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Dr. Miloš Van č o : 

Vymáhanie pohfadávok proti dlžnikom 
v Taliansku. . 

Uplat110vanie r,ozsudkov, ktoré vymiesli cudzoze;ffiské súdy boIo 
v italii regruf1o~lalné čláTIJkom 940. iítalsikého ,zá1kioJlJIlíkla. Ten1to zlnel: 

»VÝ.kOllJIlJÚ moc l~o:2:isU'dl\.lOlm, kbo,ré vynÍe,sly C'UJdmolzemSké SlÚdy, 
dáNla oldiv,o.lalCi sÚld, v obvode JooolI'ého rOlZsudlky ma:jiÚ byť vyikonané 
a to po sk!ončelIlí P.Olkn1a,čo,vlan~a de.liJba,čného, v kŤ1o.~om súd skúmla,: 

1., či rozsudok vyniesla kompetentná súdI1la autorita, 
2., či boly stránky riadne predvolané prv, než rozsudok bol vy

povedaný, 
3., či boly stránky pri súdnom pokračovaní zákolIlne zastúpené, 

a.l,eibo či bolLa i.cih Illeiprítomnosť (ko:nrtumácia) záik.orune Ikolllštartované y 

4., či ro,z,sudok neobs,ahuje na:hadenie, ktoré je v protive s ve
rejným vnúiJorným poriadkom, alebo 80 všeobecným právom v krá
rovstve.» 

Tento čláJnoK. itJailského záJlwnllÍ!ka plI'emelIl81ný bol ,krMo,vsikým 
dekreto,m, zákonom zo dÚ'a 2.0. červenca 1919. číslo 1272. takto: 

»§. 1. VýkonnlÚ moc r,ozsudkom súdnych autorít kioréhokoTvek 
cudzieho štátu, dáva ten odvolací súd v kráro,vstve alebo v kloloniách~ 
v obvode ktorého tieto rozsudky majú byť vykonané, keď tento sú dJ 
v cle.libačnom pokra'čovaní vypovedial: 

1., že roZ!sudok vypovedala súdna autorita, ktorá mohla po
súdiť spor podJ'a všeobecných zásad práva medzinámdného so zvlášt
nym ohradom IlJa normy obsažené v úvode občianského zákonníks. 
i't,alJs:ké-ho, keď je reč o r.00sudk.u pr.o.ti olbbalnolVi itaLskému, 

2., že slÚIdmaa'U'úoriota ' táto ~OiZhodinú ť ,slP.OII' mompertenrtmá bola po
dra zákonodarstva platného v mieste, kde rozsudok bol vynesený, 

3., že predvolanie 'sa dialo podra zákonov platnýcJ:l vmiesté,. 
kde sa súdne pokr1ačovanie konalo, a že bol v 110m na dostavenÍe
sa stránkam určený ,taký termín, ktorý vyhovoval tak vzdialenosti 
ako aj iným nahodilým okolJIlOIstiam, 

4., že strany 'sa pred súdom podra miestnych zákonov platne 
dosta vily, alebo že neprítomno,sť (kontumácia) stránok bola podfa. 
toho zákona zistená a pl,artne vyhlásená, . 

5., že r,ozsudok je neodv,ol;aterným a má prítomne plnú moc vý
konnosti podIa zákonov, platných v tom mieste, kde bol vynesený, 

6., že neprotirečí inému rozsud}{U, vypovedanému italskou súd
nou autoritou, 

7., že nepoje,dná,va sa pred niektorou itáls.kou súd!Ilou autori
tou spor o tom samom pr.edmete a medzi tými samými.' stránkami 
v oase, keď dOlIlličená bo:l'a ži:aJdosť o vy,kolllaJI1í iI'IOzsludku cudZO~enl
ského súdu. 

§. 2. Na ži,adosť ,predv,olané s,tránky odvolací súd pustí sa do 
opatovného vecného . preskúmania sponu, keď rozs.udok hol vypove
daný v ,zálk,olJJID.,ej ne,pdtolIll[}JOls;ti tejtlO srtI'lallly, a:leho ked' táto, s,trlalIla 
l.lpl6Jtní j edon m dÓ'Vlolc1olV uTV.edeJI1ých v 1-4. hode článku 494.: 

»Rozsudky vynesené pri korutI'ladiktonIlom poknačov'aní súdny
mi autoritami sú,dov odv,olacích, móžu byť na ži,adosť strany zrušené: 

1., keď rozsudok je výsledkom podvodu jednej strany na škodu 
str.any druhej, 
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2., keď sa súdilo na podklade li srtín , ktoré po vyhlásení roz
s:udlw bolly 'ujzlIlamé :alerbo vyhláJsené ,p,a,cle,Lamýrrni, 'ale,bo keď pold· 
T,ahnuvšia strán~a nevedela, že už pred rozsudkom samým boly 
uznané ,a lebo vyhlásené padelkami, 

3., keď p.o vyhlásení rozsudku získ:aný bol rozhodujlÚci doku
ment, ktorý vinou druhej strany nemohol byť pirV predložen ý, 

4., keď rozsudok je výsledkom skutočného omylu, ktorfr vy
svitá zo spisov · i dokl,a;dov pra,voty.» 

V týchto prípadoch odvollací 'súd podTa výsledku inštrukcie 
a diskusie vyn8isie vecné rozhodnutie, alebo dá cudzozemskému roz
sudku výkOilm lÚ moc. 

§. 3. Ked' predvolaný povinný, ktorého už cudzozemská súdna 
autorita in contumaciam posúdila, neobjaví sa an! prlBd odvola~ím 
súdom a predvolanie nebolo mu doručené do jeho vlastných rúk, ne
možno rozsudku daf moc výkonosti. / 

Nemožno priznať moc v~rkonnosti cudzozemsokému r,oz3udku , v 
1<.torom je :nariadenie protiviace sa vnútornému p.oria;dku, a lebo ve
rejnému právu v kráTovstve . 

.§. 4. Tu uvelde!l1ý,ch na:r1iald8!l1í Iffiolžno po,UlŽiť pri r.Dtz.slUdlwch 
cudzozemských súdov, ktoré boly vypovedané v,o sporoch medzj 
cudzincami, a le,bo medzi tamej ším obóanom a cudzincom pod tou 
podmienkou, že tierto rozsudky majú pudTa miestJnych zák'onov hod
notu a účinnosť rozsudkov s,údnych ,autorít a že bol preukátan ý 
sú1ad ,požiada'vkov označených v §. 1. bod. 5.» 

Zre,j,mé je, lŽe otpfr.aNený § 3. článku 9141. italského zákona o po
kračcwwní v spolI'och civilných dáJva ita.llským dlžníikmn dobru príle
žitO'sť, aby sa vyhli následkom vyplývajúcim z cudz.ozemských roz
sudkov. - Ťfafžkosrti tru budJú mať -naše firmy kupecké, kto!I'é budú 
n,útelIlé sivo:je po,hr/3.ldá'VIky vymruh1ať od :iJta1ský,c1h dlžn:úkuv na záJk[13./de 
rozsudlwv od českolslovenských srúdov vYlPro,v,okolvamých a obyč'ajne 
in kOlIlltum3Jcia,m vYT.iJelSenýicih. 

O vykonanie tuze·m,ského roz:s.udku treba v Itálii 7.akII'očiť vždy 
cestou dilPlomatickou. - K rozsudku treba vždy pripojif žiadosf 
o deUbačné pokračovanie. - Bez takej,to pll~oslby italské odvolaičné 
súdy a hmilIle zalIIlrertm.lU celé podall1ie. 

OdJpo,ruč,a sa, ba je zrovna nÚltné,da,ť sa zlrustúpiť v deliba:čnom 
pokr.ač,orvání daktorému tamoj.šIi.emu dJvoké!to.vi, t. zv. »konzulálI'nemu 
8JdvOlkáJtovoÍ». Obrátiť sa treha v takejto veci na príslušný českoslo
venský k10nzulá t v Itálii. 

VymOlženie delibačného -pokračO'v,ania pred odvolacím súdom 
je s ť,ružkOlsiiami spoj ené. Tieto ťalžkosti zaiplI'íčiňuj e tamoj ši,a' plrax. 
V Itálii doručovanie súdnych spis,ov vylkonáv,a.jú podúra'dníci. Títo 
vYlb3Jvujú svoje veci veTmi jednoducho. PTídu do, bytu a lebo do ob
chodnej mie:sltnosti dlžníka fa dOfpytUjú sa naň. Ak dOlstaTIJú od:poveď , 
že odcelstov:al do cudziny, ďalej nepátl'ajú po dlžníkovi. Na písma 
po,znači,a, že predrVol.aný odces,tovlal a pismo v~rátia súdu. 

Pr,vej tMo okolnolsť ne,pr,ekazila dehba:čné pokračov,anie. Nie je 
to:mu taJk, tell'alz, keď s!pOlmeiIlurtý § 3. rnar,iaďuje, ž.e predvoll3.nie slal má 
stať do vl.alsiných rúk dlžníka. Teraz k cieTu mo~no doisť len taik, 
keď ita:Lslk.ý zá,s,turpc:a ('te~da Im11Jzlulárny a/dvlolktát) dIa mOlŽlnols,t'i zl9.rbaji 
celé delibaičné poklračOi\Toa.nie a dlžníka v jeho byte aJelbo v obcho'dných 
mies'tnosti:ach so súdnym podúr:adnikom preklVa,pí. 

l(,wpec'ké a hosp'Odár,ske vlZťahy medzi ltáliou a medzi našiOu 
Irepiublli.l\!olu sa Ikruždýim dňoiIn "'v:zmálh'rujiÚ, a Italk pre n1a,šÍch TiUdí, jako 
veriteTov a. pre ich z.ástupcrov tu udané veci vedieť má značný prak-
t ický vYznam. - ' 
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Dr. N. 
Poikuso So'usltalvný výklJad §§ 15-34 tres.tní novelly zák. čl. 
XXXVI. z l'Iolku 1908 a zálk ,olDla ° soudech ml'a,distvýc'h čl. VII. 

z roku 1913. 

Čás,ť p1Wá. 

T mlel s itlIli í 1l Ir, áiV lOI h m lo tlIll é. 
Setdfe!s IlTIlaIDffi':iJalel jle' hilla;v:n:ě 1Jr. :IliOIV. rt. Ij. IZláJk. čll. XXXVI/908 

§§ 15-33 a, §§ 68-715 IZ. tQI. .8. :m il. P[loIUo)že It}TlŤJOI [Plo!s~~etdIn.í .§§ jlein 
molClif:ůkJalcá !llIorv1eIUy lolbslalh'ují, [IZlel řÍ\Cd :viŠleOlblelclně, !Žlel !mlartel1.'1.ellíl1Í 
;PlrálvlOi 10 slo~UJdlnJicltlví lmillatdlilsltlVýclh jle, lo!blslalželllol IV' rtlrlelstní :ruovleiUe, 
f,o!I'lIlllá[iIlí tplaJk v \ZláJkoln:ě Ol ISloulrnelch /ln[ratdilsltJvýcthl. IN!eljlz!áJv,až:nější 
[)jOIVlU!ffi z,. 101. ISI. ,mll. \olPlrlorbi! [jr:. iIlJOIV. by 101 II'IOIz:šířlellliÍ lkJril,ml~náJIlnihlo 
Pl"áNlaJ ~mJLaldJilsluvÝlcih :z Idlo,by ldiol 1i6 'l"Iolku. lž'ivloIVaTIJa, dlolbu diOl 18 iI'!olkru 
sk101n:ČtelnéihOl. (§ 75 IZ. !Ol. s. ml.). 

§l. 

TII':eswí príče,tilllost-. 

Dlie iuhelllS!]{'élhlo, rtlI')elsrtlnÍihIOi plI'lávla slruJší lI'ozielZlIllárvlaltliJ t,:yrtJo' věklO
vJé s U1lIplruÍIC,8 : 

1. ně-ti, t. j . 'OIs,olhy, kltJemé' IV d1oibě, 'kld:y IÍJI1elsiÚll!í Č'iJn ,slpáJclha:ly 
iYWpmeJkJrlolčlÍlly jlelšltě ,HZ, 1J."lolk 'slvlélhlO lž,iWIOrt;Ja,. 

Tll'. Ml1lwclilslWít. j. 'IOISlolby, lkitJelI'lé IV' idJOlblě, !kIdJy ISlpiáJcbJaly z[o'čira 
:nelbio Ipře:či\n, j:i!ž 112. molk ISIV'élh\Q1 IžI:iJVlottlal přlelklI'10IČt:iJ1y, 13,11,el 18. Irloku 
jlelšltě Irua\dJoIIDolIllaUy. 

II'!. DOI:s~p'ělíod 1:8. roku ,věku. 

rud 1. 
Dělili jSIOIU ~z'oe[Ia lIlIelZ:půsolblil~é, lahy ISlpláJc:bJally 1mesltlní čin. Do

pUlSltJí-1i !SIB ,čiDlu, lkitJetrý tV10fí s:kIuItJklO'VlorU/ potdlsJtla./t1u! ZJlolč~n'U nlebo 
přtelčiJnu, II1lel~Ze Iplflotli nÍ'm 'plold:aitii: ialnÍ ,oiblŽlrul lo\bty la\ruÍ vŮlblelc zlaivétst:i 
:tn1elsltlruí ří'ZlelnJÍ. Nicmélnlě IllleQ:slolUJ talili tdiět1i V'yi~olUlč~elny ll, rnngelI'lelll!ce 
iSolUJdJcle Im:taldJilsltlVýidhl lZ!úJp[nla:, InlelblOlť tdi1'H § 615 'Zl. Ol. 19'. ml. v Ziájm'u 
d:íltMJe, ikJtlelrlé lIljeldJolk!oiIljruVlší j:elšltlě 11,2. 1l"lolk! {VlěkJu, ISlpláclhla[lol trle'St!ní 
ClIli, tSlOlUdlclel nlJ11~dlitsluvýlcill má si IZlalo/plaltřirtlÍl IjaJklOl ;V1 [pfípiadech 
ttlJ8s1mifch 'SIk!uJt!kŮ :mJ~alchls:tJvý,ch., Inlelj/Il~tměljlší úldJruje plI'lOI [pIOI8'O[UIZ,'8IIlÍ 
,sikJutikJolvléihlol ,dJěje Ia, IOISIOlbIThÍ!Cih tpolm'ěiru drl)tětlel~ :mIMJšt,ě jlelh'o r:0:z!U-
1J.11.lorvé la IDl1aNIIlJí IdlOISlpělllolslťi (I§:§ (1'5-118 z. iOI. 19'. lUl.) laJ :nJa!říldí pak dle 
§. 16. lIli ov. k rtlr:. \Z'. !bUJďrtb IdJOlmiáJc:í ,polunelsltJáJnlÍ irullleiblol šlk!olsiký 1Jresi:, 
po!k!ámám, lallllelb lšlkioilJsikJé IZlavřeIlií ISle, ISIm,runy šl}{to\l!sikié vTlchnolSrti. 
Šk01:Stké vll"chno:sit:i jle ov tOlln ohlelduzúsuav,eno k v:l,a;s'tnímu I"OZ
hold/nUltí, Ik r1;!emy ,z rtělchltol tdiislcliiplldJnJáII'/Thiclh tmelSIŤ1Ů rvy,vlotlÍ. Vid'í-i)j 
sOluid!C1e, IŽlel diltiě j lel Vlel ISIV'ém :mr:a:v.nrÍ,m: 10lkJollí vysrtJruv.elIlio' mYlavlIlÍ 
,zká;zlel 'amletb ZiplUisrVlé, 'Zlp;rta'VÍ JOt rtolml \Zla ú/čel1em ,dJal'šíhol Tlo!moldJnurti 
ISfuiOltJčí vlIicnllllo\Sť, la ik\dY'ž hy lth !byllol :nelodlk[iaiClině (plortiíelblné v pl'lO
spědh! IdJítěrtJel, Idlá je lodivléls:t \Zlal rúlčle[lelmJ dioičlalsiIlIéthjo jpfijletí do> nej
~J!i!Žlší Isrt1átmi 'OiplwtJrlolVlny dlětlslk~é. 
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,rud II. 
T\rielsltlUí ~při6ertrnlo's't IInlialdi sův élho' 'zá vi:sí na ,sltn.1Jpmi jeho. y!1)iZ:l..l

mOlvého Ia; ,ffiI1aivntÍlllJOI vÝ'vlolj!el v dome činu. 
Mi!Jaidlisltvý IlJelnli IZlat IŤmes:tJní čtn d[le tresltníhol ipil"láíVla. ziQdp.o

veden, j ·€,stliž,e j,elho' ifI0Iz!U'm,olv~T ta, ,m:rlav:ní VýlVio,j n :edlolsáhl v dGJl č 

č'~ruu It la:klávého srbupne, ,alby HlJOthJl býti t\rlelsltán. 
T1aikolvýto IlTIJlaldlilslŤJVý jle ~Ol diol ttlrre!sltmí IpříČte1tl11l0lsrti !PIO!Sltav,e:n 

1Illa r Olvem. díte'ťL Oplf'lorb:L ,talk ,olV,élmu lnllaJdistNé!mu jediná. s'esice 
-f o11málllle ,podle u ls,ta:novení. oz. o s. InL, ale násl}edkem vy1orU'če~ní 

t re!statelno,s,ti .ne·upotřebí se prolti .ne:mu IThateriální právo· § 18, 
tl'. nDIV. (Islouldlní polkáráiní, ptl~olPu(šfj;ělní na 'Z!kiOIUIŠ'kU, pOll,eip;šu~ílCÍ 

1VýiC'l'l!olvla ia rve·zelní) :nýJ::l111ž rlolZihlodll1le se' Ol nem j'rukJo o d:erbelch 
v ,'přfplalďletc:h 1. ' vyJUČle!ný,cth. Hoz;díl ISlp'olčí'va jíe:n 'V t ioln, ~Ie- v pří
padle ImlI'lalVln1hlo mlebl elzlpielčí ,v ' OlkJOJí dílt.ěitie· a:nlelb již v zj;i:šiené 
-zplUJsltLolsti ISlám 'S.O!UJdJC8: TIlařídí lIl!áJplr:aJV1n10U vý:c:holV'U 18; nelČteká až 
ITlla IDOIzh,oidJn UJtí IsirloltJč í V1rcihtno:slti. 

Poldio'týik'á S'8, ž;e, InáJp\l'ia\V1ná VÝIClhlo,v1a, jlalk se dáJie vysvětlí, 
1 PJ'lotti dlušelv:ne la, Illnavne :dro!s:pělémTL iIlIařídJiť ,s,e mŮlžlel .'1 sice 
buď lVý1U1č:ne lalllJelblQ. .woda:telciIle pn .v~trpení tI'lelstu lVe.z,elIlÍ. 

J,est/l:úže V'šiak roz,u'm1o'vý !a ,IDl'1ruv:ní výv.oj v dOlbe čin.u je 
~taJkové.hn srtuipm:e, ,že' může ibý'tjí rtnelst,á,n mJ1atdJts.tvý, j !e, lÚeníÍAo' jak 
'za ZlliQIcin ta ,př>etcln, 'valk i ·za př>elsitUJpek IZ!OidpOlvedlný V1e siIDys,lu 
'pT.áVla :1:)r,eiSitní:hlo', jen. ,s 1:!olu ' 'olc1chylkou:, že, \Z11o:ČriJ:n: jím spáchaný 
kv,rulif.iikJujle 8'el V1Žrd!y jiakJOI Ipře,čiJn (,§ 18~ odst. 2. tl'. nlorv.) 

HOIZld~l, k 'Vlaili'fMuujle-li s'e' 'wer3tný Čin j ,akJo> ,zllolči.n či ja,kp 
l)I'ečiin, j 'e' v ,UJhelI'lstkém ,trelstnfm p:rávu zá'VialŽlUlějiší ne'ž v právu 
bý.v. ,I1al~o'Usklélln. ,Ze.jlm 'éirua :m ;á IrúZiná IŤlat,Q. kVlaJillfik.laC'e, vliv na 
o'ůá!z~u Ip["áVla Ik lolblž'ai1o!be. čelt~lé dleUk1ťy .maijí-[,i klvla[ifdik:a.ci zlo-
č.inu, jISiD'U de'lrilkty v,eřej'né .ohž'a'l,o'by, ,na-proti t,umu j,so.u tyto de
~i;ffity sOIUkIr~O!mloIŽirul,olblIlf.Ílmi, 'lmnalllilfikJUJjí-,~i ISle' jlalk10l ~)lřelči,ny. 1:e, tletdy 
zfelj/mé, 'žle- Iby 'P,ř.elsluJl1Jeiml lk.'VIailiifdlkJaleel :zllocinllllé tnJru IkvlaHfi.kacli 
p'řečiJI1(U1 luJ irntaJdJiJstvýiclh rv 'c:eltný,Cih p,ří'platdlelcth" íkJc1y .j,elcLnJá s,e o čin, 

!kJtelI'Ý iby Ibyil Izi!lolčiinre:lfiI, 'klc1yby lhiol [)jelbYlI 'SlpruClhlal m~adti:s.tvý , 

o dpadla veřejlll'á 'o'blž;al ,oa:>la a trels;tní ří'zení by mohlo nastoupit 
je1nJ 'k Il1láiVIrhJlť ISIOIUJkl1."10Irné!bJol lž1a[lOlblclel. N lelž ItlIie'Srtmtí z;áJkJon iUJS.tlall1'o
vUj:e, ,Žle v iúalkiolvém IpřÍiplaide je ípmo, IOitJá,IZku .IPTlárva k olbžlalobč 
.IDozhdidl:njá Izá1kJolIllná m,al]iJfilkjalc'e jlelvk.í Ise, helz lo!h['eI(]JUJ Inla 1Jn, že se 
jiel(]lruá :01 im1aldJiJsrtJVIé/hJo IpI'lorvlilnilJc,el. Tiaitol ort1áZ!kia. IOlsltlartme z;'br:ácí pJ.·o 
sOfUJdlniJctví 'mlJaldis'trvýoh Illlaltol]ilk' VÝ'ZIl1Ialm:, 'ž,e, 'VIe,řleljný žalohce 
'GstáJtní zrusrtulpc1e :mll,aldiJs1Ných.) ev we!sltlni:úch lV'ěc,e:c:h 'plllorti ffi'l:a
di!stvÝ'ln vyslt1Jjpuje z :m lo.ci ,úředlll,Í i taln, kde se jedná o delikty 
j 1eiU ]{ ISloíU!kJ.1omérmhl: 11lIávlI'Ihu ISltilhalIllé. 00hli!g!art:1olI'lní přielv'z'ettí zla.svu
ip'olV'runÍ ISlolu1kJr1olm é .oIblž:ail'olhy). 

T,alké IOlťáZlkJa; itJrl81stiniolsiti tprOlkiU)SiU j,el diol V'ell,k lé iffiLry záJv:ilslá 
n.ia if!olzdií.1.1U! Imelzli 1k'V!aJlifiikialcí It\I1e.S'tlThíthlol lčiiJntu jlalkJo1 ;zllQlcilnu ne'ho 
přelc:iJnlu. ·Pjolmsl je dlle' u!hrelI'\sikéihlo, plráV1a ,tIie:s:t;ní j lelU TI z,llo lčimů 
v,ždy, ru př,elči!n'U/ IV;šlalk Ijlelll :v .přípia/dle'clh, k,eLy mo 'ÚJ."IelstJní 0áJkloln vý
Sll0Ylne přredlpilsluljel• 
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M'aJdis1tvý N'ŠaJk, :kItery 'spwclhiá pOI~'UJS lÍir18\srtmihtol Clnu, jemž 
by byl zlo'čineJll íU p8!.ch:wte'l.e dO'SlpěMlhto, je tresitný pr:o tento p,o
kus i 'kJdylŽ Ije jehlO č'in kvaUfikován nws'ledlkem jeho věku j,ako 
přeNmJ, jlelhloiž !pokus j:ilnlalk tme:srtiný !nIelni. 

Spáchá-M ,m l1aJdliJstv ý tnesŤ1ný čin iQ/be,crně jl8.1k!o pÍ'letsrtmpek 
k Vlali:fik,QlVia:ný, je z,a:ň 'z'odpol v ěd'll,ý 'dle v,šeobecný,ch ' prarvidel 
,mr.els,tJnÍlruQi !prláJvi8!.. ,J-ediniě !při UJrlČI(}VirunlÍ rtmelstu ,pwa1bí pf,edJp,ilsy IOocl 
;au1JalllOgk:kýclh př,e,dpi,sů 10' :tJI'Ielsrtlání rtlrtelsltlnklh lčli(nfŮ mlladi.sltvých 
oc1clhy1mJé,Čieih'olž IblUJdJe: IV IdJ3.lllŠim vl~poIIDlemiUltlol. 

OtláJzlku, :zidla v dJaalJélffi 'P,řip3.ld'ě j'el fU! IOlblVÍlnělnléiruo 'ml!J,dislt:vé
h lOl lornlelfi sttlU!p lerň 1ffi'rlaJVITlIÍ!hol la ll'Io lz;:wmo~érr1io, rvýlVloljlel, IjlaJký sle lVy
:ŽlalcLUJje, Ia}hy molhJl býM 10lbrvinělIlJý ruJč:iiflJěn Zla; Isrvůj čin ~OldpIOrvěd

mÝ,ID lve :srn1y;slu tre!stnÍ!ruo záJk<ona, relŠí soud na po:čá;tku trels,t
!ll1ho ř:í::nelní la, dlllel 'vý,s!ledJkiU ,př:ÚSmUlŠllliéhlOI lš,eltlřielnÍ ploISIŤJU1prtJ.lj lel pll'Oiti 
něn1u buJď jako 'p~o'ti dítěti, neho 'pří-četnému dle 'p'raf\Tlitdel 
trelsltiJ1iho řiz,ení prot.i mllaJdi'sivÝ'ID. 

rud III. 

'IWelslÚIlJí ,činy 10,Stolb dlo!kIolnla,višíclh 18; a:elt věklU, g,pladla,jí pod 
v,šelQlbeclllý tT'eisltní z,ákiQ1n. 

§ 2. 

T~esmí a výchovná op'atření p~oti m ,lJatdi,Sltvým. 

P'ři ISltlalllio'Vlelní IZlpůSlolbu, jlaik rtmelsrtiaitli .mJ~aJdliJsltJVé pir:o'vi:nllce, 
vedeln .je záll\JOiIli ,v ISlolulhlllals'el 19 , IplolŽla!dll1lV1ky mJOIdJemn~ ISlo!c,io!l logie v 
p lI'vé řadě výohO'v,nýlm účelem trestu vuhe,c. 'Zás:ada. tre:s'Ťiu IOd
;p1aJtJnéhl(), [kltlelrláJ IpŤlelvl~áJdJá p-ři tbf1elslúáJnLÍ d.JOIspěilýdh, 'UJstruJp:ujle' Ibu 
dO' 'Plolzlaldí la ISlalhá ISiel k lIlií jlen !telhdy, kidJyJž Isel jeldJná 01 při'P'a!dy 
tě~k'ý1clh polklI 81S[kŮ , ikJd!e' jlel 'VIildJnlol, IŽle, !by N'ýc.hJolVlný pinolslt~elde'k se
ilihlarr, ,vzJh'ejdJelmJ k Ipo:v,alZlel m1ad.isrt,vMOI 'PY1orv:tn.iJkle" ikJtffi10llt S'ilýlll 
č:ÍJnlelm !pmoljleIVl~L 

TIr1elsrt:lní IPa."'áJviQi iUJh'elI'lslkJé lIllJl/uvi Ol rtiI'lesltlnÍlch 10Ip1altňern:kih! pr,ot i 
mllruď1s!tJvý!ID' ,jleld!ruruk rv § ,1'7. la 313. úr. :IlI., 'j,eidlruaJk IV § ,23. 13, 31. Z· 
,o. Is.mL 

Z těclhltin IffiÍlSIt z'áJklolnýlch m;OlžmJo rvy.blr!arti jaJklo iQ'plaJt;řelní pnn ti 
m llwdJilst'Výlm IVŮ/hele. přfplUlsltlIllá, 1ty,10 rplY1ols:tř-edlky: 

,1. Id Ů'tJkJa, 
2. 'Vělzlelll:Í, 
,3. stJáitJnLÍ .věz,ení, 
4. IUJzJalmJč,ení (§" ,3,3 ~Ir. n.), · 
5. /pelnlě\žHiá po!kutla" 
,6. dlolmJwci diOIZIOI!': :ruelb IdJolIlliálCi (lš:kol]m:Í) rtTIelsrt, 
7. 'Py,opuštění na z'k,oulšlku, 
8. :p1o[,e'P'Š!orvlalc,í vý c:hlolVla, 
9. Isrt:Jřelž'e~í (§ ~3. Ib/oid! '3. \z ~ 10'. ,s,. IDll.) 
NI3.'slkYltlá SJel nymf :Oltlázkia, :k1;lelI',á; IZ rtěclhrtolOlp!artřlemí .j,€> DlznalČiti 

j alk,Qi ŤJY1e,sty la k ite:rá j/aJko \olplaJtř,eru ,výlclhoViIllá. 
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KI~č k této! IOltJáJzC!el iplodláNla § 311. z. iOI. 19,. ml. TlatID 's,a totiž 
;usrtlalruoIVIUJj.e, :Ži8i IOlPlalWeiI1í lUlV'eldlemlá lll/aihlorříe , !pIold 1. ,alž 5. JUikJlá:dla!jí S'& 
mOlZls:udJkJelHl, IOlsltlaJ1mJ1.ljs!Ille!Slelnim. IV YJIlle,s1e!Il,í 1l101ZlS)U)dikJ u rpříeldp.oikládá 
zjjJš:tě;ruí 'Vlilny la, jlel t'edy poik~:áJéLarti IOlpaltÍ',e1Illí lna tOlm IZláJkilladě vy
Ine:sel:rrá 'Zla welsÍIy. -Z'áJkJoiIll !plak sám.'! IV' § 311 IOdlSIŤJ. 2. ~plolčítav před 
itÍlm 'VIšlelclk!a IUlS'lllels,e:ru, kJtell"lá ISlel ruJkIltáldlaljí iI'lOIZISludlklelm, pII'Ia"vÍ, žle' 
'soUJdc,e vyill,eise ;usnesení, nařídí-li něčo v přičině výciruo,vy a p.o-
ukJalZluj/el ik i§. 23. IZ. IQI. rmll. 

:D!llel rtJoihn tjlSIOruJ :tJelCLy rtl"le/stt,y l o!p:alttřlellllÍ 'jlIDeiruolVlalná pold, 1,- 5, 'l1Ja,
p110ltlil itJOIlll/U je IOlplalt!f.elní :plOidJ 6~9 IplolklMJdJa,u lZ la, lOlpaltř,emÍ :vYcihlolVill:á. 

Dl:ulžlruol Ipoldloltlklnloiuti, že' Illlllitem1elIlllIÍ mI'lelsltruí :P[';áJV:OI ohledně· 
lo'plaftřielní !piI'lolÍlt 1ll'!ll ladistvýu:nI lolhsla:hIUlj.e § 17. 1ÍIr. 1J1i. Iru !plalk je,šlM Jen 
§ . ,69. :z. tO. !lllil., IkJdel lZalV:áldK ISta pelTIiětž::iit,á IpolkJwtla, :tI1elsrtlní -ruorvel'le 
IlllelZlllJáJlTIiá. V § ,17. IÚr.. m. jlslOIUJ jU1ellllolVlalná; j ,elru /olP!atř-ellllí lr:lIalbo'ře p'o'd 
1., ,2., 3., 7., 8. lPř.i:p lo,jí-!li ISle· !k! lITim !dII,el ~Ioiho', :C:QI vy1šle, :ZlmÍlIl1ě'IlJo!, tJaiké 
lO!pl1ltřelní 'plod' 5. jlmemlolVialllié" ,j:SIOIU !tím ViIia,srbně rvy,č,811~pátruy iQ'plaltře!niÍ 
!plr.olm Iml1ald\iJsrtlvym iZla(!JOIŽ,ellliá; irual maltleIY1iIellln~m rttrle/slúnílffi :prráJvu a 
o;s!~altIIlJÍlm jiSIOru jen pYIO'c,eiS'sruJa1l'11lÍlHlii: IO'palt~e,nlÍlmi. Selslklupemí lIlahlOI
ř'e' pOlel 11-9 ;poldlamié, IInlá Isrrlo!:iJži:ti IpÍielhledlnlOlsrti. 

ISáU1d,UJrlčll1j.e, o(}lPulh' vlh!olClllliéih1o' IOlp!att,ř elm piI'lo,tí mlIladJÍlsrbv én1.1l' 
ipY1o!virni!kli, ve Zlm!e, fV nlfv~a'hlul 100SIOIblnlOlSlŤJ :mllaldiJsrt;véhIOl, IjlelhJol p!o!měry,. 

IO:IDolllll'olsit!iJ j ,elh:o /čilllluJ 'a ISlŤ1U\peň jehlol IIIlIIialVIniÍrhlol laJ 1rI0Iz)U)IDJolV'éh!ol V~T-. 

~o:j,e la d11€' It lolhOJ tUjplort:říelbÍ Illlěktea"léihJo' :z. ruv.eldlelnÝ'ch IQIp~aJt,:říeíIli a ~.b 
ItalklOlVéhOl, ktelI'lé dIle. SlvélbJol ru/ZlruállllÍ polklá'd!á !Zla lIlIe'j:VihloldJniěj,ší, alby 
při:vloldUIOi :náJpII'IalVlU' v lbUjdJo'uCÍm 'CIhlOIVálIiíí la, .mIrlaJV1ntÍlHl' výlVloji . lnlla
dilsl1:Nélhl()i. , Slo~uJC1lcle IThel11Í rv,el Wloltbě ~:ě·cih\tJa IOlplaJtř,emtÍ v:á;Ziá'Ili IVy jádře
níllTIi i~lt. !z,ásltlUlpo81 ImJl!aJdlilstvy,$: lYIelSip. lolblháljlc.e ,(i§ 30 O/dlsrt,. 2. Z. I(}. in'!'l.) 

V dlalllšÍlm' UlV18iruem' 'hru/mlž lolbiSla1h jeldlruolt,1irvýlch IOlpl3.ltřelIlí 11; 

rz,vláJšlúní poldlm 'ílruky jk:h: 'PIolu~mj. 

1) Důrt!ka. 

,Z,áJl:elží v IbolIDI, lžle tSlO(uldl slla;VlYlolslŤJnJě IUidiěH mLaddlsrt:IYé'lTIIU !I1a
pOIH'!en.utí a .u1po:zor.ní ho, že bude prí.sně ,poI'IJresltám, kdyby ZtllIO'VU 
do'p,ulsrtlirr ISI81 zlllolč;jJnIUJ 'llIelbiQI př,elčimlli. · 

Tlo/nortlol ,Olplalt[-,emí iIl!e,LZlel lPI01u!ŽlÍti, 

la) jelsrt~jjže IO[):VljJnělIlý lrnlla/dilSltrvý ;bYlI jitž jedlnlolu piojtJiels.tán: 
rtire,slt.e-ID na sV'olbodě, 'p.ře ,vyšu;jídm d01hu 1 měs~ce, dá;1e-

h) rtehidy, ' jle'SltMlže iv.z,hIle:éLem Ik V'áJžinlolslťi íŤJI'IelsltndihJo, Č,iIllIU 'lTIě!lo 
by hý/ti ,ulZlnátruol Illla, vě'Z8I11Í, Ineho, SltátilllÍ vězlel11Í 1 mě,sIÍ,C pře:s:ahu
jící. 

2) VěZletni. 

(I§. 56. IZ,. 10. Inl. §!§. 126.-3i2. rtm. lIl!.) UlllolžLÍ Is'e lna ;slknlJteik, na kte
r~T je d!}81 IVIŠJ8I.olb1e,clIllélhJOi rtIY1els~lÍIhJOl 1Ziá1k1olnia UyIČlelll: tr:e/slt slmrti, káz
lIl:i'C;81, 'žlallláJřel mlelbo rv'ělzemÍ '(i§. 26,. tlI". n.) 



19 

Tire!Slt vě,zení pmolti m 'ladistivýJm provdnil!'cům vyměřuJe se 
,101d 15 IdJnů dJol 16, ,1ert, JdJllel Itělc:b.ito lZáSald: 

'a) 'IlJe jlC1él e 115 Illelté ,Viěl~elI1Í Il.!Zle, V1y1m,ěřliJUiJ !IlJa; /Č,i'IlJ, [plI'lO klte["ý 
'lLSIÍlaIIlJOlvtujjl81 rv'šelolble,clIlJý rtmelsw 'zéooolIlJ ttrlelst iSlIIl1I1ti nelbb dio,žiVlolŤ,Illí 
k 'áJzmilc1e', laJ1e je[ru lVů<čdJ mllaidd;s\tNélffituJ, \krt:Je!Iiý V' idiolbě IČ:tnJuJ již př,e~ 
,krloaill /115 mok ISlVléihJol lVělkru (:§. 6R !Z. 101. mll.), 

h) m'81jdlé!ll81 110 ,let:é rvězlellli Ilzel 'vymě,řiti: !IlJa Itj~elst1m!í Cllll, na 
illějlž :uJkJlláldáJ ,'Vlš;elo!bielclllý Itrelsln IZláJkJoln IÍlI'lelSlť IĎJoičlaASIll!é lkláJZlnli!c,e', o:pě.t 
,pod :ploldJm~n/kioru, :ž1el IffiJllaldJilSltvlý :piI1olV,:iJntl,e,c IĎJolkiolIllal1 15. 1I'\01k svého 
~~vloltaJ v dJolbě IS[lláJclhiárnrí lč~iJIlJUi. (I§. 6'8. lZ. lO'. mll.), 

Cl) lViel lVlšleloh olslŤ!atlIliÍclh Ipř~p!aldlelclh, ,kJdJ7ž m.dJrH,01 \f:Jo máJ sel u,}o", 
.Žl1ti 'ŤJIielslt ,vě1z,elIl!Í, j1el Itmv:ámi jejh]ol :OlmelZlelIliol 1I1Ja; 6 1I'I00ků. Sle1ffi piartří 
-rtaké v:š,elcmy přÍipiaidy, IkJdy :mu3JdJiJslwy [Lehy1 IV 1ClJ0lbě Č<i,[1JUj 15. ilet 
./SlŤJamý, la rto :i rtJelhdlY, kidjy1ž hy Is,el j,elIl1dJaJllol 101 ,čÍln IÚnelsltlnlý lSmr.tí ne'bo 
:ďJOlž'i'V1oltnÍ la IdJolclalslIllOIU! Ikázmrilc (iarlg. la 'CIOIIlJUr. §'. 618. IZ. 101. ml.). 

Tlť:e sn IV ělzelmí [)Irnti ml,aldilSltvýlm !Il!3JdJolslá:runu v!ší'm .dols~d' 15, 
:roků ,věku má se poU!žít jen v př~p'adec:h v,ellmi tělŽkých prolvi
nění {I§. 26. ;Olruslt. 2.1ir. m.). 

3) Tlrest stáltJniho vězení 

pl10rti ImJl,aldJiJsltWýlIIlJ (§. ,26. rtJr. n.) rulkil:áICLá; Isla !Zla IÚlielsltJIlJí CIIIlJy mla
d]i,eISltJvý,clh, IPtI;O Iktlell1é Jel i /d1e rvlš'elolb!elclnJébJo, :iJr'lesrtIll~hJol 'z,áJkJoll1Ja rwr
č<eln ílmelsrt ISltá1ttn~hIo; vělZelnLÍ. Tilw:ámJí 'j1err1JO 10lmeizrujjle Sle, 'na dlo/biu od 
1. dne dOl 2 tTlolků. 

4) Uzamčení ,(§. :33. <tr. In.) 

jie' úrreSlt i1lla ISIVIOlblold~ě 'OlpII'lOltli~ mllaK11stV1éillJU, Ikte~ ISlel idloIP!Ulsrt,g :tTelslt
rn!Í!hIO' ,c:iI!lJu, kiV1a1Lilf:ůlmlvlamélhJo 'CIO' pře,sltlUlpelk, íU!kJáJŽle ... [i ISI81 :vůl hec 1Il<ut
IIlJOI~1t po:U/žtti <trestu IIlla, 1S1V101bIOldě. N e'jdie'llší ,tlrrv~ální IUIZlalmJcrení j'sloiU 
2 nl'ělsícle'. 

5. Peněžitá pok,u:ta . 

. J e ,přípustná ,pTioti rtakolvému lnl'3!dJilsltvéimu prov'ini1ci, k1terý ,má 
jlmleillÍ Illle'biot 'Výdě\l'elk la, jlelsrt rSiúalI'iší lIlJelž 115 (nolků. Hmanlilcie jie>jí jSIOIU 
1----.100 IR 'a můlže hý/ti .,ZJmělllelIlJa 'V IjilIlJé 10lpaltřlelIlÍ, j lelsltlJilž,e' oidiSiOU
'\Zelný ji Inelzla\pllart;,í. T ,eldy !talké' ,V' lIlJálhlrlaldlní l:naíVŤ,elní :(I§. 6.9'. ,'Z., 10'. ml.). 

6) D,omácí d JOiZOI' lIlelb dlomácí (šltollni) u 'eslt. 

J eisltt1ilž1e, soujd!clel [Ulzmjá, že !:mJllaldlilsltrvý :V IdlOlbě íSlpálclh1runéihn ,či

'IIlJUllnlelhylT 1I'I0lziUJIDOIVě a mr3N'lJJě Italk VY'V.irntUlt, alby mlolhll ibýlt UJcd;něn
z,oldpo'V',ěJdlnýlm d\llel ~~áJvla: rtir:elsltmhlo la Vloltlrelsltam:, Iffi úžle, ' lIlaříditi, 
'aby :Ziálk,olllinrý 'zástup'cle, m1IaldJilslŤJv'éhI0', nelblol [l,řílSlluJšllllÍlk IIllelba jiná 
vlhIoldlná lolsloha 'měU 11101 :POldJ 1dJ0lmáJcílml dlolZIOlI'lelffi th!eblol, alhy ho dJo-

:lna po,t,relstali, připad:ně, 'Podléhá-U d,olsud šlkolní po'V,i nno,srt;i , ruby 
.byR ve lšlkloll,el Iportr:elsltáln. (I§. 16. ;tlI". n.). 
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7) IPropuštění na zklouš:kJu. 

Po,uJž.l:tí tohO'to '0/pla:tření válZá:no je na ,podmínku, lže lfi1Jl la
tdlliSltlVý mJ8rby,} dJolSIUlci :p!oltrelsltánl Itifl81Sitelffi In:a ,slvlo!boldě Ipř,elvY;šiUjí dm.'. 
dlolbiu 1 1ll1ěsic,81, ,dáJl lel, zle is:e, rnej'eldmá 'Ol IP'ř'elsltJUipI8Ik iTh81biQI př,e:čaln po
tu!llky. T,O'to 10lmJ81Z'81llÍ 1O[}11,8IďJně po,tlul1ky ,má iSIVŮj i(};ůvlold IV' tOIll, Ž'8: 

p,Y1O,pUiš:ťěnď 1I1a. ZlkJolUlšlkJu/ :pří8idipoilcláJdJá tllwa[é ZiďirlŽlolv:álIllÍ Ise o!b'Vj 
1l1ě'néh!01 illla ISltá.I.éIln lbY1ďJltšrb~ la 'UOI lllelliz,8' pří8ldJPloik;láJdat 11 lTIJliaJdiiSt~ 
vého', Ik,t181l"Ý ISI81 iplrlOIVli lnd!l iplI'lávě :tuláJCitvÍrm, (§. 33. rtlI'. 1ll. 3J tlalm lall

l i8g'o'V)8Jruý §. 6f,Z. Ipř.8tSit. ltir. IZ.) . 
P)rlo'P'UJ~ltJěiIllÍ 'IlJa 'zlklolU'šlk..u Izá;lelží v rbOllTI, :ž,el ISIOtUJd 1I18IVYin!8IS,e írIQIZ

Isude·k .a vhodně mladiis'tilvé'ho upo'zo,rIli,v, pon8chá hopodmíne'cně

Th:t s'Vlolholdě Inla, 'ZlklUiŠI8Ibn[ ,ĎJolblUi 11 II'lolkIU la, iS'věří jej dJolhled'u huď 
jelhOl IZálkoIU'I1lé!h10! Z:áIS,t:U1pICIe., lpříboolruélho TIle[brol Ill,ěktérlé 'jJoné vlhlodn'é' 
o:Slolby, ·.z;e,j:mlélrua vlŠ alk dLel IIDolžlnlolsrnÍl 'P101ž,áJdiá .o IĎJolhil eld! :něk!tieIl'Ý hlíz-· 
ký ISltátm.í dMlslky ÚI'tlulli8Ik , :rlJěk1tt 8lDý ISIPolllelk rpl"lO 10lcl11lIialnIU dětí {pla-· 
Itnolnrug'el) . 

.v itolmlto (ohledu VY'ví'j,81a lTI-aďwrská spo'lecnost od Ivzniku' 
z.álk :omnl. IQI ISI. \InI. clhlv'áJlrymodlIlJolU IČimiIlJo,srt, :po!looJd :a.splolň il!.z;81 1S1.0rcť<1i:t 
dI.e 'olrg1a\Illils'olc'e: palttnolruaglel la výIZJnI3,1mJný,ch \k)olnJg1re,slslŮ, jiclhž se' 
ISlúlc,alsltiruilly Ikrmhy práIVtnJiJcké ,a v:e'ř'c.jlnolu IhlUlmaJllrrltlolUl $:el e;'a!bývi3,,
jící !olrlg,alI1ils'aJc,e, i j-ediIll olŤ.!lirvtcli'. 'VýiViOj té,VOI 'P1:líŮrlollllag,e 'lJ'y,l 'S!VMI01V'OU 
v áJFkJou lZlalrlalŽ,em la" jlaik SI8' lz!d:a, Inle1jl8IVď lUylllí rDla Sl,olVielI1síku atnii' 

'Z,nláJmJky !ž:i!v'ortJa,. V IplI'la:xi ,Sle' iIllaJhiI'lalžIUjj'e rtlemltlol mJ8lĎJolsta(telk Is:p:o!l,e
če:Dlslkéiho ISlpO[tu/pÚislorbI8InÍ rt1m, :ž:e. ISle jpIOllTI'Olc,í oihelclnklh úř,adů (iIlO
rtlat~iátů ) V1yíhiLed;á; 'vlhloldlI1á la 10lclhl0IŤJlliá 10lSl0lblIlJOISit (:tialI'IáJř, ruicli1t8,l , za-o 
m ě~JtJlll2Jv:alťel 10Iblv:iiIlJěm:éihI01 la\tid.!.), lkit'81rlé Sl8' funlkc:e 10lclhlráln!c,e svěří. 

ClhJolVla-lldJ ISlel m[!aJdlils,tvý :běh.eIlnz\kluJš(elblní Idjo!by h81zlVladniě t. j . 
ne'dO'pus'ÍÍ-l'i Ise nového trelstn'ího cinu, nev'8de-U pijáický, potul
Iný, :nelll1I'lalvmý mJemo jilnlalk 10 'mI'avlIlJÍ IZIkázle\ ISlvědlčící žlilvolt, 'z:a:sltlaNf 
ISi81 řfzl8ln,í rtrtesltlnlí iplrlOI s'páiclhalný skluibek. J!illlIalk ,višlalk ISle pok:~alčo

vlá:ní I'ZJnJoIV!uZJ3IháJj1 !a ' IOIĎJsloIUdí 111101 ISIOIUd Idlllel jehO' vi:nInlOislt:i plod-lB
dalších tre,s,tnkh UlS'tauO've·ní k vězení, k pokutě Uiz,a:v.ření, iresp .. 
nařídí pole:pšující Výdl'O'VU s.aim,ost3.ltnou a'n8b d,odarte!cnou .. 

8) P~leplšOV1ací výcih,oIV'a. 

Dojde-li soud ,přesvědčenÍ, že mladistvý provinilec ponechán" 
sám sobě, byl by vydán Illebez'pečí zpustnutí a jestHže' se' soudu' 
jeví .opatření .pr1o'puštění na zkoušku již předem mál'O slibným, na
řídí, 3Jby mladistvý byl dodán do pO'lepšovacího ústavu na dobu, 
která se předem neurčuje. Casově je omeZleno použití polepšova
. cí výchovy potud, 'Že Inle'smí trvalti déle, než do ukončení 21 rloku' 
věku mladistvého. O jejím prlOvádění a Zlpůsobeoh ukončení bude
pojednáno v odstavci o. výkonu rtrestu. P'olepšov;ací výchova můž1e' 
býti nahzena také jako pokračování trestu vězení; nazývá se pak 
dodatečnou polepšovací výohovou. 




