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druhu ' ministet vnúti.<a si'pre' seba ' ria Slov e:í1 s"k it ri ~..:.; y tn 'a ct i l; ale 
nutn~ 'je~ výr:ok Olfert ' p'oltIraďiť,f 'za' 'výtok min i's:i'r a', V' ri tt\ r a ' T~ ~ m é it O'r 
vynesený" ústátni 'jeho ď póViolahého ' a splnom6cneI1t~ho ' sub~Ht~ta. . ;:: ': 

. ," ej : 'P/e~ldium minis'terstva ' v~útra ovŠ'errl.' h~dá' táké: o~~éd~eni~ ' plnej. 
moci ministra pre Slovensko jednak v zásadách prek'úp~a:v'ti! bl'S~ o'b 'n y c h, 
p : a'llle ' rov!' š' ť :átn ,ychL zamesťnaric 'ov; "' schv 'ále-n: ý' ch' v m i
n i ste r s kej r a/d é: : dňa" 27. 'júla j 92Ó,! je'dnak' v zákbhe zo ' dňa :22'. m~rca 
1920 č. 210 Sb. z. a n. a v jeho prevádzacom riariadehÍ ' zo dňa ' ~1. mája 
1920 Č. 361 Sb. z, a ' n ~ a konečne, v usnesení vlády .zo dňa: 12. marca 1919, 
k tor Ý m , s Y s t ,e m i z o v -an é , b o ly , mie s t a k on cep t n é-

\,;' I , II', { 1 . .1 J O o •• ! ,., . 

ho ~ , ~ ~, n.c el ár~ ~ e ~o úr a d n í"c ,t v a p r~ , p o l i ti·c k ú s pr á v u 
ii.'~ : S lov 'e n sk Ul s poclotknutím, že ob'sadzovanie miest bude sa pre..,. 
~. l} ;! I J :-!. . ... . / . .' l' I ~ i I ~ " • , .' . 

vádzať post,upne, dľa pot~eby IV i n i ste r s t v o m v nút ra. ' ", 
r. ,r·· f ,') : I 'r 1 ••• ~ , ! \' . I 

" :J '; i ľ)!aj y; . ( ~p~. súd) však neshľac;lal; ,že by niektoré z uvedených usnesení 
]~jnis.t~r,ske-j' ITady , al,ebo cito·vané zákonné predpisy vy I,u č o val y \ min i
s tr- a , s plnou mocou, ,aby jako , plnomocník vlády a teda aj ministra vnútra 
If~'l~~h~1 , pr:evi~sf s ~ one č n' o' U, p l a t n o s ť o u prepočítanie služobnef 
doqy vt;,smysle . z~kona zo dňa 9. apríla 1922 Č. 222. Sb. z. a n. a vládneho 
nariadenia zo dňa 22. decembra 1920 Č. 666 . 

• 't; 

,'Výfah·, ~ rozhodnutí Najvyššieho súdu 
fi; , R:. ', eli: S . . r'VO vec,iach trestných. 

L6:~~Ž 'spáchaná .na diefoch. Podmienkou skutkovej podstaty lúpeže ie nie
I~n I ~'O" aby lu,pičov čin , rušil slob~du osoby, ale aj to, aby dotyčn~ osob~, 
toto 'ponišenie svojej slobody pocítila. (§§ 344., 336., 337. Trz. § 49. Trznov.l 

I j! ~. J • ' • • 

Najvyšší súd vyniesol nasledovný rozsudok: 
',> ,', II Následkom zmätocnej sfažno'sti verejného ' obhi{t;jcu, zalbženej na bod 

L ,J.D. §, 385. Trp:," a dotyčne ;ohžalovaného ,VI. V. n'a základe posledného od~ 
stavca ' '§-u ,387.i ·J!.rp. Zrušujú sa rozsudky oboch súdov nižšieho stupňa: 
pokiaľ : v hich trestný čin obžalovaným 'Petrom R., Jur,om S., Vasilom V~ 
a Ivanom V. na ,škodwN asila K-a s,páchaný bol kvalifikovaný zločinom lú
péže ' dľa .,: § 344.- Trz. a tento čin kvalitikuje s'a zločin.om krádeže dľa §§ 333." 
336; bod 3., 337. Trz. a § 49. odst. 2. , bod 1. Tn. nov. 

:' Dôsledkom toho ,zrušujú sa tiež rozsudky .oboch súdov 'nižši1eho stup 
ňa čo 'do hlavného; trestu, obžalovanému Vasilovi V. vymeraného, a tento' 
obžalovalT$r odsud:zuje ' sa pre tento trestný čin; jako i pre trestné Činy': 
v ods,tYA. · a E. rozsudku prvostupňového súdu uvedené , (zl 'očin lúpeže "na' 
škodu E1iaša f., Šalamona f. a Ruženy R a prečin ťažkého ii'blfženia na tele 
na , šJ.<.odl,l. Ž'ofie , P. (na ,l zákl1ade ,§ 348. Trz. s ' ohľadom na, §§ 96., 99. Tr z. 
s použi'tíJ11J '§ 92: ,Trz. ' do ' kázniice ,na 2~ rokO''V .. " 'O" 

i' ,(0 dôvod).1 '~mät'oč110sti .o).1ved,enéhQ t. v _ bbd'e,,2. § 385:. ' Trpp. ~nlšujú , sa' 
rozsudky , Qboéh súdov :niž,šieho stupňa V tej ča'sti, v ktorej veci, "Mo,ré ne-
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boly majiteľmi poznané, prehlasujú sa za prepadlé, a t~J1.to ,. vedľajší trest 
:sa pomíja atď. ' 

Dôvody: 
, " ~ I; . ) 

... Zmätočná sťažnosť verejného obhajcu, za16ž~n~f i1a ' bo(ľ 1. b. , § 385. 
Trpp. 'spnátvne namietala mýlnu kvalifikáciu trestného ' črnu na škodu -.Vasila 
K .-a spáchaného. ' P , 

Podľa zistenIa I. stupňového súdu, ktoré súdna tabula bez zmeny p're
v zala, trestný čin , na ško1u Vasila K.-a hol sp\áichaný tým spôsobom, že je
,den z p'áchateľov, z ktorých niektorí boli ozbr'ojení puškami, vystrdil pred 
,dOlnOm K.-ovým do vzduchu, ' načo páchatelia násiline vypáčili dvere, v nikli 
,do domu, tam ale našlI lťm deti K-ove, a síce 7-r'očného ehla,p~a, a 3-ročQé 
,di evčatko, odcudzili veci v hodnote vyše 4000 Kčs. " oo J , 

V tomto čine bola predmetne obsažená tiež .Vyhrážka y smysie 
,§§ 344., 347. T'rz" lebo výstrel z pušky pr..ed 'domom a bezprostredne na to 
n;ísilné vniknutie vIac ozbrojených mužov do domu v nočnej dobe zname
na ly vyhrážku, že v prípade odporu bude útoč~né proti: ~ivotu alebo teles
l1ej bezpečnosti odporcu. Táto vyhrážka bola podľa ,úmyslu ~páchateľoy na
miere11lá! proti ' osobám, ktor~ Sta nachláidzaly , v ,do'fl}e , K.I.:a, <! , mala" zlomiť 
:P!'~padl~ý odpor K-a', aleho príslušníkov jeho r,odinY ,IHoti odcudzeniu vecí. 

Avšak nutno skúmať, či ošoby, kto:rým ,bo}o vyhrožované, holy si 
i cho vedomé, že sa jedná o vyhrážkl.!, namierenú na prušenie ích slobody. 
Lebo podmienkou skutkovej podstaty lúpeže je nie len to, aby lup i'čov 

~in , 1'ušil sLobodu osoby, ale aj to, aby dotyčná os'oba toto po-rušenie svojej 
slobody aj pocítila. V prípade násHia vyhrážkou s páchan,ého, musí totiž vy
nrážka skutočne pô,sobi na vôľu osoby, !p\roti ktorej bola vyhrái k J. na-
mierená, Wá byť nlá'uakom na jej vôľu. Aby VŠ:lk u ' os'oby , protr ktorej 
Lola vyhrážka nem.eraná, mohol vzniknúf pocit porušenia slobody , musí 
táto osoba predovšetkým byť si vedomá toho, že sa jedná o zlomenie jej 
v ôle, musí :vyhrážku porozumieť. 

V tomtO' prípade však zistenia súdov nižšieho s,tupňa nemajú 'základu 
'tH e 'záver, ,že deti 'K-ove, ktmým bo10 vyhrož'ované, boly si' vedomé toho, 
It Saj jedná o násilie p'foti ích osobám, o zlomenie ich vôle, lebo jedno 
{beťa bolo trir-očné dievčatko , tojest dieťa, ktoré vzhľadom na nízky stupeň 
,sv,ojho d1).ševného vývoja, nie je vôbec scholPné rozumieť takému stavu 
\-\~d, aký 'bol v chvíli vniknutia lupičov do domu K-a. 7-ročný syn K-a 
'v' ~ tejto trestnej veci nebol , vypo,čutý, lebo prvostupúov,ý súd vzhľadom: na 
vyhľá!Senie, ~ K.-a,že toto dieťa nevedelo hy v tejto veci nič 'podstatnéh'o 
'lIdať, upustH ; od výsluchu tóhoto chlapca, a tÝm ' vyslovH,',.že tento, N 'Ý:' 

sluch neposkytnul by žiadneho základu pre akékoľvek skutkové zistenie. 
'Okrem toho ad nebolo v tomto smlere nič takého, zistené, čo by mohlo 
sl úžif podkladom pri posúdení tejto otázky, a ani Z'O' spisov sa nedá 
:zist iť, že by dosavá ',ne zistenie dalo sa dOIP,lni~ v novom P'8kr~lČ:ovaní. :, 

Naproti fo mu okolnosti, za ktorých sa v "tomto prípad~ vy~rážka 

:.S~ala (nočná ' doba, osamelosť detí, pe!l.1šený 'prích(i),d cudz.ích osôb? a spô
'S9b vyhráž~y .. sú spôsobilé, na,sve~čovať skôr 9pačn~mu záveru, ak:a .tp IVu, 
o ktorom bolo vyššie hovorené. 
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Poneváč dfa hore uvedených schádza jedna z náležitostí skutkovej 
podstaty zločinu lúpeže, bola kvalifiki:da tohoto trestného činu ako lúf)eže 
l1espr.äiVna. . 

Avšak sú tu všetky náležitosti skutkovej podstaty zločinu krádeže 
dfa §§ 333., 336. bod. 3., 337. Trz. a § 49. 'odst. 2. bod 1. Trznov., lebo 
uzam;knuté dvere domu Vasila K.-a boly násilím vylámané, niektorí z pá
chateľov boli pri krádeži' ozbrojení puškami, cena ukradeuých v~cí však pre 
vyšovala 4000 ' Kčs. 

, Treba bolo preto 7 yhovet zmätočnej stažnosti ve'rejného obhájcu, 
z . dôvodu zmätočnosH dľa bodu 1. b. §-u 385. Trp. zrušiť dotyčnú čas( 
r(lzsúdkti oboch súdov nižšieho stupňa na základe odst. 1. § 33. Trp. nov. 
a kvalifikovať trestný čin spáchaný na škodu V,asila K.-a, ako je to' hore 
uvedené atď. 

(Č. Kr. III. 181./23. z 14./IV. 1923.) 

a) Trest pre ťažký dôchodkový priestupok určený v odst. 1. § 32. zák. 
Čís. 533/l919. má byť vymeraný ' na zá,klade odst. 2. tohoto § v najmenšom 

obnose 1000 Kčs, a nie na základe bodu b) § 93. zák. čl. XI. 1909. 

b) Prisúdenie zástupcom eráru titulom zkrátenej dane žiadanej škody ne
patrí do kompetencie súdu. (§ 3. nar. min. sprav. č. 800/1916., § 489. Trpp., 

§ 32 .. zák. Čís. 533/1919.) 

Najvyšší súd následkom opravného 'P'rostriedku generálneh~ proku
rátora cieľom zachovania právnej jednotnosti takto sa usnjesol : 

Opravný pro'striedok generálneho prokuriMora uznáva sa čiastočne 

za základný a vyrieka sa, že PTlálvo'platným rozsudkom súdnej tabule v . . . 
zo dňa 6'/XII. 1922 Č . J. 1821./6.-22. porušený bol zákon v ustanoveniach 
odst. 2. § 23. zákona zo dňa 25. septembra 1919čÍs. 533. Sb. z. a n. a § 93. 
zák. čl. XL : 1909 tým, že súdna tabula nevymerala trest p,re ťažký dô
chódkový p'riestupok určený v odst. l. § 32. zák. Čís. 533./1919 na zá
klade odst. 2. tohot,o § v obnOlse 1000 Kčs., lež na základe bodu b) § 93. 
,zák. čl. XI.: 1909. 

Toto rozhodnutie nemá účinku proti stranám. 
Avšak zamieta sa opravný prostriedok generálneho pr okur'árt:ora , na

kefko navrhuje, aby NajVYššÍ súd vyp,o,vedal i to, že súdna tabula poru
šila zákon i v ustanoveniach § 489. Trpp., a § 3. nar. min. spniv. č. 800./1916 
t)Tm, že na tom z.álklade p.ominula prisúdenie zálS tupcom eráru titulom zkrá
tenej dane žiadanej škody, poneváč prisúdenie tejto nepatrí do kompete'n

cie súdu. 
Dôvody: 

, V trestnej veci proti M. B. pre dôchodkový pľ,iestupok sedria v K ... 
~ko trestný dôchodkový' súa, odsúdila obžalovaného, veľkoobchodníka ví
nom, pre priestupok dľa § 32. zák. z 25./9. 1919 čÍs. 533. sb. z. a n. preto, 
že dňa 19. /12. 1921 predal krčmá'rovi A. J.-vi 34 litrov vína z nezdanených 
iás6b; na peňažitý hest 1000 Kčs, ako hlavný trest, a na zaplatenie zkrá
teÍ1ej dane v obrJOse 27 Kčs. 20 hal. 
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Na odvolanie obžalDvaného potvrdila síce súdna tabula ako odvo
lací súd rozsudok I. inštancie ČD do viny a kvaliŕikácie, zrušila ho však 
súčasne 'p'odľa odst. 2. § 423. T'rpp. z dôvodu zmätočnosti uvedeného v bode 
2. § 385. Trpp. čo do trestu, a odsúdila I{)bžal'ovaného, na Zláklade lit. b) 
§ 93. zák. čl. XI. : 1909 ohľadom na bod 1. § 1. cit zákona čís 533./1919 
na peňažitý trest 108 Kčs 80 haL, tedy na štvornásobný obnos zkrátenej 
dane, ktorý v prípade nedobytnosti má sa premenit na 11 dní uzavretia. 

Nariadit zaplatenie zkrátenej dane pominula súdna tabula, lebo to 
nepatrí doobo'fu pôs·obnosti súdu. 

Generálny prokurátor' v dvoch smeroch napáda roz~udok súdnej 
tabule. 

I. Súdna tabula - ako z dôvodov jej ľ'Ozsudku vysvitá - z toho 
dôvodu zrušila rozsudok sedrie čo do trestu, že táto mýlne považovala 
obnos tých 1000 Kčs., o ktorom hovorí odst. 2. § 32. zlák Čís. 533./1919., 
Z'l taký trest najnižší, ktorý treba ulo'žit páchateľovi pre pri'estupok od
súdenému, poneváč dľa jej pr.álvneho stanoviska tento odstavec zákona 
ustáľuje len tú najnižšiu pokutu, ktorú určí finančná vrchnosť, prípadne tú 
summu, ktorú má páchateľ složiť za upustene od trestného pokračovania. 

Poneváč tedy dľa názoru súdnej tabule ani spomenutý § 32., ani 
my § tohoto zák,ona neobsahuje trestnej sadzby na otázny priestupok, 
upotrebit s.a musí pri výmere trestu ustanovenie § 93. zák. čl. XL ': 1909 , 
dľa ktorého sa vymerá trest v jednej až do os·emnásobnej výšky zkráte
nej dane. 

Toto stanovisko súdnej tabule je ale n es.p1r,álv ne, poneváč v citova
nom ustanovení zákona o všeobecnej dani nápojovej sa hovDrí: 1. o naj
menšej výmere peňaž.itých trestov a 2. I{) takých čiastkach , za složenie kto
rých sa upustí od ďalšieho trestného pokračovania. 

Že len toto vysvetlenie zákona môže byt sp'rávné, 'podporuje aj 

§ 23. , cit. zákona, keď nariaďuje, že priestupky tohoto zákona sa stíhajú 
podľa dôchodkového trestného- zákona s 'o z men a m i s t a n o v e n Ý -

roi v tomto zákone. 

Poneváč ale § 93. zák. čl. XI. : 1909 ust:áiľuje, že peňažitý trest ob
náša 1-8-'násobný obnos zkrátenej dane len potiaľ, pokiaľ ohľadne výmeru 
peňažitého trestu nejaký zvláštny zákon lebo predpis nemá výslovne iného 
ustanovenia a poneváč § 32. spomenutého zákona o' všeobecnej dani n!áipo
jovej - ako· tO' už hore bolD uvedené - má takéto ustanovenie, je 
zrejmé, že súdna tabula · poruš.íla horeuvedené nafÍiadenie zákona, keď 

nie dTa z:álk.ona o všeobecnej dani nápojovej vymerala trest, lež na zá
klade zák. čl. XI. : 1909. 

II. Gener'á\lny prokurátor napáda rozsud'ok súdnej tabule tiež z toho 
dôvodu, že súdna tabula porušila zákon i v ustanoveniach § 489. Trpop. a § 3, 
nar. min. sprav. Č. 800./1916 tým, že na tom základe PDminula prisúdenie 
zástupcom eráru titulom zkrátenej dane žtadanej škody, že 1Jrisúdenie 
tejto nepatrí dD kompetencie súdu. 

Generálny prDkurlátor odôvodňuje svoje stanovisko tým, že dľa 

~ 489. Trpp. trestný súd má ,práVD prisúdit tú škodu, ktorú poškodený 
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utrpel !lásledkom Lstáleného trestného činu, keď nie sú pochybnosti ani 
ohľadom oprávnenia, ani ·osoby 'oprávnenej, a 'zistený je' obnos '.1trpenej 
škody. ! _ . :. 

V danom prípade sú tieto okolnosti zistené, a ponev'áČ ani zák. čl. 
XI. : 1909 ani na základe tohoto zákona vydané nariadenie min. sp,rav. 
o trestnom pokračovaní v dôchodkových priestupkoch, Čís. 800../1916 J. M. 
neobsahujú ustanovenia, kto'l'é by prekážalo uplátneniu hore spomenutých 
všeobecných pravidiel trestného pokračovania v ' smysle § 3. tohoto na·
riadenia, ba llľa bodu 5. § J 3. cit. nariadenia obžalobný spis musí obs.ahovať 
započítanie erárnej škQdy, preto súdna tabul~ sa mýlila, keď uznala, že 
rozhodovanie o nlálhradu zkrátenej dane, tedy škody nepatrí do oboru 
pôsobnosti súdu. 

Najvyšší súd nesúhlasí s názorom generálneho prokurátora. 

Povinnosť občanov k za'p,lateniu dane plynie z ích verejnoprávtJ.eho 
pomeru k štátu. Z tohoto dôvodu vyrúbenie a: vyberanie daní patrí do 
oboru pôsobnosti administratívnych vrchnostL Poneváč dľa §§ 5., 489. 
a 521. Trpp. a § 3. nar. mJn. sprav. Č. 800./1916 v trestnom pokračovaní 
pre dôchodkový priestupok len eventuelné súkromoprávné náfoOky poško
deného eráru môžu by uplatňované, nár·ok e-ráru na zaplatenie zkrátenej 
dane proti tomu, ktorý je povinný daň za'platiť na základe daň.ových zá
konov, je však verejnoprávneho rá~u, a nie je zaviazanosťou plynúcou 
z trestného činu (obl.igatio ex delicto), pO'l1eváč ďalej súdna tabula ne
vyslovila to, že obžalovaný by nebol býval povinn3r zaplatiť p·ožadovanú 
daň ako verejnú dávku na základe všeobecného ustanovenia o dani nápojo
vej, preto súdna tabula n e por u š i l a z,áikon tým výrokom, že prJsúdenie 
zaplatenia zkrátenej dane v tomto nepatrí do kompetencie súdu. 

Z týchto dôvodov Najvyšší súd čiastočne zamJetnul návrh generál
neho prokurátora. 

(Čís. Kr. III. 416./23. zo dňa 4./VII. 1923.) 

Kedy má byť vymeraný súhrnný trest, a kedy sj~dnotený trest? (§ 36. zák. 
čl. XXXVII. :1880, a § 104. Trz.) 

Najvyšší súd následkom opravného prostr.iedku generálneho proku
rátora cieľoml zachovania právnej jednotnosti takto sa usniesol: 

Opravný prostriedok generálneho· prokurátora uznáva sa za .zá
kladný a vyrileka sa, že právGplatným rozsudkom sedrie v ... č,. :. po
rušený bo-l zákon v ustanovení § 36. zák. čl. XXXVII. : 1880 tým, že .ob
žalovanému bol vymeraný súhrnný trest v S-ročnej káznici Iia miestG sjed
rlOteného tre~tu káznice v trvaní 5 rokova 6 mes,iacov. T~to rozhodnutie 
nemlá' účinku ,proti str'á!'nkam. 

Dôvo·dy 

Dľa obsahu spisov bol obžalovaný odsúdený rozsudkom sedrie v ... 
č... právoplatne na 2:7:1 roka káznice ako hlavný trest, pre hojnásGbný 
zločin krádeží,'ktoré spáchal v októbr,i 1919. Dra 'zprávy štátneho zástilpcu 
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odsúdený nastúpil ten~o ,trest dňa . 11.. júla 1921. Behom odpykaniatohoto 
trestu spáchal odsúdený dňa 10./8. 192ľ nový zločin krádeže, pre ktorir 
bol právoplatne odsúdený na 3 roky k'áznice ako hlavný trest. Na návrh 
š;tátneho ,zástupcu :bol mu ,na miesto týchto trestov rozsudkomč. . .. v y
n;\e.faný ,na základe ,§§ 96., ?7., 104. Trz. ' podľa §§ SIT. a 518. Trpp. ú hr ri
n ,ý i trest .5 rokov káznioe. ' Aj tento' rozsudok je právoplatny . 

':.,; . Výrokom rozsudku sedrie' bol porušený zákon. 

: § 36. zák. čl. xxxvII: : 1880 " obsahuje odchylné ustanovenie od 
všéobecných ,predpisov 'VIII. hlavy trestného zákona, pojednávajúcich o sú
hrnnom trestu' za konkurujúce trestné činy. Dľa výslovn~ho predpisu § 104. 
Č. 2. Trz. má sa týchto 'predpisov' použit vtedy, keď odsúdený v tej dob e, 
keď 'odpyklálva trest na ' slobode, je inova odsúdený k dočasnému trestu 
lÚ slobode za iný trestný čin, ktorý ' SiP'áJCIlal prv než bol právoplatne 
odsúdený. Dľa § 36. zák. čl. XXXVII. : 1880 ale na zloČin alebo prečin , 
ktorý spáchal odsúdený v dobe trvania dočasného trestu na slobode , 
a ktorý je trestateľný tiež ' trestom na slobode určitého trvania, má byt 
vymeraný tre s t s jed not e n Ý dľa predpis,ov trestnéh'o zákona s ob
medzením ' trvania obidvoch trestov najviac na 20 rokov. Už z tohoto 
predpisu vysvitá, že v tomto prípade neInjá miesta súhrnný trest, lebo pri 
tom doča'sný trest káznice dľa § 22. Trz. nemôže prevyšovať 15 rokov, 
- ' t'teba ale vymerať trest sjednotený, ako, je to ' v § 517. Trpp. výslovne 
ustanovené, totiž tak, že keď je v obidvoch rozsudkoch uznaté na tresty 
stejného druhu, majú sa tieto čo do doby trvania len zrátať, nemôže sa 
ale z doby obidvoch trestov ničuľavniť , ako pri trestu súhrnnom. Len 
v tedy, keby jedon z oboch trestov bol Tavnejšieho druhu, ako trest druhý , 
bolo by treba cieľom , sjednotenla určiť primeranú dobu trestu tohoto 
v fažšom druhu trestu, a' túto primerane zkráfenú dobu bolo by treba pri
rátať ' k trestu druhému, čím sa určí trest sjednotený. 

V danom prípade ale jednalo sa bď stejný druh obidvoch trestov (káz
nicu) a tak 'P'orušila sedria vymeraním súhrnného trestu kratšieho trvania 
na miesto sjednoteného trestu š , trvaní rovnajúcom: sa súčtu dôb obidvoch 
trestov, Zlákon ,v ustanovení § 36. zák. čl. XXXVII. : 1880. 

(Čís. Kr. Ul. 258./23. zo dňa 28.' Júna ' 1923.) 

\ 

Zákon zo dňa 29. januára 1920 čÍs. 74. Sb. z. a nar. , ~latÍ aj na území 
Slovenska a Podkarpatskej Rusi. 

. Najvyšší sú následkom opra~néilo p'rostriedku generálneho proktu~
tora, ci e-fom zachovania právnej jednotnosti, tak~o sa usniesol: 

Oprav ný prostriedok generálneho, .prokurátora uznáva sa za, zá· 
kla.dný a: vyr.ieka sa, ' že právoplatnými ro·zsudkamJ súdnej tabule v . ... 
č , ... " i porušený bol· zákon v ustano,veniach zákona zo dňa 29. januán\ 
1920, čÍs. 74. Sb. z. a nllir., a § 4. zák. zo dňa 13. m!a'rca 1919 Č. 139. Sb. 
z, .él.J , par. t~rm, že súdna tabu'a vyslQvila, že Zlá!kon zo dňa 29. januára 1920 
čf~ . :,'7,4. ' Sb. z . . a naL nemá platnosti ,na území Slovenska cl P·odkarpatske j 
R.u si, a že zák. čl. XXVIII. 1916. zo,stal platným. 
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Toto rozhodnutie nemá úč.inku proti stránkam. 

Dô v ody ; 

Súdna tabula vyslovila v trestných záležitostiach, zavedených pre 
dôchodkové priestupky vo sv·ojich rozsudkoch, že zákon zo dňa 29./1. 
1920 Č. 74. Sb. z. a naJr. nemá platnosti na území Slovenska a Podkar
patskej Rusi, kde dľa názo'ru >súdnej tabule i po účinnosti hore uvedeného 
z{(kona zák. čl. XXVIII. 1916 ~o'sta,l platným. Súdna tabula odôvodňuje 
svoj názor takto: Z'áikon Čís. 74/1920 zmeňuje len čo do výšky licenčného 
poplatku z'ákon Čís. 294/1919 Sb. z. a nar. Týmito Zlákonami zmeňuje sa 
- ako je to v · zákone Č. 294/1919 výslovne uvedené - ríšsky zákon ro 
dňa 23./I ~ 1918 z. r. č. 51. Z tej okolnosti, že zákon výslovne uviedol, že 
sa ním zmeňuje zákon, ktorý bol dotiaľ plat.ný len v jednej č.iastke úze
mia Československej republiky, plynie, že tento zákon nezmenil z,ákony 
dotiaľ platné v druhej čiastke Č. S. R a že teda tieto j naďalej zadržaly · 
svoju pi atno·sť, lebo iné zákony, ktoré majú platiť p·re celú Č. S. R, vý
siovne citujú nielen bývalé rakúske, ale i bývalé uhorské zákony, ktoré 
sa ndmi zrušujú alebo zm:eňujú. Len vtedy, keď nový zákon v tomto 
smere nič nev'raví, plrirodzene ztratia svoju platnost všetky predošlé 
(rakúske i uhorské) zákony, ktoré a pokiaľ sú s ním v odpore. Z tohoto 
- dľa názoru súdnej tabule '- plynie, že na územi bývalého Uhorska 
čo do tabákových dôchodkových priestupkov . ~ teraz .p-latia predošlé 

zákony. 

Výrokmi súdnej tabule porušený bol zákon. 

Obnos licenčného p'opiatku, ktorý má byt vzatý za základ i pri 
vymeraní peňažnej pokuty pre dôchodkový priestupok určený v §-e 

] 2. z. čl. IV: 1876 -- bol puvodne určený dľa bodu a} §-u ll. z. čl. 

IV: 1876 a §-am 1. z. čl. XIV. 1875, a bol patom bývalým uhorským zákono
darstvom viackrát zvýšený. Konečne z. čl. XXVIII. 1916 určil reče.ný po
p!atak nasledovne: 

»§ 1. Pri dav'oze tabákua tabákových tavaI"OV cez oalnú čiaru 
licenčný ·poplatak, ktarý má byť zaplatený akrem ola, určuje sa za l kg 
čistej v,áthy, ktorá je základom vymerania cla: za cigáry 150 Kč, za ciga
re ty 100 Kč, za iné tabákové tovary a suroviny 50 Kč. 

Stejnau mierau bal určený licenčný poplatak v bývalam Rakúsku, 
nariadením zo dň·a 2L/IX. 1916 Č. 334/1916 Z. R, potažne zákonom zo 
dňa! 3. januára 1918 Č. 51. Z. R 

Po utvorení štátu českas,lovenského, v smysie čl. 2. zák. zo dňa 
28. októbra 1918 čÍs. 11. Sb. z. a nar. hore uvedené zálwny č . XXVIII. 
1916. a za dňa 3. január.a 1918 Č. 51. zosta,ly prez~týmne v plaťhosti na 
území Č. S. R - Avšak zákon za dňa 27. mája 1919 Čís. 294. Sb. z. an ., 
ktorý nabyl účinnasti 6. júna 1919, - a zákon z 29. jan. 1920 Č. 74. Sb. z. a 
nar., nabyvsí účinnosti dňom 13. februára 1920 postupne zvýšily licenč
ný poplatok. 

Dľ,a §-u 4. ZláJk. zo dňa 13. marca 1919. čÍs. 139. Sb. z. a nar., pokiaľ 
v zákone .ničLného nie je stanovené, vzt~huje sa zlakau na celé územie 
štátu českoslavenskéha. 
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PDneváč §-om 1. zák. Čís. 74/1920 Sb. z. a nar. zákon č. 294/1919 
Sh. z. a nar. PDzbavený bol platnDsti, a zákDn Čís . 74/1920 neustanDvuje 
tak; -že by sa tentO' zákDn nevzťahDval ',na celé územile Č. ' S. R., pretO' 
tentO' zákon stal sa p,latným na c~lom území republiky, teda i na SID
vensku a v Podkarpatskej Rus.i. 

To isté platí i o zákone č. 294/1919 Sb. z. a n. 
Odst. 1. §-u 1. tohoto zákona zmenil licenčný poplatok z dovozného 

tabáku a tabákových tovarov, teda akO' lex pDsteriDr zmenil všetké 
zá:kDnné ustanDvenia, ktoré činia opatrenie ohľadom toho istého pred
metu. , Vlastne zbytDčné je teda to' nariadenie odst. 2. §-u, že 
»tým sa mení ustanovenie §-u 1. zákona zo dňa 23./1. 1918 z. 
r. č. 51. « Z .toho, že odst. 2. §-u 1. zák. č. 294/1919 Sb. z. a n. cituj'e len 
bývalý ra-kúsky zákDn, a necituje presne i bývalý uhorský zákon, nie 
je možno odviesť ten záver, že zákonDdarca nebol by chcel pozbaviť 

platnosti i tento zákon, lebO' v smysle §-u 4. zák. čl. 139/1919. Sb. z. a n. 
zákonodarca výslovne a zreteľne by bol vylúčil platnosť zákona č. 

294/1919 na SIDvensku a v Podkarpatskej Rusi, keby to bol býval jeho 
únwseľ, aby dt. zákDn nem'al platnDsti na celom ílzemí Č. S. R. 

Teda výlučne z výkladu textu z,ákonov len ten záver je správny, 
že zákony č . 294/1919 a 74/1920 vzťahujú sa na celé územie republiky. 

To isté mus.íme uzatV'álrať i z ducha zákDna-. 
Licenčný PDplatDk z dopraveného tabáku za to má byť zaplatený, 

aby i zo sPDtreby cudzozemských tabákových tovarDV zaiStený bol dô
chodkDvý zisk, ktorý má štát ZO' spotreby domácich tabákových tovarov, 
ďalej aby domáce tabákDvé tovary boly chránené oproti konkurencii 
cudzDzemských tovarov. PDnevlá!č tabákDvý dôchodok Čsl. republiky je 

jednDtný, a oolná! čilara je tiež jednotná, preto ne1:)QID by PDchopiteľné , 

prečo by bol chcel zákonodarca to naradiť, aby dľa ilnej sadzby bol za
platený licenčný poplatok za tabák dovezený dD Í11ého územia repu
bliky atď. 

(Č . Kr. III. 259/23 . ZO' dňa 17. mája 1923.) 

Dr. August Mifička, profesor na univerzite Komenského v Pra
ze vynikající učitel trestního práva, dožil se dne 2. prosince šede
sátého roku svého veku v p'lné svežesti telesné i duševnÍ. Jeho 
hluboko založená díla, z nichž zejména »ľormy trestné viny « a ' 
») Delikty tiskové « vzbudila oprávnenou pozornost i ciziny, vyzna

·čují se dumysIným rozbo-rem daných otázek a stálou snahou fešiti 
je co nejlépe de lege ferenda. Po prevratu, byl povolán v čelo zá
konodárných prací trestních a zejména zatímná osnova obecné 
části trest.ního zálmna československého, vypracovaná za jeho 
pfedsedníctví a neúnavné 's-oučinnosti, náleží k nejvýznačnejším 
pracím 'Záko'nodárným naší republiky. Pilná je činnost prof. Mi
fičky na poli sociální véče, kde jmenovite se venuje mládeži zlo
činné a zanedbané a krásné výsledky, kterých docílila úr,ad-ovna 
pro ' péči o mládež, již založn u okresního soudu prestupkového 
v Praze, jsou jeho zásluhou. Prejeme mu, aby sveží jeho síly mu 
d ovolily pokračovati v úspešné činnosti ješte dlouhá léta. 

17 


