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1Ž~}o·v:aná. IstrtaJllIa .8'por,v !podis,tatte !pr eíhDa.} a" J):reto, §I§-om 508 a 
425. :0 .. p . . p'- ZJod]polV,e,d!aNe IbO'la' IOldJSlÚdená aa na znáJŠlamie útralt o:cl!vo-
!la;ci>ehol pok,ralč,o,v.am.ii'a. . 

Z d:óvlo1dlo'v :holľ,e IUVleld1en'$'T,c)h !bolLo,' treba; d lov'oi};aóu !Ži,ald/osť stral!1:1T 
žalOiv,anej j>aiko· nelp:odJStaltnlÚ. zami'elnn'uť. . 

Odvety ·a pri'pojov.ada ži:aJdlolS.ť IŽ'M,olbník,a .m'lilSi~la: ~yť old,miletnutá,. 
lebO" - ,odlh1dlalc1lnuc IOd ,t'olho·, !ŽIe lIl'eibO'val Ij,eihlol alcl.\r,olkáttolIIl ilwlIl.tnasiglIl!o
vam.á - poidl3lIlá holiia lďňa :8. ifehT'u;á~a 11,g23 , 'tleldy- IpD 1l'p,lynut,í lehoty,. 
iSItJa,llI()Ve'ne-j IV I§-e BSt Q. 11. p., ,lwď'žle lusue·selll:Le N.a~jvy.šlš.i'eih'O súdu č. 

Rv . Ul. 511r1.'1-21-\1 .. id)omulče,né IbO'lo' .adly,olkáJtlorvli· IŽ'Mo!bniikJa 20. januwfla rl92~L 
iV.' Brne, Idna 21. Ife,bľiuár.a 1,g23. 

Thr . .J. K:OI ty lZ la : 

Zásadní rozhodnutí nejvyššího roje·n-· 
ského soudu v Praze. 

Pli výmere tresrtu treba dle us.t'aJ)JolV,ení §~U 92. v. tr • . z. vzíti zretel talké 
~iI.! ~iO~enSlkJ'DIU s)}iuŽJbll k IIlÍŽ OIdsouzený ,j ,est iV blldlo,ucnu PioiVinen. 

. INej'vylšLŠí v,oj .enský, .siou.cl. u:znall ' V lIle·v,e,fejném. :se'zení d 'ne 17_ 
úno.ra 11923 ·:0, 'odv·o,láI~tC 'olblŽa['o·vlaného pIloti Y,Q'z,sudku divisnfho ,soudu 
V P. ze dne 6. tfíjna: il922 'č . .j. iDtr. 11-4-118-.223, jhuž 10Ibžal,ov.a;ný .delmob-_ 
domOlbr . .. pMák J. K. 'byl UJznáAn vinným z'l·oóJnelm krád·eže :podle §-u 
457., 459., 461-1c, 462-a, 4i66-lc v. t.r. z. ,a' Jzá;konaze dne 14. fí,jn:a 19199' 
Č. ::66. !Sh. zák. a Ii:aŤ. Ia ·odso:uz,en !podle [§-U .4J6e., 11.9., 1217. IV. tr. :z. s 'P'0 -
uJžitím §-u 17. Ia 311:1. IV. tr. ·Z., .§-IU 3-4 IzáJlwna 'ze dne 3.1. ledna H.l!li9 
Č. 75. Si>. z. a n. vedleztráJty volebnÍihiO práv.a; .dlo; ubcído-datke:rn 
'k trestu, .vysl,ov,elIlému rO'zs:U'dJkem 'krajského slouldiu v P. 'ze dne 28: pr-o .. · 
.sinc·e 1\921,č. ,jo ViI'. 5H-2i1-100 ·Pll''iO' zlolč.in .krá'deže z,ostfenýrrn· télžkÝ'm 
žaláfelm tfí r ·oku, jelMé [{ z.ostf,enému lŽa'láJľi se·dmi J'foiku, vysle·chnu.v 
r ,1áJmestlm, gener.alniho vojenského pľiolkuráto,ra. : '. 

:Z a prá 'v o. 

Od'vlo:lání se· 'vyhovuj.e a ,snižuje se tr·eslt na težký IžaRáf péti let, 
zostrený j-ak·oi ;Y 'r:olz:sudlk.u II. stolke, kte.rý .zustává jinaJc n:e-dátJ6en. 

[) u 'vlO>dy: 

iOomáhiaJj-e se piľirrnM'enéJhlo 'ZJmítnéní tre!st:u u ·vádí O'd,vlo}3itel, že 
obžalovaný ·o:dslo:uzen Ibyl rita zákliaide shluikJu náiho'd la indidí, ·že hla.vní 
:svede·k J. {N . .j ·e lIleve'l";Q!b30dn)r a lŽe !Slollld ... kdYrl ji,ž se o·dho'dla'l obžaJ'ova
:néh:o .0,dS,oudii1i, mel nedOlsta,t-eik pi'imý.ch dWlwlZu pJÍ',ilZn1ati mÍ.r:ll'OiU ,vý_. 
me,r,u tre'stu. 

I IZ'mírnení tr~stu jes't p ,rý ,o.dúv·od:n.er;o též tí/ml' že soud· L :stolice 
p:h .dŤívéj,ší,m tresItu ~·olsti'enéh:D težkéiho lŽa'lá!f·e tlfí :l·et ,vy:méfi[ j:ako
dodatetčný tresit ,.d.aillŠí 'z,o,std;ený telŽký: ~alálf seldJmi let, tedy tr,e:st ne
uvéritelne v:y,soký" práve na Ih:r:anid p ii\ip.u.siitellIlé vý,še r,tejvý;še iIDolžný, 
jakoIby čin 100blžalo·vaného byl lmová'zen jen p!fitelŽujfcími o:k,olnlolst'm ,i, . 
. ač,ko,uv .čin bžal,ovlané'ho je též iPlI:,olvá'Z·e1,1 ,ok1olnostmi p,olehčují-cfmi, 
·jilmilž tprý~e s.oud n ·e·za'bÝ'val. 
". f Tyrze'IlÍlffi, že . :olb1žalo·v.áiný .p'ľ.o- trestný lčin: :hy(l neS'p'rav.ed,live od
so.u.zen !Že jde ,o ,TioZ4sluldek SpolčíViající na, nepí"íimý·ch ·dúkalzedl a l.:eve,:, 
roihodné vÝ,P'o·vedi h[avníh1oi sve'dJk-a, netreba ,s 'e -8 _ hledisika §-lU 32;4 .• 
posl. odst. v. tr. i'. z a;bý' v.wti , pončvadJž jest pOiuh)~m iIl·ep!fípiu,stným p'o-
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tíráni,ffi ,oncch zji'š'tcní l'o,zsucl)ku, kte,l'~t tyod podk~lad pro ods',owz'eni 
·sk1u.tl"olvé IPo.ctstaty tres<tné.bo činu y 'su'bj-elkti vním sllľčru, ' ,aniž Hm · 
'stč'žO'vaielpro'v'ádí l1:čjakého dÚV,Cidu z'hiatelčno'Sti 'podle §-u 358. ., .. tr. i< 

Odv,olání ,dio v~rlše ,tl~,es't.u je 'v ,prá vu. . 
INalézad ',sond ',shled!aľptfite'ŽluJjílCÍm ipa,t,e,r.oná!Sobnu ikv:a:nUkaci 

kl'á.deže zll olčhl:e'ffi, cenu ,odteli1zenýieh ved vysoko 'p.r.evyŠ\Ující peni~ 
200,0, K!č, ,op.al'Jo·vání lkrádelže a '!?p,áchání J1ch ,ve ti'ináoti 'Pt'í;padech 
v nod, .nal),l~oti tOll!U 'Po1e'hJčujídJffi, že ;k[ľiáJdeže byly spác!hány 'v ' dobe 
ne,jhilU)bší v,še,bbecné demiO:ľ',a[isac,ea ž,e byla, nepatrná část .e'(fui:zený'Cl1 
ycei 'l11a:vT~\leeua. - - -

Trest vYffie:i"iľ soud obžaLov.anému po,cUe' tr,estní saizby §-u 469. 
:v. tr. 'z. I(te!žký 'žaJáŤ od 5 .do' 1.0 roku) S,e z!l'e\tele:m ,k I§-u:m 17. a 3JL 
v. ttr. i'., 'P'odle niichž IbyJ,o dlbáJno, trestu z,o,~H'e~é:hO! telžkým ž!11átem 
th l,et, uloženého' oblžallo'vanému PT,O Iz};ččin 1<.Jráde1že Il'.z,sudkem kl'a.,j
skál-jcD' .s'oudu v P. ze :dne· 2'8. 'pl~os<ince 19211 'č. j. IVil'. 5i111-211-1100. N'yime
í'eu)'T. trest tMké'hlo 'žalM'e ,s,e.dtmi J.~olku z,ostril 'L.laUé~aljící Slolud 'Po~dle 
§-u 11'9. v. tr. 'Z., ponevadlŽ sihledaJ, že Ipritežlu.jí.cí okioll1'Qsti tre:stné 
či.nyO'bJžalo,yanéh'o, c1op'l"o'váz,ející 'p;i~evYlŠlU!jí ,stá1v,aj:íd ,ok:oiln,osti 'PO_ 
lehčudicí. 

IP:fihliží-li .se v'šaJk k trestu z,o's,t:f.eného tMkélho žalMe, iH let, 
je'ví Ise diiv,isnÍlm ,s.oludem v P. V Ylslloiv€il1'ý, dodate'čný trest zO'sti'e,ného tež
kéhoža:l.M·e sedmi }et rpHli!š vyg.Oik~Tlffi ji,ž vlz'hil,edem k tOTIl/U, že nebyl 
Y~l.t !zl'e,tel k znehio.d11<ooení penelz a ,že neby'lJo, 'P,ou:žito, I§-U 92. v. tr. z. 

Tlmpel~ativníh;o ustano'vB'Y.:í ,§-u 92. v. t'r. 'z. ,bylo uižíti, rpone'V'adž 
j de :0 dl,Quh,otrv,a.'jkí .tJl~est žaláJf>e a prolJ1ev~JClIŽ 'PO l~O~lJImu <tohoto ,zá
k,onné:ho- .ustanovení pľ'ieháJzí v úv.ahu neje:~1 ,v,oj,ell.\S,ká, .služba, ~('terou 
'O'bž'l1,o'Van~r 'práive ~k'o<l1á, ný'br,ž tt·eba Vizíti ~ret,el i 'k :sl:wžbe, která ,by 
jej, ruč je de1ffil0lhiH<SlOiván, hliko .muže lt'r,amnOI\l mod vá'zaného" v hud'oJUc
nosti \mohla stihnoulti. 

:Slušello :PIIOťC, 'od~violání IPo r ·olzumu §-u 354. v. tr. r. -vyhoveti 
a trest 'pfimef.ene ,snÍ/žitL 

I(Hozhodinutí nejvylš: ~ iho . 'V.oljenského soudu č. j. P. 963-22 ze dne 
17. úh10ira 1923.) 

Dr. Štefan Benko: 

Prehľad :slovensk~j časti rozhodnutí Najvyššieho 
. Správneho · Súdu Ceskoslovenskej Republiky z roku 

ľ923. 
Slov,e'nskávýhod,a. 

(Nález Č. 5936-1922 zo dňa ' 19. februára 1923.) 

Usnesenie min ii;,ter.ske j rady ~O, dň:ru 27. júla 1920, hJlavne jeho 
od,st. lit. B. IO ,priznaní ,Slloivenskej výhody, potolm smer,nice, stanove
né v medzim·inistarskej (poI1ade Zo dňa 22. ' se:pt. 1921. 'n ema i ú p o
v ah y lP r á vn y ch In o r i e :in, poneváč lIlebaly 'allli ja1lm zákon, ami 
jakiO! n.ariadenie podľa zá,kDnnéb·o zmio,cnenia vydané ru vyihlásené; 
môžu sa !preto .hodlllin ltiť len jako vnútorné pokyny, dané úradom za 
úče.aom, aby vo ,yšetkých odiVetviach slu~o:bných a pokiaľ možné: stej. 
ne bolo .pnlkr,a1čo:vané. -

Z tejto :wruSltnoSU obooh uSIl.rJsení na,sleduje, že nemôžu .2Jélložif 
u.rčité .prárvn;g nároky Ipre jednotlivých ,zamestD!anc~v; Ikedže právny 
nM10k 2Jamestnan.oa v211iluu~ len vtedy, lkeď mu úrad lZ divodov 
ustan,oven.ia na Slovensk-u určité výhody ,posky;f1le a síce ' len v me-
dZli,ach tohotopcíSikytnuUa. 


