území UhoT!ska v UIŽ:ŠIOlffi 
smysle, a na území Horvatsko-Slavonska;, kto-
ré nie sú v nerozlučiternej spojitosti. (R. P. J. 
zo dňa 20. februára 1901, číslo 1002.-1901). 

Číslú 2. OudzŮlz,ellne,c maže 'byť z~ miJektOO'ý 'V 0UJdJzo- 9. 
zemsku spáchaný a v §. 7. č:Lslo 2. trestného 
zákonníka neuvedený zločin alebo prečin tre
staný j edime v tom ,prípade, pokiaT sa týče, 
trestné pokračovanie, může byť pro,tď. nemu v 
tuzeimSlku IZia/V,eld'ené lem v,tetdy, je-li j elho rvy
danie Ine;prílPrusrtm.é a ,nariladi-li minislter sprra
ved1nolsti zarvie,sť tI'lelstné piolkmručOIV1Mlie. Toto 
lPI'a;vjJdlo plartí i dloltyčne Cudzolzemca" Ikrtorý 
sa stal ,po spáchaní zlo,činu alebo prečinu prí
slušníkom uhorského štátu. (R. P . J. zo dňa 
25. apríla 1906., číslo 4288.-1906). 

Návrh 
Advokátskej komory v Turčianskom Sv. Martine, 
k dotazu ministerstva spravedlnosti o unifikitcií 

dochodkového trestného pokračoyania. 
Advokátska, komora v TurčiMlskom Sv. Martine odporúča', ahy 

trestI}é pokračlOvalIlie důchodkové ho[o pre cel- Čelsko-slovelIlskú re
publiku UIIlif.ikovlané. Unifikácia formálnychodborov prá-ve ~e 
mo·žná :a n8lstre,tne s:aom'a s ne'zd,Qlla te,rn ýími pre'kárhl\.\rumi am.i pri klOOl
krétn.ej otáJZlke. 
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Zásady tohoto pOlkI\a6ovalIlia by boly: 
1. Vyšetrovanie vykonáv,a finalIl.člIlé riaditerstvo pri pomoci svo

jich omgám10iv (firnalIličná kOlnt'rola). - Ak je -po,trelbmé, móže ži~dať p.ri 
TIo'm !pomoc od 'ajdminisltlialtívnyClh pio,liC\adlI1ýclh v:nchností. AIk je po
trebllé prekuta:nie bytu alebo pr,ekuta'Ilie osoby, ztadržanie a otvore,nie 
listu, poštolvej zásielky, nech sa obráJti vyšetrovarnie nariaďujúce fi
·nalI1čné riaditerstvo, alebo lak je nebezpečie v odkllade, tak nech sa 
obrátia aj ,orgány, ktoré sú vykolIlatním vyšetrovani,a povererné, na 
vyšetrujúceho sudcu, alebo okrelsnébo súdu je konečné, le.n proti za
mietavému rozhodnu-tiu móže finaiIlčné r:iaditerstvo a1ebo aj pokra
ču1úd orgám podať reikJurs. - Nad :ním I'1otZhlodne ža,~obiný _ senát. Re
kur,s nemá odklaidného účinku. 

2. Po vyšetrelIlí financ·ně riaditefstvo móže vydať na ohvineného 
platebný prikaz s vY'z'V'aním, ruby obvinený 'zapllaltil zlk.rátený dócho
dok, nak.tJie!ž 'ruž dlo paťnáJs<oibnéJho .obnosu Zik.rla:tem.éiho dócho/dk\u sia
hajúcu penažnú pokutu za 15. dní. no vyzvania treba lIlapísať pou
čenie, že ak obvinelIlý za 13. dní ŽliadalIlú summu zaplatí, ď.a.lšie po
kYlačov,aII1ie prestá va.. 

Ak za 15 dní ne,z,aplatí, p]ateblIlý príkaz f1nanČiného riaditerstva 
stane Sla exekva.bilrn.ou verejnou listinou a vymáhamie v inej udaného 
obnOlSlu dej e sla jlaik!o vymáJha:nie dalI1Í. 

Obvinený může za týchto 15 dní podať u fiiIlančného riaditel'
stva pís10lmný .Ol~p,orr·. OdÓVlOldňolva ť ho .nemusÍ. 

Ak ~a 15 dní od doručenia. platebiného príkazu podatý bol pí
s,omný odpor, platebný príkaz stáva sa bezúč.inným a vec rÍreši sa 
dóohodkovo-tre:stným pokI'iačova:ním pri súde. 

FinaiIlčné riaditerstvo aj bez vydam.ia: platebného príkazu opráv
nené je žiadať, aby vec pri súde vyhruvená bola. 

Fdm\:lID1ČiIl,é rialder'Si1wIO upr.avlU,je sa, alby vY'daiIl'Íe ptlate·bnélho prí
k'a.zu prolmi'lllul0 leiIl : 1., .keď je wejmé, že dÓdhOldJk.o:vé zkJrátenie spá
chaně bolů zúmy,seliIle, 2., keď je loškodovanie štátnej pokladnice 
značné, 3., keď obvinený upadiI1ul opatovne pod dóchodkovo-trestné 
pokračovanie. -

3. DóClholdlk'oiVo-t\re!stné ved piI'iďelleiIlé buďte súd!nym stolici-am, 
a to s amlolsludóo;m. PrisllUéná je tá s\Údrua srtollioa, kde ježalujúc8 
finančné riaditeTstvo. Žrulobu zastupuje .konceptný úradník finaiIlčné
ho r.i,aldirtel\'lstv/1i jralko vereijný žlallohník. Jeho povimmosťou je rteldra vy· 
skúmať ·a predl'Ůžiť nie len dókazy za žalobu, ale aj za obranu. 

Súd pokI'lačuje podra pra.vidiel aJ zásad, ktoré sú V' trestnom 
pokračova.ní pri sborovom súde pla,tné, ovšem s odchýlkami, ktoré 
vyplývajú z toho, že sud-ca pokra'čuje a:ko saIll'osudca, a n.ie ako sbo
rový súd. 

O poj-edJnávaní treba uvedomiť štátne zastupiterstvo. Štátny zá
stupca ,oprávnený je prevziať pred súdom zastupov,anie ž,aloby. Ak 
za,stupovanie žaloby prev,zal štát'ny zá.stupea, povereník finam.čného 
riaditerstva má právo robiť návrhy, ale proti rozhodnutiu súdu ne
má práva sa odv,olať. T.oto právo prisluší len štátnelmu zástupcovi, 
ktorý prevzal za,stupovarnie žaloby. Ak žalobu zastupuje len povere
ník fina'nčného riaditerstva, tak má právo sa Odv.olávať proti roz
hodnutiam súdu. 

Dovody: 
V dóchodkových veciach treba rozoznávať dva typy: 1., neza

chavá:v'am-le predlP:iJso:v a lZ1k.rruc'OIVla\llIie štátmerj poklaldnice z nevetdomo
sti, z 'nedbalosti, ,alebo aj z úmyslu, ,avšak v poslednom páde bez 
zvláštnych následkov. Tento typ nech sa vybaví tak, že si finančné 
riaditefstvo svoHmi orgáJnmri v'ec vyšetrí a platehným príkaJzom oby
čaj,ne ,aj zakročí. 



Druhý typ je zrejm~ krirpJinalita,alebo ohrožovalIlie štátnych 
,dóchlOldlkioíV ViO, váJžmyelh plI'írpadJoch, ,alelbo orpa,tovné zkracolvalJ1ie št.át
,nyClh dÓClhoiCIlklQlV. Z ltaJkýchrto' veci .IDUlSí sa UlI'oa::>iť ,zále,ž:irtm.sť klI'imilIlálna. 
A keď sÚldInJa, pómoc rpolS'kytuj.e' sIa jeidnoitJHvc,olm, poskytruú'ť, SJa mlUSl 
í štátnym fiškálnym záujmom. 

Advokátska komomi v Turčianslmm Sv. Ma,rtine proteEltuje 
proti tomu, aby vybavovali tieto veci pri súde úradníCÍ finančného 
ri1aJd:irt.eJsrtNla, jl31ko SaJII1,OlSul<ÍlcovJia. T,ruký ÚJrrudník ,by nehol nikJdy cirtmL . 
sudca, lež ostal by v svojom účink,ovam.í úr,ac1níkom financom. Sud
eov ne,možnlO vymenovať, sudcov si treba ,vychovať!!! 

Za,stúpenie laickéhoeleme,ntu v takomto odbor:níckom súdení 
ne,má slmysllru. Laik by v tallwmto pio\kr,ačlolvamí lelll prekálŽall, ale ne
prospel by ničoho iani veci, ani os!oJJe. 

Agenda sudcom by bola Uls:nadnená tým, že vyšetrovanie vy
:kJtm!3,,ly hy pOlchlanolhoto náN,rihu 'obyČiruj lne strálže flÍlllam.čnej dócholdiko
vej kontI'loly a znač,nú či,astku ,dóchdkových vecí skončilo by sa pla
tebným pdkazo'm pri finanč,nom ri,aditerstve. Len tie [lajkrimi
Inalistickejšie prípady prišly by PlOtom ,pred sudcu, no a , pravda 
všetky tie prípady, kde by sa obvinený bránil, a podaJl by za 15 dní 
od doručenia platebného príka,zu písomný o,dp.or, 

Advokátska komora, v · Turčianskm Sv. Ma'rtine , tec1a narádza: 
laJd. 1. Kým trelsrtné PlokmruóOivrunie bude pre ce.lú HeprubliJku UlIl i

fikované, treba vypovedať, že trestné súdy pokračujú podra, zákonov 
a zásad, ktoré sú platné v trestnom pokračovaní na ich území; 

ad. 2. Kým bude unifikov,a:né trestné pokračovalIlie už teraz 
treba pre celé úzmie Republiky -V dóchodkovom pokra,člOvaní vy
rieknuť: 

a) ž,e pr.:iip:nalvné po,l<'Jr,abwan'ie vYlkolIláíVajiÚ fiJrul.lnčné úrady. 
lb) 'že m\3.llé dócihodl{.!owé veci -vylba)v(UJjú sa p[arteibíIlým prík'alZom 

pri finam.čnom riaditerstve, 
c) že keď vec u trestného sú:du vybav,elIlá byť musí, už či z tej 

príčiny, že finančné riaditerstvo .pominulo vyc1anie ,platebného prí
kJa'zu, 'Vltedy sa vec prtderUlje samoSlUld00:Vi. 

ad. 3. Spósob refornlY udáva predostretý návrh. 

TurčialJ1ský Sv. Martin, dňa 6. decembra, 1921. 

Dr. Vančo v. r., Ijjalj10,ffiIllík, Dr. Vanovič v. II'., rpredseda. 

Zpráva -
o riadn,om valnom shromaždtmÍ Práv1nickej Jednoty na Slovensku, 

vydržiavanej dňa 10. decembra 1921. 

lF,redsec1a dr. V>lra).'i'imír F,ajm:oT v sIldečnom z.aihaaolVa
com prosl.ove sa omlúva, že mu v minulom správlliom období nebolo 
možné osobne sa zúčastni ť 'Organiza,čnej činnosti Jednoty, pretože bol 
úraJdom ministra unifikácie viazaný trvale nal pobyt v Prahe. Avšak 
i tam, keď toho bollo trebra a keď mu to bolo možlJ1é, záujmov Jednoty 
sa VťŽJdy z"alsltal. Ď,alk,uj e mi.els!Íoo(preidJseldo'-vi p. dll'. EmillJOvi StodolQ-vi za 
z,astúpenie a zi:sťuj e 'zápisnične, že p. dr. Emil Stodola bol rnedzi 
prvými Sllovenský.mi právnikmi, ktorí už pred prrevratom po,čali s10-
venskú právnu vedu literárne pelstovať a že je to dnes .opať on, kto
rý takmer jediný zo slovenských pravotárrov činnosť Jednoty vždy 
a v každý čas radou a skutkom podp.oruje. L'utuj,e, že pestovania 
slove.nskej právnej vedy sa pr,avotárské kruhy na Slovensku pomer
ne málo zúča,stňujú,ačkorvek v dnešnej dobe, keď kolegovia V,O ve
rejných sJužbách sú služlŮbn~Í'mi prácami ,preťaželJ1í" bol o by ich nie-




