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Dr. Štefan Moys :

Výfah Z rozhodnutí Najvyššieho Súdu
R. Č. S. vo veciach ' trestných.
1.
Dľa

,bodu 2. §-u ~81. Trz. podvod sa stáva zločinom, keď sa ho vere]ny

úradník dopustil v · obore svojho úradu. Z tohoto nariadenia zákona neni

možno odviesť záver, že k upotrebeniu citovaného bodu pri kvaliiikácii
potrebné by bolo, aby verejný úradník poškodil svoju vrchnosť, poťažne tú
osobu, v službe ktorej je, lebo verejný úradník účinkuje v obore úradu
i vtedy, keď podvodne zmýli tie stránky, záležitosti ktorých, jako verejný
úradník vybavuje.
Navyšší súd vyniesol nasledovný rozsudok:
... Čiastočne vyhovujúc zmätočnej sťažnosti verejného žalobcu založenej na bod 1. b. §-u 385. Trpp'., zrušuje sa rozsudok súdnej tabule čo do
kvalifikácie a čo do trestu, činy obžalovaných K S. a L. K kvalifikuiú
sa na miesto zločinu so zTeteľom na § 20. Trz. za jednonásobný prečin podvodu dľa §-u 50. Trz. nov. a bodu 2. §-u 381. Trz., a preto obžalovaní odsudzujú sa na základe §-u 383. Trz. upo't>rebením §-u 92. Trz. každý jeden
na 2 mesiace väzenia, jako na trest hlavný a každý jeden na 200 Kčs
peňažný trest ako na trest vedľaj ší, ktmý v prípla de nedobytnosti na základe §-u 53. Trz. II každého obžalovaného nu 10 dní v äzenia má b y ť
premenený atď.
Dôvody:
. . . . II. Dľa právneho stanov~ska, zaujatého osobitným obhajcom obžalovaného L. K-ho na odvolacom hlavnom pojednávaní, právny dôvod
obhajcových zmätočných sťažností, založených na bod la. §-u 385. Trpp.
je ten, že činy obžalovaných preto' nie sú trestné, lebo obžalovaní ľlJie
»podvodne mýli1i« poškodených.
Tieto

sťažnosti

sú však bezzá!k:ladné ..

V smysie §-u 2. VI. z. čl. XVII: 1914 obžalovaní jako verejní úradníci
spáchali svoje činy. Oni pri vedome nesprávnom vyrátaní dopravného zneužili svojho verejného postavenia a dôvery pošk'odených k ' verejným úradníkom. Obžalovaní uviedli poškodených v omyl dotyčne správneho vyúč't>ovania dopravného, tedy dotyčne takej okolnosti, správnosť
ktorej
železničných taríf neznalí poškodení kontrolovať nemohli. Súdna tabula nesprávne našla v činoch obžalovaných kriterium podvodu.
III. Súdna tabula 'p reto p'oll1jinula kvaUfikovanie činov obžalovaných
bodu 2. §-u 381. Trz., lebo'- »V tomto prípade nemožno s ohľadom na zákonný predpis §-u 461. (hlava XII.) Trz. čin obžalovaných kvalifikovať dľa
§-u 381. bod 2. Trz., lebo tohoto zákonného predpisu §-u 381. bod 2. Trz.
dľa
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treba užiť len v tých prípadoch, keď klamár (podvodník) ako verejný úradník poškodí svoju vrchnosť, alebo poverený svojho poverenca.«
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Toto právne stanovisko súdnej tabule je mýlne.
D r a b o d u 2.
§ - u 381. T r z. pod vod z l o č i n o m s a
s t á va, keď ver e j n Ý ú rad ník s a h .o d o ,p u s t i l v o bor e
svo jho
úradu.
Z
tohoto
nariadenia
zákona
neni
možno odviesť ten záver, že k upotrebeniu citovaného bodu pr i kvalifikácii potrebné by bolo, aby
veréj ný úradník poškodil svoju v rchnosť, poťažne
tú osobu, v službe ktorej je, lebo verejný úradník účinkuje v obore svojho úľadu i vtedy, keď
pod vod n e z m Ý I li tie str á n k y , z á l e ž i t o s t i
kto r Ý c h
a k o ver ej n Ý ú rad ník vyb a v uje. D uch zákona nedopúšťa taký
rťstriktívny výklad, jaký sa objavuje v rozsudku súdnej tabule. Trestný
z{tkon pravidelne prísnejšie tresce tie trestné činy verejných úradníkov,
ktoré sú v súvislosti s verejným postavením jejich, než podobné činy súklomných osôb. Touto prísnejšou kvalifikáciou zákon chrá:ni dôveru obecenstva k úradom. Keď dľa bodu 9. §-u 336 Trz. prísnejšie sa tresce krádež
verejného úradníka, ktorý ju spáchal ploužitím svojej verejno-úradníckej
hodnosti, alebo keď dľa bodu 2. §-u 353. Trz. ťažšie kvalifikuje sa vydieračstvo, keď sa spáchalo pretvarovaním sa za verejného úradníka:
vtedy nie je správny taký vSrklad bodu 2. §-u 381. Trz., ktorý proti úmyslu
zákona prejaveného v citovaných §§-och obmedzuje upotrebenie citovaného
bodu §-u 381. Trz. v tom smysle, ako to súdna tabula učinil a.
Neni
k úradným
§-u 2. VI. z.
Obžalovaní
úradov.

sporné, že inkasovani e a súčtovanie dopravného patrilo
úkonom obžalovaných železn.ičných pokladníkov, ktorí dľa
čl. XVII: 1914 majú byť považovaní za verejných úradníkov.
tedy ako verejní úradníci spáchali 'Po dvod v obore svojich

Preto Najvyšší súd čiastočne vyhovel zmätočnej sťažnosti verejného
žalobcu, v smysle odst. 1. §-u 33. Trp-p. nov. čiastočne zrušil ' rozsudok súdnej tabule čo do kvalifikáCie a čo do trestu, a kvalif.ikoval činy obžalovaných d!'!". bodu 2. §-u 281. Trz.
Najvyšší súd nesúhlas í síce s tým , že činy obžalovaných u každého
len za jednonásobný čin boly súdmi nižši:eho stupňa kvalifikované , hoci ob ' žalovaný K. S. štyri a L. K. dve osoby poškodiH, tedy K. S. štv ornásobné
a L. K. dvojnásobné podvody spáchali a hoci zákon nepovoľuje spočítanie
hodnôt pri kvalifik!ácii viacnás'obn-$rch podvodov spáchaných tým istým
pélchateľom: poneváč však táto mýlna kvalirfikácia slúžila v prospech obžalovaným a proti nej opravný prostriedok použitý nebol , preto v smysle
odst. posl. § 385. Trpp. a §-u 387. Trp1J. Najvyšší súd nemohol kvalifikovať
činy obžalovaných za viacnásobné trestné činy. (Č. Kr. III. 653/21. z 6/Xn.
1922.)
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2.
Poštovné

doručenky

a

pl~tebné

poukázky sú len z

časti

verejnými listinami.

Padelanie pGdpisu adresáta na týchto nespadá pod ustanovenia §§-ov 391
a 392., ale pod ustanovenia §§.ov 401. a 402. Trz.
Poštovným doručovateľom spáchaný podvod. (§ 462. Trz., § 50.
Trz. nov. §§ 391., 392., 401., 402. Trz.)
Najvyšší súd vyniesol tento
rozsudok:
Zmätočná sťažnosť

obžalovaného sa odmieta.

Vyhovujúc čiastočne zmätočnej sťažnosti hl. štát. zástupcu, na bod
1. b) §-u 385. Trpp. založenej, zrušujú sa rozsudky oboch nižších súdov
čo do kvalifikácie trestných činov, v rozsudku I. stupňového súdu pod
L 1. a), b), c), opísaných, na škodu Ondreja K .... v dvoch prípadoch, a na
škodu Jána K ... spáchaných, ďalej zrušuje sa rozsudok súdn~j tabule čo
do kvaHfikácie trestného činu v rozsudku I. stupňového súdu, pod I. 2.
opísaného na škodu Jozefa K .... sIJiáchaného a rozhoduje sa v tom smysle,
že obžalovaný Adam M. Š .. . činmi v rozsudku I. stupňového súdu pod 1.,
L a), b), c) opísanými spáchal trojnásobný zločin podvodu dľa §-u 50. Tr.
zák., - činom však v odst. I. 2. prvostu.pňového rozsudku opísaným, zločin
sprenevery v úrade v §§ 462. a 463. Tr. zák. označený.
Následkom toho zrušuje sa rozsudok súdnej tabule aj vo výroku
o hlavnom treste, obžalovanému vymeranom, a obžalovaný odsudzuje sa
na základe ustanovenia §-u 463. Tr. zák. s ohľadom na ustanovenia paragrafov 96. a 99. Tr. zák., ako aj na základe 383. a 102. Tr. zák. s upotrebením § 92. Tr. zák. na dvojročnú káznicu a na peňažitú pokutu vo výške
100 Kč - 100 Kč - 100 Kč, jako hlavný trest atď.
Dôvody:
Podľa ustálení I. stupňového súdu, súdnou tabulou beze zmeny
prevzatých, činy v rozsudku prvostupňového súdu pod L 1. a), b), c) opís,mé, spáchal obžalovaný tým spôsobom, že na doručenkách a platebných
poukázkach pre Ondreja K .... (v dvoch prípadoch) a pre Jána K ... určených podpísal mená adresátov, potom tieto doručenky a platebné poukázky predložil poštovnému úradníkovi Jozefovi O ... , pokiaľ sa týka,
prštovnej úradníčke Alojzii A ... a tvrdiac, že poukázané sumy už vyplatil
adresátom na ich prosbu zo svojich p'r ostriedkov, dal si vyplatiť 202 Kč 50
haL, 652 Kč 50 hal. a 886 Kč 50 hal. Táto výplata stala sa výnimkou, poneváč
ináč sa peniaze vyplácajú adresátom na pošte, v týchto prípadoch však
úradníčka A ... odstúpila od pravidla preto,
že tvrdeniu obžalovaného
uverila.

Súdna tabula kvalifikovala tie činy obžalovaného jako spreneveru
v úrade podľa § 462. Tr. zák. Táto kvalifikácia však bola nesprávna.
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Podľa §-u 462. Tr. zák, v er. úradník dopustí sa sprenever y v úrade,
si privlastní peniaze alebo iné veci, ktoré boly pre jeho úrad uň ho
uložené alebo mu do správy alebo do uschov ania dané. Tie náležitosti
skutkovej podstaty tohoto trestného čmu nenachádzajú sa vš ak v hore opísaných činoch obžalovaného, lebo poštov ní úradníci vyplatili obžalov an ému
sumy 202 Kč 50 haL, 652 Kč 50 hal. a 886 Kč 50 hal. nie tým cieľom, aby
obžalovaný tieto vyplatil adresátom, lež vyplatili ich na tom základe, že
pQv až'ovaH za pravdivé tvrdenie obžalov aného , že on ešte 'Dred tým zo
svojich prostriedkov vyplatil adresátoin sumy 'pre nich urč e né a že tým
nadobudnul od adresátov oproti pošte pohľadávk y na výplatu poukázaný ch
súm. Z toho plynie, že poštoví úradníci, keď v yplácali tieto sumy obžalov anému, neskladali ich u obžalovaného pre jeho úrad, ani nedávali mu ich do
správy alebo uschovania, lež _vyplatili ich ako peniaze, pre obžalov aného
ur'čené, jako jeho vlastné peniaze.
keď

po dľa

liore opísané činy nespadajú preto po d pojem sprenev ery ,v úr ade
§ 462. Tr. zák.

Tá okolnosť však, že postup poštovných úradníkov v týchto prípadoch
nebol pravidelný, nemôže mať v plyvu na kv alifikáciu trestný ch činov.
Avšak v tých skutkoch sú zahrnuté znaky iných trestných

č i nov,

, a to klamstv a.

V zmätočnej sťažnosti hlavného štátneho zástupcu bol vyslovený názor, že obžalovaný sa dopustil krome toho jednak zločinu padelania verejných listín podľa §§ 391. a 392. Tr. zák., jednak padelania súkromých listín
podľa §§ 401. a 402. Tr. zák. Túto otázku bolo treba skúmať , aby ohradom
na ustanovenie § 95. Tr. zák. (ideálny súbeh trestných činov), mohlo sa riešiť ,' či uvedené trestné činy v celku majú sa kvalifikovať ako zločiny klamstva, či ohľadom na ťažšiu trestnú sadzbu v §-e 392. Tr. zák. stanov enú, ako
zločiny padelania verejných listín podľa cit. para~rafu. V tomto ohľade
názor, vyslovený v zp1ätočnej sťažnosti hlavného štátneho zástupcu je
však čiastočne nesprávny.
Verejnou je tá listina, ktorú vystavil verejný úrad v obore svojho
úradu alebo ktorú vystavila osoba, verejnej dôver y požívajúca v obo re
svojej činnosti. Z toho pojmu plynie,že len tá Časť dotýčnej listiny má sa
považovať za verejnú, v ktorej úrad alebo osoba verejnej dôvery niečo nariaďuje, prehlasuje, ustáluje alebo ,p otvrdzuje. Keď však vo verejnej listine
nachádzajú sa aj také časti, ktoré ani nepochádzajú od verejného úradu
alebo od osoby verejnej dôvery, ani u ktorých úrad alebo táto osoba pr i
vzniku tejto ďalšej časti v obore svojej pôsobnosti neúčinkujú - táto ď,alšia
časť nespadá pod pojem verejnej listiny, lež má sa považovať za SÚkrOmI]
listinu.
'
Poštovné doručenky a platebné poukázlqr sú len z časti verejnfrmi
listinami, najmä ohľadne tej osnovy, ktorá pochádza od poštového úradu.
Krome toho však jednou ich časfou je potvrdenie stránky, že poštovnú zásielku, pokiaľ sa týka, peňažitú sumu obdr žala. Toto potvrdenie má podpísať stránka sama a nie úradník. Ohľadne tohoto podpisu poštové doručenky a platebné poukázky nie sú verejnými listinami, poneváč ani úr ad
11
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lIepodpisuje stránky, ani nespo!uúčinkuje pri podpísaní, a síce hepotvrdzuje,
že by p(ldpis bo! pravý.
Keď

preto obžalovaný len podpís al mená stránok 'na poštovných dorua platebných poukázkach a nič nepotvrdil menom úradu v obore
jeho pôsobnosti, ten jeho čin nespadá pod ustanovenia §§-ov 391. a 392., le ž
len pod ustanovenia §§-ov 401. a 402. Tr. zák.
če nkách

Činnosť obžalovaného v hore opisaných troch prípadoch podľa ustálenia .súdrlej tabule neobmedzila sa však na padelanie podpisu stránok a na
upotrebenie takto padelaných doručenie a pukázok cieľom dôkazu jeho
práva na obdr žanie poukázaných súm od poštovného úr adu, lež obžalovaný
okl'erÍl toho pred. poštovnými úradníkmi tvrdil, že na predložené ním poukázky už vyplatil stránkam poukázané sumy zo svojich prostriedkov, tým
uviedol poštovných úradníkov, ktorí mu uverili, záludne v omyl, a doci elil
to ho, že poukázané sumy boly mu neprávom a nie stránkam vyplate né,
následkom čoho ärár utrpel škodu vo výške 100 Kč.
Činy,

v rozsudku prvo s tupňo vého súdu pod L 1. a),. b), c) opísané, zapreto aj všetky nál ežitosti skutkovej podstaty zločinu klamstva elfa
§ 380. Tr. zák.

hrň ujú

Obžalovaný týmito činmi porušil Trestný zákon nielen v §§-och 401
a 402., lež i v §-e 50. Tr. z. nov. a §-e 380. Tr. z. Poneváč však na zločin klamstva je v tomto prípade stanovený ťažší trest, treba tieto činy podľa ustanovenia § 95. Tr. zák. k va lifik ovať ako trojnásobný zločin klamstv a dIa
§ 50. Trz. nov. a § 380. Tr. z.
Pokiaľ

jej rozsudok

súdna tabula tie
zmätočným dľa

činy kvalifikovala podľa § 462. Tr. zák., je
bodu 1. b) § 385. Trpp.

Hlavný štátny zástupca uplatňoval vo svojej zmätočnej sťažnosti. tiež
kvalifikáciu hore opísaných činov jako zločinu klamstva podľa 2. § 381
Tr. zák. Avšak nesprávne. Lebo podmienkou tejto kvalifikácie je, aby verej ný úradník spáchal klamstvo v obore svojho úr adu alebo zmocnenia; do
oboru úradu obžalvaného však nepatrila výplata poukázok z jeho vlastných
prostriedkov, ani uplatňovanie nadobudnutých tým pohľadávok oproti
poštovnému úradu.
Naproti tomu treba celkom súhlasiť so zmätočnou sťažnosťou hla 'Iného štátneho zástupcu, pokiaľ uplatňovala dôvod zmätočnosti dľa bod cl
1. b) § 385. Trpp. preto, že súdna tabula vylúčila kvalifikáciu podľa § 463.
Tr. zlák. u sprenevery šeku na JO'zefa K .... adresovaného. Súdna tabula
správne uviedla, že ide tu len o riešenie otázky, či obžalovaný v súvislosti
so spreneverením šeku spáchal ešte iný zločin alebo prečin. Avšak nem ožno súhlasiť s názorom súdnej tabule, pokiaľ ona túto otázku riešila zápornc,
Podľa ustálenia súdnej tabule obžalovaný, ktorému ako poštov nému
iistonošovi bol sverený šek s doporučením dopisom, pre Jozefa K ... určen ý .
ten šek si privlastnil. Už ten čin zakladá skutkovú p'o dstatu zločinu sprenevery v úrade podľa § 462. Tr. zák. Obžalovaný však krome toho padelal
podpis Jozefa K .. . na duručenke a túto predložil 'poštovnému úradu na d ô~
kaz, že doručovacia povinnosť bola vyplnená, a že tým zaniklo právo
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s trany žiadať u poštovného úradu o vydanie zásielky. Podľa toho, čo bolo
vyššie vyslovené ohľadne právnej povahy poštovných doručeniek, ten
zvláštny čin obžalovaného zahrňoval by všetky znaky trestného činu § 401.
Tr. zák. sa protiviaceho a nie trestného . činu v §§ 391. a 392 Tr. zák. označeného, ako to uviedla zmätočná sťažnosť hlavného štátneho zástupcu. Poneváč sprenevera šeku mohla by bola byť vykonaná aj bez padelania podpisu strán na doručenke (na pr. keby obžalovaný bol si ponechal nepodpísanú doručenku a nevrátil ju poštovnému úradu) ; je tu súbeh sprenevery s druhým trestným činom, čo odvôdňuje kvaľifikáciu podľa § 463. Tr. zák. Súdna
tabula sa preto mýlila, keď túto kvalifikáciu vylúčila.

Z hore uvedených dôvodov bolo preto treba rozsudok súdnej tabule
poťažne

rozsudok prvostupňového súdu čo do k7alifikácie trestných činov
v tomto poslednejším rozsudku pod I. 1. a), b) , c) opísaných, a rozhodnúť ,
jako je hore uvedené v rozsudečnom výroku.
Poneváč následkom toho zmenil sa aj základ pre výmeru hlavného
trestu, bol rozsudok súdnej tabuly zrušený tiež vo výroku o hlavnom treste
a tento znova vymeraný na základe § 463. Tr. zák. s ohľadom na ustanovenia §§ 96. a 99. Tr. zák.
(Č . Kr. III. 181/.2'3 zo 14. IV. 1923.)
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Dr. J. Kotyza:

Zásadní rozhodnutí Nejvyššího ·vojenského
soudue
Obyčejné,

s neposlušností spojené, projevy neúcty

vôči

predstavenému ne-

vyčerpávají ješté pojmu »urážlivého zpôsobu« po rozumu §-u 149. v. tr. z.;

zákon tu predpokládá vyšší

stupeň

urážlivého chování.

Nejvyšší vojenský soud uznal v neverejném sedení dne 19. ledna
1923 o odvolánÍ vojína B. li. proti rozsudku divisního soudu v P. ze dne
9. listopadu 1922, čj. Dtr 1946/22!16, jímž obžalovaný vojín B. li., tel. ' prap.
Č. 1, byl uznán vinn1r m zločinem porušení subordinace die §§ 145, 146: b, c,
149, 150 a 153 v. tr. z., prečinem porušení subordinace die §§ 145, 146: b,
156 v. tr. z. a prečinem samovoiného vzdálení die § 2'12 v. tr. z. a odsouzen
na základe §§ 149, 97, 92 a 125 v. tr. z. k žalári dvaceti mesÍCu, zostrenému
. v 1., 5., 10., 15. a 20. mesíd trestu samovazbou a dvakrát za mesíc
po stem a tvrdým lUžkem, pri započtení zajišfovací a vyšetrovaCÍ vazby
od 28. /s. 1912'2 do dne vynesení rozsudku v I. stolici, t. j. 9..111. 1922, do
trestu po rozumu § 127 v. tr. z., vyslechnuv námestka generálního vojens kého prokurátora
za

právo

Na základe zmatku dIe Č. 10 § 35S v. tr. r., zjišteného z úfední po,:,
vinnosti po rozumu § 354, odst. 2. v. tr. r., se výrok rozsudku I. stolice ,
pokud byl odbžalovaný vojín B. li., tel. prap.č. 1., uznán vinným zločinem

