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4. Tázateľ n1.á Inla Iz áJklade :po ruik:e lelŽ:i,aiCiclh dM a prialneho styku ,8 táizalIlÝllTI. ezÍstiť stUlpe,ň jeho sug:gl8>stihili1ty ,a pod1ľa
nelj výslech Iz:ariadrlJť. M'O:lnenty, ktorésl11lg gesttbHitu iZvy:šu:jiÚi SÚ
lIIlielrw'V,Íote': lThilž,š í Is,ŤíU)pelň iJnlteIWiglerne:1e, Istarvy la,uelk tívm1e, psy.cho·
p.aťholo:gic:ké, IlliÍžší vek, ne·mlolc i iy:si1cké atd'.
5. OďpolvedJi na lo tá'z ky SiUlggestíviTh8' tre!ha tpI'lotokolov,ať
(\a;slplolň TV iplrÍpaidolclh' rvý!ZllllaIITlJllIý1dhl) Is!poil\uJ IS ' ,otbálzlklaln1.i, la lhy ho;l o
usnaldnené ' fclh hodnotenie.
TÝln1. v:šak nie je poveda'né, že, je lllJo'žln é všetkÝ1ln, Itý,mto
pOlžia!d,a vlko,m in concr.etlo ;pllIlou n1.ieT10U vyho'VEliť: s'hnnruté tu
výsledky Iz nan1;ena,jrú j'e dine ,cielľ, k lliell nlu ž treha pil'i sv:edeekom výslelclhu neustále pI'lihliad, ať ,a podTa okolností :v,i ae-rm'e nej
:po.1Í1a:zmi,výlc'l l hOl iI'ielaHIZO!Vlrut'. ČÍlm \V,iIWC: sla 'm Ul vý1s,l elcih prrtbHžl,
tý.m 'p elv:ne1jší zá~l,ard poslkytme prre rozhodolvanie la splru ·zá;kl:ard_'
ný 'P'olž iadavo'k S'vede'ckéího, výsle'chu: .dO'sruž·enie ohje\ktivne
'Sprá vny-ch 'V ýpov,e dí.
Dr. N.

P lo kus o S,ol llSMlW1ý výklald §§ 15-34 tres!t nÍ lJJovelily zák. čt
XXXVI. z r,o ku 1908 a zákonla o soudech mllald listvých čl. VII.

z roku 19,13.
9)

Střežení.

§ 23. bod. 3 zák. o ml. Jím potrestá se mladistirvý prov1inilec
bez Mav>llího přelíčení, když >po nárvrhu státního zástupce dojde
soud k přesvědčení, že není v zájmu rozumorvéiho a mravního vývoje mlradistvého žáducno, aby byl obviněný uznán vinným a jinak
trestán. Trvá 3--d2 hodili v některé příhodné soudní místnosti s
odněiím nebiQ omez'e ním potravy. To~o u:Sltanlo!vení není treste·m ,
neboť § 23 z. o. ml. předpokládá, že není žádouono uznání vinnosti
a potrestáJní. Jeto jen výchovné opatření (rverbis: v zájmu ro,..
zumloiv ého a mravního výv·oje), Ovšem už na hranici melz i ostatnvmi výchovnými o,patře.ními a Itresty. Pr·otože to není tlfest, ne.zanáší Se také ani do trestního registru zemského. (ve.deného do 'Pře
vratu v Budapešti) ani se nesděluje obecním úřadům za úč<eletm
,evidence.

§ 3.

Právní následky odsouzení (§ 17. tr. n. 3. odst.).
mladistvého jsou různé dle toho, kt1eTého opatření bylo proti ně
mu použito.
Byla-li vy:s1oV/e1na důtka, propuštění na zlmušiku neb polepšovací vý,c hova, nezanechává tot,o odsiQilJJzení pro huJdouoruolst mladistvého žádnYcJh právních následků. ; tak jmenovitě nenastává zpě
:tilost při ·opě!!lném spáchání téhož tresrtnírho činu a nenastávrají prá-
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vě nás.}ed:{y ,ohle:ině ZJpůs,o'bi},osti k zastávání úřadů, kte1ré jinak
v zápětí má lods ouzení jiného druhu. Za t,o však práviopla,tné ods,ou- '
zení mladistvého k trestu vě~ení nebo státního 'vě'Zení vykazuje
vše'o ky právní důsledky, která obecný , zákon :trestní spojuje s odS'oude:ním.
V zák,oně není to výs.}'()(\TIně řečeno, a v'š ak správnost tét,o dedUlkce vYlplýva z té oko111losti, ve ztrátu úřadu la poli1:ických práv
jakož i ji.né následky odsouzení, spojuje ,trestní zákon jen s ods,o uzením k t/fe:stu na sv,obodě, a při hořejších 100pa:t'řeních nelze per analog jam těchto dů'Sledků použít, prlO'Íože v materielním právu je
analcgie zásadně vyl'o'llčena. T~m se však nic !ruemění na us1anov'eL..
ní, že se kavdé 'o,ds cuzení tedy i na trest důtky má oznáJmiti pří - ~
slušnému obecnímu úřadu, Iz a účellem e:vi,dern ce. V Ipraxi 'o znamuje
se i pwpouštění na zkoušku, pr,O'tože lod toho závisí účinná kontrola chovámrí se mladis tvého v době 2JkušelbnÍ. Od sdělení ob(_~C'ního
úřa ::1 u 'o nepořádn ém životě pr'opuštěného. může to~iž záviset dalš í
. !1olzh 'J dnutí soudu IproO zrušení 'nelbo pr,odloužení Ziku Šl e(b ní doby.
Promlčení

trestního činu a výkon trestu.
§§ 71-73 z. o. ml.

A) t,re:stní čin mladi'Sitvého promlčuje se:
1. po uplynutí 5 let, je-li čin ,dle zákonné všeobecné kvali1ikace

zločinem;

2 po upJyrnut! 10 llet za téhož předpolkladu, dále byl-li mladi-stvý již více 'n e'ž 15 Jetý a je'-li na j'eho čin ustano,v en t rest na svobodě přes 5 let;
3. po uplynu.tí 15 let ,jedná-li se o zločin trestaný smrtí nebo doživotn ~ ká:anicí a 00 mladistvéhlJI v dOlb ě činu již 15. letého;
4. po uplynutí 3 let pro přečin.
V ostatnÝ'm platí všeobecné předpisy trestního práva a ve vě
cech tiskov ých promlčecí lhůty tiskov~ho práva, oprroti všeobecnému právu jsou promlčecí lhůty I::; ihledně mladistvých oe!lkem kratší.
Byl-li m la distlVÝ pr-opoušten na zkoušku, spočívá promlčení po zlmšební dobu.
B) ,Výkon itrestu se p'f1omlčuje: ,
1. treSlt vězení přes 10 let za 20 roků,
2. 10 letý . tre~st vězení za 15 let,
3. trre st vězení k'févtší než 10 a delší než 5 let za 10 roků,
4. trest stá!tního vězení netbo treSlÍ vězení 5 let za 5 rOlkh.
Č á

s t d r

II

h á.

Řízení trestní proti" mladi:s tvým.

§ 5.

Hlavní zás:tdy.
Soudnidví'm mladistvých Pověřleny JSGU zvláštní soudy mladistvých. Tyto mají svoji vlastní věonou i místní Ipříslušnost a ří
zení před nimi liší se 'Od v'š e,Qlbecného trestního řízení v č'e'tných '0-
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táZ'kách. úchylky trestního řízení před sotUJdy mladistvýoh vyplývají ze snahy, prizpůs'Obiti Itrestní řízení pokud m,ožno lilIejvíc.e účelu,
který trestní soudnictví mladistvých sleduje, totižnápralvu zanedbané a SlPustlé mládeže, dále zjlednoduši1:i a zrychliti řízení vzdor
tomu, ž1el věc, .o kterou jde, je prá"lně-ploHticky důležJitejší povahy
(arg: kompetence z pravidla sborového soudu, ale s forma,m i pokračování před okresním soudem ' zásadních).
Je přiro:zeno, že v zásadmlÍCh .otázka,ch trestníhlQi řízení není podsta1tných úchylek Zásada oficiálnosti, obžalovací, 'zásada pravdy
matteriálné, přímosti a ústnosti platí i pro řízení VlťJ věoech m~adi
stivých ve stdné míře, jako v trestním řízení obecním. Zásada
oficiálnosti je ploněkud stupňována větší ingerencí st. zástupce
mladistvých .i Ve věae: ch jen na soukrlorrnný návrh stihatelných.
Jedině provedení z.ásady ve.řejnos'ti je ,o mezeno. Soud mladistvých múže v Itrestní věci mladistvých vyl,oručiti veřejnost dle svého volného uvážení a není 'proti takovému jeho rlo1z,hotdtnutí op.ravného pr,ostředku.
A1však i když v'eřejnost vyloučena není, mají k pro.jednávání
věd mladistvýoh provinilců přístup jen členové' úřadu, spolků pr'o
péče 101 děti :a jich ochra,nru, advolkáti a soudcovští a advokátní kandidáti; výjimečně může soud do~oHti pHt:omnost takových dospě
lým os,obám, které mají na prOjednávané věci oprávněný zájem.
(§ 26. z. o. s. ml.)
.
Pouze úřady mají samy právo UVlefejnovati zprávy iC' trestních
záležit03trelc'h mladistvých, jimiž se zabývají, jinak je každé takov é
uveřejnění podmíněno úředním povolením a každý, kdo by tak uči
nil 'b ez úředního povolení, podléhá trestu. (§ 13. z. o. s. ml.) . .
Trestní řízení před soudy mlad:Sltvýah řídí se v 'prv:ní řadě pří
slušnými ustanoveními zákona o soudech mladistivých (zák. čl. VII.
z r·oku 1913); pokud o některé otázoe trestního řízení není v ttcmto
zákoně specielní ustanovení, plati zásady t'restlll.ího řízení před soudem ,okresním dlle, uherského trestního řádu (zák. čJ. XXXIII. z r.
1896). Při předběžném řízreiní přísluší so.udci mladistvýoh per anal.
funkce soudce vyše1:řujícíhIO ' .
Jen trestní věci rodi'čů, poručníků, opatr· ovatelů a dohližitelů
mladistvých zmíněné v § 7. C a lb. tahot,o pojedná vaní, flJepr'(}jednávají se dle zá'Sa.d trestního řízení před "S'oudem mladist vých, a,č
věcně př' ed tento sloud patří, nýbrž výlučně dle zásad obeoného ří
zení trestního. 'před soudem okresním. (I§ 8. odst. 2. z. o. s. mI.).
§ 6.

Soudy mladistvých.
Soud mladistvých zHzen je II každého slbor'ového soudu I. instance. Jeho IpravlOtmoc vztahuJe SeJ na celý olb vod shor,o vého soudu
u něhož jest izřízen.
'
Kde však jes1t toho ',zřejmě POtřBbí pro velký p08et rrnIadistvých
pI1o~i'l1ilců anebo z jiného 'vážněho důvodu, zřídí mniste:rsJvo spra-

vedlnO'sti soud mladistvých u ně:kteréhlo okresního soudu. Pravomoc soudu mladistvých zřízenéhO' u s'o udu 'Okresního, omezena .je
na . ObrvlO'd tolhóto soudu,jinak však, zejména ClD se týče věoné pří
slušnosti, není mezr nim a soudem mladistvý,ch při sborovém soudil f instance žádného rmodí1u.
'
Soudní praV1omlOlC u soudu mladistvých vykonává jeden soudce
( samos1oudC!e/), kterého jako'ž't1o soudce mladistvých ustanoví mini.steT'stvo spravedlnosti na 3 roky 'ze stavu soudců soudu, u ,něhlo,ž
jest soud 'm ladistvých zřízen. Zástupcem soudce mladistvých je
přednosta soudu, k Iněmuž jest soud mladistvýoh přičleněn. Neodkladné úkony může všaik za siQudce mladistvých provésti r jiný člen
řádnéhlol soudru, není-li vyhnutí.
Jakožto d It U h á stolke funguje v trestních věcech mladistvých
-senát sborového soudu mladistvých. ZřÍlZen je u shorového soudu
I. stolice, je tříčl1enný a jmenudé ho předs'elda nadřízeného sblolrového soudu II. stolice.
Třetí instance ' je stálý senát mladis'tvých u příslušného sborovéhO' s'oudru II. stolice, dosazený předsedou téhlo,ž soudu.
§ 7.
Věcná příslušnost soudů

mladistvýoh.

Do oboru 'půslolbnO'sti soudů mladistvýoh patří:
A) Itrestní věci mladistvých pro činy, ktoré patří do působ
n osti soudů; vyjmuty jsou však týto případy ,C§ 56 z. o. s. ml).
11. trestní činy mladi's tvého, dokonavšího 15. let svéhlol věku,
-spáchané tiskem {příslušnýrn je řádný soud),
2. trestní čin mladistvého, spoj'e ný s trestním jeho óinem po
dokonalném 18. roce věk1u, pa't'řícím do oboru řádných s'oudů (pří
's lušným je řádný slorud),
3. trelstnÍ čin mlaidistvého vke než 15. letého, na ktlClrý zá'kon ukládá trest smrti neho kálZnke (pHslušným je senát mladistvýohmísto pm"oty) 'd alší instanoe jsou tytéž jako při porotě.
8) 'přestlupkové věci 'm ladistvých a tiQ:
a) tyto jednotlivé:
1. přestupek potulky a zahálky (§ 1. zák. čl. XXI. z r. ' 1913),
2. přestupek žebro'ty (§ 66, 67, 68 zák. čl. XL. z r. 1879),
.3. přestupek reverse (§ 70. zák. čl. XL. z r. 1879),
b) ony přestu1)ky, které soudu mladistvých post;oupí správn í úřad jako·~t'O policejní trestní soud, protože shl1edal, 'ž e třeba
d áti mladistvého priovintlce do pollepšo'V1ny. Soud mladistvých při
vyJízení věci samé není vša:k na tentol ná~or váz'án,
C) pře1s ' tIUP'ky rodičů, pOfiučníků, opatrovníků a dohlížetelů,
a) pro' nedostatečný dozor nad mladistvými dO' 16. roku jejioh v'ěku (§ 64 zák. čl. XL. z r. 1879),
Ú
. 'b ) pro svádění 'm ladistvýoh ještě ne 16.
letých k žebrotě.
(§- 66 ,zák. čl. XL. z r. 1897).
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Jsou-li skutky pod C) a b) kvalifikovány jaklo, přečiny, nemění to nic na jejich příslušnosti přes soud mladistvých pokud jiná i jako přečiny patří' do kompetence okresního sloudu.
D) SOUJdcové mladistvých činí obyčejně Ita'ké OIpatření nutná v zájmů dětí, které porušily činem svým nějaký trestní právní
předpis (VI. hl. e.ák. o. s.
činnost 'praeventivně výchovná). .
E) Soudoe mladistvý 'Ch koná v naléhavých případech ochranná a předstižná opatření v e.ájmu mladistvých, !kteří síce z tf'estního činu podezřelí ne1soru, avšak žijí-li v olmlí, v 'němž vys1taveni
jSIJiU mravlThí zkáze nebo hrozí-li jim zpustnutí (viz § 20. tohoto pojednánO činnost prerventÍJvní.
.
Trestní čin mladistivého pojednává se před soude'm mladistivých i tehdy, byla-li by ohledně něho dána příslušnost porotníh!a
soudu nebo příslušnost · někitorého výlučného s.borového Sloudu.

ml.

§ 8.

Místní

příslušnost

soudu mladistvých.

(§ ~ z. o s. ml.)
.. "'-'\..

Důvody

místní vříslušnosti jsou:
1. místo spácha:ného činu,
2. bydHŠl t'ě neb stálý pobyt zákonného zástupce neb opatrovln.íka mladistvého,
3. místo, kde mladistvý se :udržuje.
Mezi něJklollika soudy s1ějně příslušnými roZ)hodu~ e p rev ence; avšak 'soud, příísl,ušný na základě preve,n ce může k náv rhu
státního zástupce 'o dstoupiti zálle!žit'ost jinému soudu, rovněž místně příslušnému, vyžaduj.e'-li to záj1errn mladistvého nebo ří~ení, Tento případ býva' hlavně ohledem mla mís to pobytu mladistvého, ahy
se mu útraty cestou k slolUJdu spáchaného činu uspořily a i jinak
řízení, aby se tím usnadnHo. V . praxi, lze říd, rozhoduje tedy pro
místní kompetenci více mís,t o stálého pobytu mladistvého, nežli
míst,o s'páchanéllO činu. Tato komp~l ence ,r esp. změna dosavadní
příslušnosti může nastlOlll'prti v každém stadiu říželTní a zvláště i .v
případě propuštění na zllm.ušku.
§ 9.

Trestní

věci

mladistvých v souvislosti s trestními
dosp~lých. (:§ 9 -o s. ml.)

věcmi

osob

Zásadně má býti IÍ'rest:ní Q;áležitost mladistvého odděl'ena od
trestní zálle,ž1to's ti os,o'by, dlo1spělé, s níž je Ve spoiemí. Ča'sto. však
nebude možno tuto zásadu ,beZ újmy trestního řízení provést. V
tom případě může soud mladtstvýoh, před nějž by záležitost mladistvého patřila, dáti k ll1Jávrhu s1átního zástupce 'Svolení, aby záležitost mladistivého prroj-ednal řádný treis tní soud společně 'S trestní věcí dospělého obviněného. Opravného prostředku proti takovému opatření není. Projednává-li se v'š ak takiQ,v áto spojitá
trestní věc odděl'eně jadnak před s,o udem mladis1tvých ()ihlědně

nÚadist\rého oibv~hIěirého, jed-naR přelď řádným soudem 'ohledně dosbělé110 O'bviněného; iTlúžle: soudce mlaďistvÝ'ch použífí dúkazú, pr'ovedených
'so.udu řádného. Při hlavním přelí'Č'enf ,přes tlOI musí
pr'OIVé's ti hlav.ní dukazy znova. O výsledku' 'sPojen'éhb-řížení' vykonaného před : řádným s,oudmh, ' niá <býti s:oud'" Ýnlal(Íistvých, jinak
příslušn3T , vyrozuměn za' účelem vlasrt ní evideiuce ' (hlavně o propu'štěnf na I zkoušku) a ev. provedení trestu vězení, (viz , III. díl tétlo
studie).:
§ 10.

u'

Spojení' iIě.kolilm trestních věcí' prot.ir témuž mladistvému.
Několik trestních věcí pr'o ti témuž mladis,tvému spojí s·e k
jednotnému pojednání a vynese :se ohledne všech spojených trestníoh věcí jedině opatřenÍ. Spojení t'otlOI je přípustné až do doby,
pokud nebylo vykonáno zvláš,tním opatřením ustanovené snad na
jednotlivé trestní činy, Tlebo , pokud neuplynula bez závady doba
zkušební, byl-li mladistvý prlo;puštěn na zkoušku. Vyloučeno je spojení věcí mladistvých, kt,oré patří jednak před s·oudy mladistvých,
jednak pe·d soudy řádné. (§ 10. z. o s. mI).

§ 111.
Veřejný žalobce. (§ 5

z. o s. ml.)
K zastupování veřejné obžaloby piíed soudem mladist,v ých
urCl v'eidoucí státní zástUPce některého člena stált'níhlor zastupitelství (stMní rz ástupce ·m ladIstvých). U 'soudú mladistvých zřízených
výjiměčně u okresních soudú múže funkce stát,ního zástupce mladistvých svěřena býti i způs.obilému zmocnéncí (funKcio:n:áři) státního zélJstupitre lství, jer-li to okolnost'm i odůvodněn!o . Funkce veřej
ného žalolbce je v řízenJ dle z. o. s. ml. portud intensivlllIější, že za~
kročuje i v zálrežito'Stech, ve' kterých Sle, jina\k delikt jen na soukr omý nárvrh stihá (agr. § 14 z. ·0. ml. - verbis: prlo1ti každému mladis'tvému, kteTý je podez.řel~- z tr '8lstníhro činu atd. a § 22 z. o. ml;
když vykonal nutné za Hmní .opartření, zašle soud mlClldis.tvý,ch spisy přímo státnímu zástupci mladist~ÝGh, aby podal nárvrh»).
Návrhem státlruího zásDulp ce však soudce mladistvých ve
vrol,bě opatření omelz:en není (§§ 23. 30. z. o. mI.) V ,tom směru je
tedy funkce veřej:ného žalobce v řízení mladistvýoh O'mezeneJšího významu. Oerlkově 'Zakročuje, tedy státní zástupce spíše jako
zákonnÝPOľadce, což s'e' dobře - vyjadřuje i v maď. technickém 0znarčení jeho (fiatalkoruak iigyésze).

§ 12.
Obhájce.
Obhájce není v nzení proti mladistvému před soudem mlá.dis't vých obliga'torním. Alv šak sloud malidstrvýdl může mladiSltvé~
mu určiti · obhájce z advokátů neb 3Jdvolkátníoh kadidátů, jestliže je
toho ná'Z·o ru, že obhajoba je účelnou a když mladistvý si sám obhájce nezvolí. NaprotI tomu je lobhajoba 'ob Hgartorní v řízení proti

mladi's tvým př,ed řádným 'soudem. (§ 56 3. odst. tr. p. a § 38. z. o.
ml.) V praxi ploužívá se na'mnoze surrogátu obhajoby (vzhledem na
její fakultatívnost) v podobě pozvání již zmíněných patrlonátních
.spolků, resp. jerjich členů či t. zv. dobJ1ovolných oohránců.
§ 113.
Ořední

ochránce.
J akožto or'gán vsunUJtý mezi soudce a mladistlvého prlo!Vlnilce je úřední .ochránce důvěrníkem soudoový'm při zjišťování mravních vlastll1Jostí paohatelovýoh a příčin, jež hlO! k tre'strnímu činu
vedly, při zjisťování výsledků 'n ápravných nařízení soudcovských,
provinHci pak je rádcem a přítelem, kteTý nápomáhá mu k tomu,
aby se z něho stal řádný člen spolle:čnos1t'i. Úř,e'dní .oohránce je 'v
oboru své pŮ's.obnosti lorr gáne'm státním a jmérume ho minist1erstvo
spravedlnosti z mužů neb žen zběhlých v 'péči o 'm ládež. Činnost
svoji vy~onává .dle p.okynů soudce :m ladistvých.
Funkcí úředních ochránců mohou býti pověření též · členové
'spolku pro péči a ochranu dětí. Funkce úřednfh!o ochránce rrení
však obliga'Ť' orní, nýbrž týž jen dle potřeby může býti ustanoven.
Jeto jakfrsi druh kriminálního tútorra vedle zákonného !Zástupce
, dvilně-pr ávn]ho, Ikde tento v ,ohledu trestním nesta' čí aneb fakticky In evyhoví. ,Úřední ochránci mají právo na náhradu výdavků a
' může jim b1rti poukázán i stálý plai ~ .
§ 14.
Předběžné

řízení.

Sloludce mladistvých má v předběžném řfžení tatáž práva,
jak,o vyšetřující soudce v řízení trestním; při tO'm nerozhoduje, o
jak těžký trestrníčin se jedná. Předběžné řížení však je ve věcech
mladistvých orbligátrorní, ač musí bý,ti dle .okolností provedeno vždy
v celém rozsahu. Vidí-li ,totiž soudce mladistvých, že se věc belz
iJo'r:málního jedruání (t. j. místo hla'Vního přelíč'ení) ;nelobejde, stačí
když v ' předběžném říz e ní se omezí na zajištění materiálu pro. ro.rmá'lní pOjednávání, zvláště výzkům ,ovzduší (prestředí) a výpisu
z matriky.
Trest~1í oznámení pr1
0ti mladistvým podáti je u soudu mladistv1roh; jemu je odevzdá též ka~dý jirný úřad, !ll něhož trestní oznámení bylo učinooo. Soudce mladistvých předb olžÍ došlé trestní
oznámení státnímu zástuci mladis1tvých k návrhu (§ 14. z. o. mI.),
:ale již před tím aneb současně učiní všecka ,opatření, která v zájmu mladistvého aneb řádného ,provedení řízení pokládá nutnými
:Předběžně řízení je tudíž 'pojem obsahující 'v srabě:
A) opatře1ní 'ochranné a předstižné,
B) vyhledávání,
C) přípravu ik event. formálnímu jednání.
4
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ad A)
Opatřeni

ochranná a předstižná ..
Jakmile soudci mladistvých je o~námelll trestní čin mladistvého, zařídí opatření ochranná a ,předstižná a to:
1. buď poneohá mladi'Stvého v opat! ování v jeho dosa vadním okolí a uzná-Htao.důvodněným, ustanoví mu ochránce, aby
'sledoval jeho výchovu a na něj dohlížel.
2. neho. o dstraní mladistvého z je.ho dosavadní-ba o.kalí, a to'
te1hdy, je-li tělelsný neb ,mravní stav mladistvéhO' v něm lohrožen,.
ja'kaž i, když 'Se ukázalo, že proti špatnému chování mladistvého,
obviněného nestačí pro'Středky domácí a školní kázně. Za těchtD
okolností svěří soudce mladistvého provinilce zatímně k oPa!trovál1Jí někte' rému spolehlivému pří,buznému mladi'Stvého nebo i cizí
vhodné osobě, -ochrannému dětskému s.polku, nebo kone,čně ho umístí ve státní polepšl o'vně neb státním dětském útulku. Volil-li
soudce některé z těcM10 'Ochranných opatření, Inení In:a ně vázán,
nýbrž múže, je-li třeba, je:dno druhým zaměniti, dle toho, které
považuje za úóelnější.
.
Ochranná opatření p,o drží svoji účinnost 'PO celou d Olbu trestního říz,e \n11.
J a:ko'ž to prostředek zaHšť!avací proti mladistvému přípustné
j ~ st stre7ení v mí's tnosti soudní věznice (§ 21 z. o. ml.)
~I J!Udce smí tohot,o ·prostředku upotřeb-iti, 'když nelze užíti
něk~ erého ,ochranného prostředku, íbuď že mladistvý není pokročilej,šího věku, nebo je ~kažen, nebezpe, čné povahy, Inebo že není
na blízku vhodné osoby neb spolku a ústavu, kterým 'b y ml:a,cUstvý
zatímně mlobl být svěřen; i tak vyžaduje se, aby paužití stre1enf
jevilo s'el nutným. Mladistvý Im usí býti ve věznici odděllen od jiných věznů, kteří jeho mraVllllo,s t ohrožují a má býti přiměrenou
prací zamě'Stnán.
KCl!~dý zatčený nebo předvedený mladistvý musí býti ihneď
dodán soudci mladistvých, jen výjiměčně a 'Z důležitého. důvadu
může jej ploll kejní úřad a ne řádný saud podr,žeti 'Pod stráží, nikdy
však déle než 48 hodíln.. Zatimní a vyšetřovací vazba není v tres1t-ním řízení však proti m1adistv~m pří' pustná.
Poznámka: Doba stre'ž ením ve věznici stráv'e ná se nezap·o-čítává do lelVentuellního tre,s tu na sv,obodě a není Itedy ~treže í žádnou anlal'Ogií k zatimní resp. vyšetřovací vaz1bě. Mladistvý není
také ve 'SIvé svoblodě strežením více ome'zen, nzžli to disciplina
ústavu 'a účel ~ trežení 'vyžaduje.
ad 08)
Vyhledávání nařizuje s,oudce mladistvýoh k ~_ sltátní,k.
ho zástupce mladistvých neb soukromého žalobce. Mimo úkoly~
které vyhledávání má v trestním rlz'ení vůbec, sleduje vyhledávání v trestních věcech mladistvých též účel, 'opatřitř potřebná
data lna jichž základě bude soudoe moci se rozhodno.uti PIlO' použit[
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:Určitého druhu konečných opatření. Soudce ' mladistvých jednak

sám pomoCÍ úřadů , a orgáJllů policejních sbírá data pro vyšetření
sku~kového děje, pr\ol poznání 'Osoby mladi'strvého,
jeho povahy,
' stupně jeho rozumové a mravní vysVělqsti a pnměrů, v nichž žije,
jednaJk porvěřuje vyšetřením těchto ,okolností .(mim'o šetření skutkového děje) úředního IOlchrái1]ce. Pokud tak'nvý oohránce není U'T
stanoven," může se obráHti v tom směru : k spolkům ,va't r'ó náží se
zabývajícím aneb k orb'elcním notářským úřadům. Pro ulehčení potř,ehných informácí ,exi,stu.je zvláštní , tiskový ~nrmulář ' zvaný '»'v ý-:'"
zkum ovzduší» .(sprárvněj'i: prio'středí), jéhož' TllbriJky ,dO'žádáný orgán vhodně vypl.ní. Po v'r ácení vý~kumu -ovzduší soudce toto pře
'hlédne a eventuelně si vyžádá doplnění týmž ,anebo jiným orgánem (správou školy, jÍ'ž obviněný navštěvuje). Talké vyžádání
školních zpráv 'b ývá v tomto směru vŮ'bec ÚČelnlOI.
Soudce mladistvých vyslechne obviněného. mladistvého v ří
zení předběžném. Mimo. svědků treslt'l1ího skutku má slyšeti ~pra
vidla i jeho zákonného zástU'Pce, zaměstanávat' ele nebo 'Os'obu v
jejíž domáon\olsti mladi,s tvý ,žUe;
Ukáže-li se toho potřelha během trestního řízení může soudce dáti mladistvého lékařský vyšetřit nelho povarovali' (I§ 16. z. o.
ml.)

ad C)
Příprava

k formálnímu jednání:

opartření výzkum ov~duší, výpisu z matriky a eVent. jiného materiálu pl o'třebného k formálnímu jednání, vypsání formálního jed-

nání.
licie,
jiohž
111C1
st

Soudce mladistvých může prostředlníctvím pnlit. úřadů, poa obvodních notářů dáti vyslechnouti i osoby, jeje sice pro 'r ozhodnoutí věcí záva'žná, al'e přítompři jednání méně nutna.
če1tníctva
výpověď

'D r. Ivan Jurecký.

Výťah

Z rozhodnutí Najvyššieho súdu Česko
slovenskej republiky vo veciach trestných.
3.
Premlčanie

prestupku, pone:váč trestné pokračovanie bo,lo sňdom zavedHné
len po šiestich mesiacoch, počítaných od dňa spáchania prestupku.
Najvyšší súd vyni'es'ol nas'lediovný rozsudlQk:
R.oz.s udky úbid'VlO<?h súd'Ov nižšieho stupňa v tej 'či'lllstke, dra ktorej' óbz..a1o:nany Pavel S. z,a vmného bo,l urznaný v pri·e stupku p['otL verejnej bezpeč
nOSItI, dl'a §-u 71. Trz. 'O priestupk'och, z dOVlOdu materiálnej zmlitočnosti
<lznl3..č' eného v bode 1. c §.-u 385. Trpp.
'
v

sa zrušujú:
,obžalúvaný Pavel S. na z,ákla.'d,e bodu 3. §LU 3216. Trpp. osvoboď-zuje sa z poď
,obž~l:oby prest'Ulptkru proti ver,ejnej bezpečnosti dl'a §-u 71. Trz. o :po ta jej
rnársloo.'kú'V.
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