
21 

Dr. Ivan Jurecký. 

Výťah rozhodnutia Najvyššieho súdu Česko
slovenskej republiky vo veciach trestných. 

1-

V prípadoch upotrebenia §§ '66. a 72. Trz. použitím §-u 92. Trz. druh 
trestu dVfi'Il1a stupňami maže Ihyf znížený. Sú.dy nižšieho sturrňa trest vvmeraly 
na mieslo kásnice v žalári. Najvyšší súd trest vyrlÍbal v rámci §-u 92. Trz. 
vo vazení. 

(§§ 66., 72., 9'2. Trz., odst. 2. §-u 33 . Trppn. ). 
Najvyšší Isúd vynies.ol na;sl,eruOovný fO'zoodOok : 
Čo d,o výmeru hlavného trestu a v súvitse SI tým i Č.o CLo kvaEfikáóe, 

z dovúdu m~teriMnej zmii'točnoslti,oznaČleného v údslt. 21. §-u 3'3-. Trpp. nov. 
z úradnej pQ1VinnO'sti zrušujú sa fiOiZ'SUdJky obid,v,och súdov ni'žšieho' stupňa, 
z 'ob7:alovaný M. P. ,odsudzuje Sta na základe v'ety 2' . .odst. 1. §-u 49. T1"z. nov. 
!§§ 72., 6,6,. a 92. Trz. na vazenie v :tJrvaní dvoch mesiacov, a; ná:sledkoID' toho 
(11'a §-u 20. Trz. jeho čin kvalifikuj,e sa a;k.o' prečin. 

Vedl'aj,ší tresrt, to. j,est ztreta úradu ·a vyzdvihnuhe vylwnávania politic
ký'ch práv restringuje 'sa na dobu jedného roku. 

Davody: Pri výmere h1avného tJ'les,tu súdy ni'žšieho· s.tupňa dl'a; §§-ov 72. , 
.66. ,a 912. T,rz. vymeraly Mavný tr,est o'bžal'o'Vaného M. P. v žalári v tTwní 
6 meSlÍ;acov. Dl'a §-u 66. Trz. súd už použitím iohoto§-u mohol vymemť tr,est 
v žalári, na miesto ká'znice. V'zhl',lVd,om na zistené obl'ahčujúce oIDolnosti 
a úkrem týchto na t'Oo, že ,obŽ'al>ov.aný dra zis:teného' ,skutkového stavu ma dV'e 
,(Leti, a predInetom krádeže ' boly p.otravné články, ktmé .okolnosti iiež 8Jko ob
;l'ahčujúce m:i1jú byť uv:až,ované, upotrebenie §--u 9Q·. Trz. b0010' odo'V'oooené. 
Tento § ~lNš8Jk .dovúl'uje, aby na miesto žalár.a; vazenie bolo .aplikované. 

POIIl€'Váč hor,oo'v.edené obl'ahčujúce olk!oln:osti sú n1ll tol'kO' závažné, že 
i najmenšia miera žaJáru je 'l1elJOn1f'rne -Ca.žká. "údy nižšiehO' stupňa mýlily ~a, 
keď upotl'ebením §§ 66. a 92. T'rz. hla'VllÝ t:r.e's.t v žaJláre vymeraly. Pl'e'ho naj
vy'šší súd v mysle ,odst. 2. §~u 3'3. Trpp. nov. z úradnej povinnosti zrušil 
:rozsudky slÚd·ov nižšieho stupňa, čo do 'VÝmeru tDesltu a v slÚvisle 's tým i čo 
do kvalifikácie. a vymeral hl.avnv- trest vo vaz,ení takého trvania, ktmé uznal 
:primeraným stupňu vinnOosti ,obžalovaného. 

(210 . .októbra 1920. Č. Kr. ITL 21'5-20.) . 
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Zo s3.mého od.volaniq 53 na body la, b §-u 385. Trpp. neJl1ožnl-'zistiť 
'že zmiitočná sfažnosf proti ktorému opatreniu rozsudku slÍdnej tabule je na
merená, v čom vazí zmiitočnosf a že I1Dzsudok vlastne z ktorého dovodu 'bol 

·'napadnulý. Odmietnutie zmiitočnej sfažnosti. 
4(§§ .3<90, bod la, b §-u 385., ,odst. 3'. §-u 434. Trpp., .odst. 2. s-u 31. Trppn.). 

>N'aj'vyšší ,súd vyniesol nasleruovný 'TO!z.sudok: 
Zmatočná sfažnolst vel'ejného obhájcu ,s,a údmieta. 
Dovody: P.Iloti TozsiUdku 'súdnej tabule oznámili 'zmatočnů stažno's:(: 
VeTlqjný Olbhp;ra, na záldade hodu la, b §-u 3815. Tr:pp., zmatočného 

(:Tovodu ale neoznač1l; 
7n saméh.o odvlrylania ' s.a na: bod ta, b ~-u 3<86. TrlT)p. nemožno 

ústiť, že ,ner;ejný obhájcla. pil"o<ti ktorému opatreniu 1'0,zlsiUdku súdnej ;tabulle užÍJVa 
rz!ID1itoonú .sťažnlO'sť, v čom nachádza zmiitočnols.i', a pre ktorý dovod n.apáda 
I.rozsudoik. N.asledovn,e táto. 'zmatočná sťažno,st. a.kl() bez oZTI<ač.enia zmatočného 
,dov·odu 'oznámená, v Ismysle odsrt. 3. §-u 434. Tr.pp. musela byt odmietnutá. 

(27. októbm 1920, č. KT. ITL 209'-20.). 
(§§ 71., 31. T1'z. opr. §§ 105, 107, WS Trz.). 




