
Dr. Ivan Jurecký. 

Výtah z rozhodnutí Najvyššieho súdu Česko
slovenskej republiky vo veciach trestných. 

Na odvólacom hl. pojednávaní ured súdnou tabulou verejným alebo vy
nienovan'Ý'm obhájcom muže byf len- advokát, nie však aj advokátsky kOn-
'ciipient. . . 

Taký výrok: »obžalovaný vedel, že nadobudnuté veci následkom k r á
de že sa .dostaly do rúk ieh ,majitel'a« nepojíma v sebe všetky. náležitosti 
v odst. 1: ' §-u 370. Trz. uvedeného z-l 'o čin u ukrývačstva. 

Zrušenie rozsudku z úradnej povinnosti z duvodov, uvedených v bode 6. 
§-u 384. Trpp. a bode 1. §-u 35. Trppn. 

(OdS't. 1. §-u 370. T,rz., § 3tl8., boc1 6. §-u 384 Tr,pp" odst. 1. §-u 35., 
I , ůdst. 3. §-u 33. Trppn.). 

Najvyšší ,súd usniesol sa nasledovne ; 
Dotyčneobžalovaného Geyzu M, zdovodu fornl'álnej zmatočoos,ti, 

oznaoenéhú v bode 6. §-u 384. Tr:pp. 'z úr<Ldnej porvinnosti zrušuje s:a rozsrudok 
súdThej trubule s cely-m odVlOlacím hlavnýrrn po,jedná'V'aním asúdna tabula 
upra\cuje sa ku ďalšiemu pravidelnému pokl'aoo'vaniu, 

'DotyčThe oMalovamého Alojza S, na zákla-de rydst. 1. §-u 3'5" Trpp, nov. 
zrušuje s a rozsrudok slÚodnej tahule, nariaďuje Sla nov é poh.ačova:nie a tým po-
veruj,e sa .súdna tabula, ' 

Duvody: 

, 1. DI'a zipis,r\i.ce od hl.aYIWm odvolacom pojednávaní na tÚ'Il1,to nebol 
prítomný ohža!lo'Vaný Gejza M., nebo.! zasiúpený ,ani osobitným, ani verejným 
obhájcO'Ill, Dra zJ)rávy súdnej tabule v 1eň cLeň, k'eď odV1olaJCi.e hlavné poj'ed
návanie bolo zadržané, jako verejný obhájea účirlllmvalí ooV'okát dr. p" ktorý 
SIa vzdia1il, a dr. T. N., ad'V,oUtsky kandidát, bol SJúd'Ilou tabulúu ad hoc us,ta
uovený jako verejný ,obhájea o,bžalúvaného Gejzy M. 

AvšaJk adv.oikátsky kandidát dT. T. N. nebol ú'právnený k tomu, aby jwko 
verejný úbh«jca účinkúval. 

Dra odst. 2. §-u 410. Trp,p. v tom prípade, keď aJdvokátsk ou komorou vy
menovaný v,erejný obhájea sla nedJostavil na odvolaJCi.e 'Mavné pojednávanie. 
j,eho námestníl\;:a vymenuje s,ená tny prezident hLavného pojedmávania. D!'a 
§-u 58. Trpp. však len ad,cokát mMe byt vymenovaný úhhájeom, z čeho vy
plýva, že pre'Zident od'V'O.!acieho hlavného pO'j'ednávania može vymenovat ná
mestnfkl()m verejného obhá;jeu, ktorý sa nedo,stavil na hlawné pojednávanie, len 
adv.okátaa ni,e advokáts'keho kandidáta. 

Zrejmé j'e tedy, že advokátls:ky kandidát dr. T. N. proti zákonu bol vy
menúvaný ve'j)ejn'Í® obhájeo'Il1, jeho 'Účinko,vani'e bo'~o zmatočné, a tak sa má 
považovat, ja~o keby na hlavnom odv,olacom poj,ednávanf verejný obhájea 
vobec nehol pr~to=ý,z čoiho nasledJUj'e. že obžalovaný 'Gi2jza M. nebol 
za.stúpený. 

Poneváč však dl'a oCLsL 2. §-u 4.,1'2. Trp,p. be'z prí'tQlffilI1()'sti v,erejného 
obhájeu odvolacie hlaJVné pojednáv.anie len vtedy može byt zadržané, keď 
osobitný obhájea .obžaloV'aného s.a dosta'V'il, tedy v tej'to záIežitosii b'Olo OdiVO

lacé hlavné podednávanie zadržané bez prítomnos,ti takej osoby, prftomnost 
kborej je dL' a 'zákona nevyhnutel'ná, 

porre:váč ďa!oej dl'a ho-reuvedenýeh je tu f.ormálny zmaúočný dovod, 
označený v bode 6. §-u 384. Trpp., kboTého dl'a pOls,j,ednéhry .odstavca toh.oto 
§-u treha si všimat z úradnej povmno'sh, 

,koll'ečne poneváč tento dOVloIT 'ZmiUoočnosti nev,zťahuje sa na spúluobža
lov.anéh.o Al.ojza S. a v smysle odst. 3. §-u 4ú4·. Trpp, činy obžalovaných možu 
byť ,0ddeLene ,poSJÚdené, . 

pr,eto dot)l'ČTle obžaloivaného, Gejzu M, dra bodu 6. aposl. .odst §-u 384., 
s-u 4.DI4. Tripp. a :§-u 34.,. Trppn. Najvyšši súd mus'el z.rušiť ro'Zsudok súdnej 
tabule ,spolu s odv,rylacím hlavn)Tm pojednávanim, a musel upravit slÚdnu 
tabulu k ďal'šiemu pravidelnému pokTačoV'aniu. 
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II. Súdna tabul'a potvrďujúc rm,sudok 'sedrj,e za vinného uznala: obžalo
va.ného Alojzl3, S. zo zločinu ukrývačsrtva dl'a; §-u 0'70.. Trz. (tede ,dľa ods,t. 1. 
s-u 37'0. Trz.), lk,toréh9' sa; dopustil tým, Ž'e Ik. 'voli hmotnému zisku 'svojmu 
nadobudnul Ciastkru tej lmže, Ikto['Ů. ,obžaLovaný GejzaM. v spol,ocfl.osti Pavla 
B. v oene 210.0010 . K!čs z držby Mórica W,. ulmlJdol takýJIl spo,s'ohom, že jedon 
nosU može byť zistená, ·Z ktorý,ch je možn-o IOdrvie.st tú lwnklúziu, že obžalo
'V.aný ALojz S. vedel, ž'e n:a;dobudmuté v,eci násl,ectIDom! »krádež'e« Sla dostaly do 
Túk jeho majitel'a: Súdina taJbul13.: nezistila žiadThe také 'stkutočnolsrti" z ktorých 
'by bo·vo možno uZiatvárat to, Z)e 'obžalovaný Aloj!Z S. ved'omosť mal o' takých 
.o:k'olnOisUaJch, diL'a tktorý·ch čin obŽ'allOrva;nýeh Gejzu .M. ,3, Pavla H. z·a, zločin 
krá;deže sao kvalifikuj,e (body 3. a 4:. §-u 3316. Trz., § 48. Tri ,nov., hod 1. 
.ods't. ':2.. §-u 49· .. l'r:z. nov.). 

Dľa ·odst. 1. §-u 370. T1'z. zločin ukrývačstvoa ,Slpácha, kto takú vec, 
·0 kuo·r,ej vie, . ~e náS'le.dkolffi ~lo,činu krád'e'že, ISlpi1eneVle;ry; lúpežea;lebo vydie
ra:čst"\71a dto rúk jej držitel',a Sla dostal,a, k voli hmotnému ·osohu SIV'Ojmu naJdo
;budne. Ku právným ,súčiastkám činu patrí tedy i, to, alby pia;chatel' V'edel, že 
V'e~ dostala sa do rúk jej držiteľa násled:}mm ,zločinu hOfl8Uv,edených tr,esrtllých 

· ČÍ1liOiV . Táto právona S<účiruSitka avšaik len na zák1adJe takých ,sikJutko,vých okol
'nosti mož,e byf zi'Stená, ·Z ktorý,ch je možno odvi'8st tú konklúziu, že obžalo
vaný poznal tLe skutočnosti, na záklrude ktorý'ch-tre.Sltný čin toho" od koho, ob
žaLovaný 'pr,edmety :ukrýVJaos,tva si na;c1obudnul, za zl,očin v d'ovodoch rŮ'z
:sudku, že ja!ké 'slkutočnosti a z jaký-ch rp~íIČÍ'Il uznáva za dokázané. -

Z tohoto vyplýva, že SlÚdna tabula, ldo:rá ,obžaLovaného Alo,jza S. uzruala 
.za vinného 'Z'O z 1 'o čin u ukrývačs.tva hola povinná v do'Vodoch sVlojho rlO'z
sudku uvie:Slť he s!kutlwvé '0 k'olmoti , 'Z 'kto'l'ý-ch je možno uz,atvár.at to, že ob
ža10vainý v,edlomo's{ ma;! 'o tak~Tch skutkových ,okolnosti.ach, dl'a ktorých čin 
-Gejzu M. poťažne PavLe H. kva1ifikuj,e sazločin. 

. POlneváč vš3Jk súdna trubu1a nehl'rudela nla také 10koLnosti od. zistenia 
J.dorých do,týčneobžaloyaného AloÍ'z.a S.závisí možn:o'st upotrebe.ma trestného 
zálmna, a kboré Naj'Vyšší s:údJ dl'a odst. 3 §-u 33. Trpp. nov. z]shr nemož:e·: 
preto Najvyšší -súd čo 'sa tý,ka menov:aného' o.bž.alov,aného mUSlel pokračovat 
o:d ľ::t cdst. 1. s-u 2·5. Trpp. nov. 

(2:2. dec·embra 19210. Č. Kr. nI. 2'61-20..) 

"píše Prokul. 
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Otázka skutková a otázka právna v porotnom pokračovaní. 

Zmiitoóný dovod dľa §-u 38'5. Č. 1. a tl'. pp. al,etbo dľa §,-u 12,9. Č. 4. 
::zák. čl. XIII. ai 1'9114. Pol,oženie otázoik poroitwm v prípade . §§. 69'. č. 1'.. 2'79, 
-280. tl'. Z. 

Rozsudk:o'ffi poroimého súdu bol I. K. prezl:očin zúmYis,eln.ého zabitia 
:manželSikétho dmha dra §§, 2Q9., 21810. tl'. Z ., ikv~lifikovaný, dľa prvéh:o' odst 
s-u 2801. tl' . z., odsrúdený na základe tveheho odst. §.-u 281. tr. z. s použitím 

·-§-u 9·2. tr. z. n.a 4 If:oky káznioe a obžal,ovanái Z. B. bo·~,a pre zločin popudzo
-vania 'k zúmys'elnénm \Zabiti-u manž'e1sxého druha dľa; §§. 69. Č. f J 279'., 280. 
tr. z. ods'Ú-dená na základ'e §-u 2'80.. tl' . z. s' pO'UlŽ~tfm §§. 71., 9'2. tr. z. na 
~O ro,kovkázniee. 'h 

Proti tomuto l'O'z,sudlku podala len o,bžalovaná ' Z. B. zmiitOČlIlú sť'ažnost 

'čo do viny a trestu a jej zvláštny obhájca na základe hodov 4. a 6. §-u 2'9 . 
. :.záJk. čl. XnI. ai :1914· a bodov 1. a), b), 2,. §-u 385. tl'. pp. ' 
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