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Číslo 390. 

p eňažný ,trest v edrajší. (P. U. zo dňa 20. mája 
1910, čís. 91.) ' -

§-u 304. tr. z. lza použit je.dine v tedy, § 334_ 
jestli pácha teT vedel ·0 tehotnom stave Ul,a-
zenej ženy. (Z. R. zo dňa 21. decembra 1886, 
čís . 4996.) 

J eSIUiže je ublíženie príčdnou účinku, kto- § 3:)6 .. 
r~T jako ďalšia príčina privodil v konečnom 
výsledku smrt, je ono príčinou a j smrti. (Z. 
R. zo dňa 12. d:ecembI'l::L 1884, čís. 5610.) 

Telesné ublíženi e, ktoré dostavenie sa smr- § 306~ 
t i uralZeného urychluje, je nepriamou príči-
nou smrti, a spojitost medz1i príčinou a vý
sledlmm neprelstáva tým, že · k priv.odeniu 
smrterného výsledku spoluposobil tiež taký 
čini1:Jer , ktorého z úmy.sernej činnosti iného 
,0dVlOdiť nellZa. (Z. H. z·o dň\a 25. f,e:hr:uára, 
čís. 672.) 

V prípade ublíženia na tele, privodiaceho § 307. 
smrt a trestného podra trestnej sadzby ozna-
čenej v druh-om odstlalvci § 307. Itr. IZ., nem ože 
p'0dlieha t , )} ťažké ublížeruie,)} defi.nícii o.bsaže-
nej v § 301. tr. z. a povahu ublíženia treba 
určit podra okolností prípadu. (Z. R. zo dru:1 
16. apríla 1896, čís. 2498.) 

DJ"IllhélJJo o/dstavca.§ 307. nellZa pOIUlŽiť v § 307. 
p r 'p a de, keď skutkovým ubližov amÍm zI1 1počal 
obža lovaný a tým zavda l príčinu, aby mu u-
r.a'zený ublížil. (Z. R. ZO dÚ::L 19. ma-rca 1908, 
čís. 2168.) 

Druhého ,odstavca § 307. tr. z. treba použit § 370. 
i v tedy, s.pá cha-li p á chater čin omylom a va odst. 2. 
verlwm rozčulení, sposobenom bea;práv:ným a 
t ažkým ublížením nie n /3, ubližov1aterovi, ale 
n a ·os obe tretej . (Z. R. z.o dňa 3. októbra 1890, 
čís . 7873.) (/Po!klralčo·v,a:nie .) 
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