ového zákona, poneváč zámer
zrušenie služebného pomeru
Jez zrušenia služebného pomeru

L

ate/ľovi.

ovaná stmna (dopisom zo dňa
sa žalobníka funkcie redaktora
l . prijala n~bídku žalobníka, že
Cle, - spravne dospeJ odvolací
alobníka z,anikol zrieknutím ' sa
i právneho nároku na služebné

1ď« použitého

v odst. 1.

§ 356

predavatelľ, žiadajúci náhradu
lO uplynutí ustanovenej lehoty
19. apríli 1920 - »·ihneď« daf
lyS el, že sa má predaj stat
II cestou vyžadUje, zvlášte keď
hodnoty, - jako v prítomnom
rh lásle nie dražby, t'aikže dr.ažha
včajného smyslu slo'v a »,hhnef«
o opozdenia, pokiM možno čo

titule o »kúpe« užíva výrazu
355. v súdnej praxi neni však
>i!I neď « zodpovedá pojmu: bez
)~no, a niet preto prijateľného
~ak. použitému výrazu »ihneď«
širší smyseI.

~ancelárskeho personálu advo-

;1eškania možno odčinif os pra'epadnú lehotu bez svojho zalútený meškať mimo svojho
19. advokátskeho prípadu po;ky personál viedol náleŽitým
.1, proti ktorým v zájme za~:ostriedo~ behom prepadnej
II kanc,elarsky personál, aby
zaPIsal do denníka termípajpozdejšie podaný byť má.
astupcu žalobníka: rozsudok
:mu Č. P 810/1923-3 jemu dňa
.sciklll bez toho, aby bol bý. byť podaná dovolac·i a žiaamého advokáta a žalobníka
rsonálu.
'
!ave!lá n~poznačením podacej
,zavmenym, - nebolo možno

Dr. Nussbaum:

Rozhodnutia Najv. súdu R. Č. S.
vo veciach trestných.
Pre povahu časopisu jako periodického je smerodatným úmysel vydavateľa a tomu odpovedaJúca úprava listu, že sa jeho vydávanie má opakovať
a to najpozdejšie v intervaloch mesačných.
ObžalovaJl1ému D. K. klade,né bolo za vinu, že r. 1923 v N. periodi-aký čétJs<opi,s Ii. vydCtil bez t'o ho, že by bol t,o rprv v smysle § 16,. tJ,ač.
zák. 'O'h lásil, a že by to bola príslušná v.rchnos.ť na vedomost vzala.
Obža,)ovaný IP'olPieral rvinu a udávla:l. že boOI vedúcim ,t. zv. »Marialllskej ko-ngregácIe« na gymfiáz,i u v N., kde boly ko·n ané pr,ed'l1ášky v obore
seb:av'z delávacom; na návrh obžalovCtiného lHoo,grafoval,i Žliaci prednášky
a ro!zši'r ovali ich aj medzli ostatnými žiakmi gymnázia. V decembri 1923
n.a návrh ž,i'aikolv súhlasil s 1ým, aby :prednášky bo,l y tisknuté v tlačtarnJi
preto, že to bolo Jacnej.šIe; na ka.ž dé číslo dal vyti.sknúť: »miesto ·ruk.orpisu«.
Sedria nenabudla presvedčenia o vine obžalovaného, lebo dotyčné
výtisky Ii. neslp ada,jú pod ust,a novefii,e § 24. Č. 4. zákona o tI aiČ.i , z obsahu
výt.i.skov je zrejmé, že neh-oIy ur6en:é .p.re š,jrš·iu vere'Í.nost, n.ež Ipre vzdeJa:nie žiakov ,na 'gymnáziu, že to boly len tl,ačen.é .prednášky pre žiactv.o;
nehol tedy Ii. ča's,o'Pisom, a.Ie nebol ani Ipeľ!~o.dickým, a bo,l l,en !poctIa
TIla:hodile'i ,p otreby .tI.a6e'ný. P'ojem »per-io:dický« predpokladá, aby č,as,olpis
bo'I ur, čený pr·e dI.hš·iu dobu, čo Než v tomto p·ríp.ade s:a nestalo, 'l ebo Ii.
prestCtiI v r. 1924. vychádz,a t, a nevychádzal vôbec v .p'r avidel,n om období
ale nepr3!videlne.
'
!Nezakladá tedy jecLnlCtini,e obžalo,v aného. ktorý s·a staral o vz,de-lCtinie
SVl(~,ji.ch žiakov , skutk,ovú pods,tatu inkr,i minoy,a ného prečÍ11lu a bo,l rpreto
obzalo.by vo smYIsl\e § 326. (I) tr. P. o·s l.ohodený.
Súd'n!a tCtibula I. s,tuípňový rozsuc1ok IP otvrdHa s tým, že ,s a obža- '
lov,aný na základe 2. bodu § 326. Tr,p. zpod ob-žal'oby o'sl!olb odzuje.
Skutkovfr stav, jako ho sedria na záJk:I.ade výsledkov stopov,aillia
a Mav . .poje,dnáv.a'nia ustálila, ,POv,alžuje ad súdn3! tabula za ,srp'r ávny
a dokázaný.
Na základe takto zisteného skutkového stav'u nevidí súdna t3!bula
podvrátooú tú obranu olb ža'loovla:ného, že ti sk o'P'i s Ii. neho,I periodický
ča'solPis, lebo nevy,c hádzal v mesaČll1ých i.nter:va,l och pr,a'videlne sa o'P,Ctikujúcic,h po .dlihší Čias, ,ade len p·od.fa po~reby, v ča,s, .Zlhortorven!ia ,takž,e
y ,j-edr1QlHivý,~.h IprÍ\p.adoch vy;šieili pp,čiatkom mes'i,a'ca, -talk 'že ťu bo,l y
mtervall y d!<hsl,e ]ednoho mesia.c a.
.
Nevidí teda súdn.a tabula dok,ázail1'ý m, že by sa v danom prÍlpade
]e,dnalo 'o perdoldioký čas.o'Pis~ :ikto1rého 'plOdmienkou je )pr:av.idelné !llli e
dlh~ie n.ež jednomesCtičilllé vychádzanie a preto potvrdila sú.dna tabula
pr,::os t u'Pňový rozsudok s ,t ou Z'll1eno'u, že na zákl.ade 2. bodu § 326. Trp.
obza-lov.aného z\pod obž,all oby oslobodila.
Proti w 'z sludku súdnej tabule UlpI.atň' o 'val verejný žalo'b ca zmätolk
podľa § 385. Č. 1. a) Trp. Najvyšší súd však rozsudok súdnej tabule
a'.i-s pOKračovaním zrušil ,a súdnej tabuld uložil, aby vo veci znov.a jednala a rozhodla. Z dôvodov: Stažovateľ právom na to poukazuje, že takýto
súdnou tabulou ' prejavený názor je mýlny.
Tl,a,čový zák-OllI v § 3. s t.allwví , že lPefi.oldic'kýlm list,om sú no'v ,i ny
a'i ebo časo'pis, vy<chádz,ajúce v období, neJ)'fe:s,ahujiÚC!om jedon mesi,l~.
Nemá v záJkolne podkl,adu a nezo:ďIPovedá intendi záklonla, aby tiskcpis,
ináč !ka;r.a kter časopisu perioOdického nesúci, :pret·o te:nt,o SVO'] karakter
ztrácal, ž·e - a.č;práv, e ináč mesačne vyahádzl3', - nie je vyda;ný v deň
predchádzajúcemu vydaniu odpovedajúcL
Sťažnosť ISlPlr ávne uvádJza, že by tým hOII'o .i'uho<vôli 'vydaJVoalt,e;f.a
ponechan,é, že môže ČCtis,o'pis,u jakovost pe'fi'O'di'c'kého llÍs1m kedy.ko:ľvek
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odňať, ~eď

ho vy,dá o deň neskoršie, než čísJ,o .p re:dchádz.ajúce. A keby
bol list vydávaný každého po'sledll1ého dúa v mesialCi. pres,ta,l by byt:
v tý,oh mesiacodl perjod1ckým, v ik!to:rýoh p,osl·edn,ý deň lem na 311. deň
v mes'ilalCi Iplriipiadne, leho by dloha 310dňo'vá hoLa ;preK'fiOčelThá. Zrejmé je
a účelu zák,ona o:dipovedá, že pre pOlva·h u čalSolpdlsu jako pe.riodiokého· je
.;meroda1,ným úmÝlsel vydá:va1ťlfa a tomu odp·ovedajúGa úlPrav.a listu, ž,e
má sa opakovali jeho vydávan1ie a to· neSlkoršie v interv·allo·c h mesa,Čil1ý'ch,
ted~ ako mesa,čník. Je-li vydaný niekolľko dní skôr či neskôr, nie je
rOZlhoduj<Úoe. Taký úmysel pelriodiClký list vydávať vy:p,lý'Va
už z úpravy UIStu, - ke,ď nesie stejný formát a steilné o,Z,lJJačeme jedl1!otHvých mesiacov jako datum mesačného vydania, - lebo 'v listoch v kratších ,i nterv,al·ooh ·na, 'P'ríklad lL/denne vychádz,a,júc:.Clh musí na ·w'ZaŠlov.a'l1je
čísiel v tamže mesi.aci vyšlých bYť už ad da't um uvedené.
Plynie toO zo sted,ne,j úpravy r'uhrík v jednotJ,j.výcih .čís,lach sa orpakujúcich, z článku v pokna,čovaniach na jednotlivé čísla rozvržených a
vôbec z obsahu, ktorý zreljme s tým číta, že sa mu ďalšieho príspevku
v budúcich číslach dostane, tak na príklad z problemov, rozriešenie v nasledujúcom číslo očakávajúcich 'atď. Tá okolnosť, že je časopis určený
len pre istý kruh zájemníkov, čitatefstva, jako v tomto prípade žiakov na
gymnáziu - čo rozsudok prvého súdu vyzdvihuje - sama o sebe kar~'lk
teru óasopisu nepozbavuje, má-li ináč potrebných náležitostí a faktick~
aj širšiemu čitateiľstvu je prístupný.
Dôvody Itedy, ktoré Iiižšie súdy pre oslobodzujúci výrok uvádzajÚ,.
nie sú dostatočné.
Ale aj Najv. súd ačpráve sh!ľadal vývody zmätočnej sťažnosti
v tomto smere správnymi - nemohol o zmätočnej sťažnosti rozhodnúť,
poneváč rozsudky nižších súdov postrádajú potrebných zistení skutkových, na základe ktorých by po rozumu zákona o Itom mohlo sa rozhodnúf, či v danom prípade jedná sa o periodick:{' časopis vo smysle § 3~
tlačového zákona alebo nie.
Rozsudok prvého súdu uvádza len toľko, že z obsahu výtiskov je
Zrejmé, že neboly určené pre širšiu verejnosť, ale pre vzdelanie žiactva
na gymnáziu, že to boly len tlačené prednášky pre žiactvo podľa nahodilej potreby. Rozsudky nižších súdov však neuvádzaljlú, jaký bol obsah
jednotlivých čísiel, ani bol-li a jaký bol vzťah jednotIvých čísiel k sebe,
obsahovalY-lÍ pokračovania článku, alebo predpokladal-li obslah čísla
jednoho, vydanie čísla druhého, ani nie je zistené, jaká bolia úprava jednotlivých čísiel, bolo-li označenie vydaní podľa mesiacov, po kOlľko mesiacov za sebou boly vydávané, bolo-li vydávanie prerušené a podobne; súd
prvej stoice ani neuvádza, z ktorých skutočností uzatvára, že časopis bol
tlačený pod1'a nahodilej potreby. Tá okolnosť, ktorú rozsudok súdu I. inštanlCie vyzdvihuje, že v r. 1923 bolo počaté s vydávaním tiskopisu a
v r. 1924., žé vychádzať prestal, sama o sebe nič nevraví, lebo je zrejmé,
že aj ináč časopis nesporne periodický pre neúspech alebo inšiu príčinu
za krátko po vzniku môže prestať vychádzať.
.
Pre nedostatok zistenia týchto skutkových okolností, od ktorého javí
sa možnosť užitia potrebuého ustanoveniia ,t restného zákona, ' nemohol
Najv. súd vecne o zmätočnej sťažnosti rozhodnúť, lež bolo mu vo smysle
. § 35. odst. 1. Trpp nov. pokralčovaf, rozsudok súdnej tabule aj s predchádzajúcim jednaním zrušif a iej uložif, ,aby znova vo veci jednala, zmienené potrebné skutkové okolnosti ustálila a pot0!11 znova rozhodla.
Zm III 701/25 z 16. X. 1925.

Z pojmu § 232. tr. z. plynie, že pri jednom zločinnom útoku v smysle tohoto
§ môže sa jednať len o jednoho pachateľa, I{torým je ten, kto chce násilím
docieliť telesného obcovania so ženou. Súčinnosť iných osôb v jeho
prospech môže spadať len pod pojem účastenstva.
Súd L stol. uznal podľa obžaloby obžalovaných G. T. a Č. P. vinnými
zločin.om pokusu násilného smilstva podľa §§ 65. a 232. Č. 1. tr. z. preto,
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že spoločne pod
odporu proti tele
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l'Íum uvedell1é.
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a v tamto. prípade žiakav na
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že spalačne padnikli útak na J. B. a aba paužili násilia k prekananiu Jej
adparu prati telesnému abcavaniu, avšak len abžalav,aný T. G. sa na J. B.
palažil, jej pahlavný úd ahmatával a apovalenie súlaže žiadal, kde žto.
abžalavaný Č. P. drž,al jej len nahy a zapchávalllsta. K vykananiu súlaže
.so strany T. o. nedašla, lebo. na krik paškadene!j prispechali iní ľudia a tak
dokananie činu prekazili.
Súdna "tabu1.a razsudak I. stupňavéha súdu ča da viny aj kvalifikácie
potvrdila.
Najvyšší súd zmätačnú sfažnast abžalavaných síce admietol, ale
z pavinnasti úradnej z dôvadu zmätku padlľ'a § 385. č. 1. b) Trp. razsudky
súdav nižších ahJľadne abžalavaného Č. P. ča da kvalifikácie zrušil a čin
tohata abžalavanéha aka účastenstvo. padlľa § 69. č. 2. tr. z. pri pakuse
zločinu podľa § 65., § 232. č. 1. tr. z. kvalifikaval. V dôsledku taha aj tresIt
znova vymeral z dôvadav: Najvyšší súd preskúmavajúc t'ú ta trestnú vec
presvedčil sa, že sa tu vyskytuje zmätočnasť podll'a § 385. č. 1. b) Trp.,
pokiClJľ trestný čin abžalavanéha G. T. smeroval k jeho. telesnému abcavaniu s J. B. Preto. len na pakuse zlačinu násilného. smilstva na mieste
účastenstva podľa § 69. č. 2. tr. z. na tomto frestnom čine.
.
Prvastupňavý . súd zistil len jeden a síce spolačný útok abach abžalovaných prati J. B., pri čom síce obra abžalavaní použili násilia ku prekonaniu jej adparu proti telesnému abcavaniu, avšak obžalavaný G. T. tým,
že sa na J. B. položil, jej pohlavný úd ahmatával a a pavalenie k súlaži
žiadal, previedal jednanie, ktaré smeravala k násilnému telesnému abcava-:
niu, medzitým ča abžalavaný Č. P. držal J. B. nahy a zapchával jej 'úsrt:a
kapesníkom.
.
Z pojmu § 232. tr. z. plynie, že pri jednam zločinnam útaku v . smysle
tahata § môže ísť len a jednoho. pachatelľa, ktarým je ten, kto. násilím chce
dacieliť telesného. abcavania sa ženau. Súčinnasť iných asôb v jeho. praspech môže spadaf iba pad pajem účastenstvla. To isté platí aj apakltse.
Pad!'a zisteného. skutkavéha stavu dlžno prijmúť, že ,jednanie abžalavanéha G. T. smeravalo k jeho. telesnému obcavaniu s J. B. Preto. taľka
tento. abžalavaný môže sa mať za pachatelľa. Činnasť abžalavaného Č. P.
nebola zapačatím jeho. násilného. telesného abcovania, lež mala usnadniť
abžalavanému G. T. spáchanie zlačinu. Nebala preto. p,achate-ľ stvam ani
spoluchapatelľstvam, lež púhym pamacníctvam v smysle § 69. č. 2. tr. z.
Ta, že abžalovaný Č. P. mal snáď v úmysle pazdejšie dapustiť sa
tohaže ·t restnéha činu, ča ab žalovaný G. T., tatiž násilného telesného abcavania, nemá vplyvu na posúdenie tejto. trestnej veci, lebo b J' to bal iný,
neodvislý trestný čin abžalovanéha Č. P., s ktarým jeho. jednanie, pri čine
abžalavanéha G. T. padniknuté, nebala by s hľadiska trestného. :~ákana
v príčinnej súvislasti.
Nižšími súdmi paužitá kvalifikácia trestného. činu abžalovéJ néha Č. P.
jaka pachate!'stvo aleba spalupachateľstva na mieste účastelJstva jJadľa
§ 69. č. 2. tr. z., bala tedy nesprávna a zakladala zmätačnusť pacItľa § 385.
č. 1. b) trp. v nepraspech abžalavanéha. Bala preto. padľa ustall'wenÍ l~ asl.
adst. cit. § z úradnej povinnosti zruši{ rozsudky aboch nižSkll súd,)v v tejto
časti a razhadnúf, jak hare je u vedené.
Zm. III 498/24 z 20. IV. 1925.
Dľa ~

innom útoku v smysle tohoto
rým je ten, kto chce násilím
účinnosť iných osôb v jeho
jem účastenstva.
aných G. T. a Č. P. vinnými
65. a 232. č. 1. tr. z. preto.,

3. Trp. nov. ie otázky porotcom. tak sostaviť. aby mohli
len slovom »áno« alebo »nie(.

odpovedať

Obžalavanému Š. K. bala za vinu kladené, že v úmysle , aby buď L. B.
aleba J. A. zasiahol, klameňam hodil, ale kameň zasiahal blízka stajacieha
ľ. -K. a paranil ha na hlave tak, že ta mala v zápätí jeho. smrt. Obžalaba
čin kvaliŕikav'ala jaka zlačin fažkého telesného. ublíženia smrť zapríčiňu j ú
ceho podľa §§ 301., 306. tr. z.
Obžalavaný sa bránil tým, že bol celkam apilý.
Otázky parotcam dané a aqpavedi poratcav na otázky tieto. znely:
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I

'I,

II

I

I. otázka:.
Či je pravda nasledujúci stav veci:
Š. K. dňa 5. mája 1925 podvečer v Š. po predchádzajúcej, ale už
skončenej rúvačke s !ľ.,. B., hodil kameňom, aby zasiahol tohoto alebo
J. A. Kameň však zasiahol na blízo stoljacieho v predchodzej ru v ačke
nijak nezaujatého F. K., ktorého kameň uderil do hlavy, čo m alo v zápätí
smrť F. K.
Áno alebo nie?
Osem áno, štyri nie.
iKeď porotcov ia odpovedajú na túto otázku aspoň 8 hlasy áno, nasleduje
II. otázka:
Či Š. K. svoiím v I. otázke opísaným činom úmyselne, ale bez úmyslu
usmrtiť niekoho, tak zranil na tele F. K., že tenže následkom spôsobeného
mu telesného ublíženia zomrel.
Odpoveď: 8 hlasmi áno, štyri nie. Na nepríčetnosť boly dané nasledovné otázky:
IH. o t á z k a:
Či je pravda nasledujúci stlav veci:
Š. K. 5. mája 1925 v Š. v hosrtinci Ž. na podvečer s inými asi 10-14
mladíkmi pil likér v množstve asi 5 pollitrov.
Áno alebo nie?
Sedem áno, päť nie.
Keď porotcovia na túto otázku odpovedajú aspoň 5 hlasmi áno, nasleduje
IV. otázka:
Či obžalovanému Š. K. čin v H. otázke opísaný nemoze sa pri'číta ť
preto, lebo následkom použitého alkoholu bol jeho rozum pomätený a preto
nevládol spôsobnosťou slobodného rozhodnwtia svojeti vôle.
Túto otázku zodpovedali porotcovia 8 hlasmi áno, 4 nie.
Prvý súd »tomu primerane « uznal obžalovaného vinným zločinom
ťažkého telesného ublíženia smrť zapríčiňujúceho dďa §§ 301., 306. tr. z.
a odsúdil ho k primeranému trestu. Odsúdenie tým odôvodnil, že porotcovia
na IV. o,t ázku ohľadne obžalovaného n epr i a z II i v ú odpoveď dali.
U príležitosti preskúmania zmätočnej sťažnosti obhájcu obžalovaného
však Najvyšší súd z povinnosti úradnej z dôvodu zmätku podJa § 29. č. 6.
Trpp. nov. zrušil rozsudok porotného súdu v odsudzujúcej časti ohľadne
obžalovaného Š. iI(. pre zločin ťažkého ublíženia na tele v smysie §§ 301.,
306. tr. z. v celom rozsahu ;a sedrii v N. ako súdu porotnému uložil, aby
v rozsahu zrušenia vo veci znova jednal a rozhodol.
Z dôvodov:
Než Najvyšší súd pristúpil k rozhodovaniu o zmätočných sťažnosrtiach,
bolo mu rozsudok súdu porotného preskúmať, či netrpí nejakou formálnou
zmäto'čnosťou, na ktorú z povinnosti úradnej je zretelľ vziať.
A tu zbadal, že je rozhodnutie porotcov, pokiéllľ sa týka obžalovaného
Š. K., vo svojej podstate nejasné.
Porotcovia odpovedali na I. otázku (hl,avnú otázku skutkovú) a na
H. otázku (príslušnú otázk.u právnu), týkajúcich sa zločiÍ1U podľa §§ 301.,
306. tr. z. obžalovanému Š. K. za vinu kladeného, viac než 7 hlasmi kliadne,
zodpovedali ďalej kladne tiež HI. (skutkovú) otázku a odpovedali na IV.
(právnu) otázku: Či obŽlalovanému Š. K. čin v II. o,t ázke opísaný nemôže
sa pričítaf preto, lebo následkom požitého alkoholu bol jeho rozum pomätený a preto nevládol spôsobnosťou slobodného rozhodnutia vôle svojej
. - 8 hlasmi áno a 4 hlasmi nie.
Odpoveď porotcov na túto IV. otázku javí sa byť nejasnou; lebo nemožno z nej s určitosťou usudzovať, bola-li tres,t nosf vylučujúca okolnosť,
o ktorú tu ide, porotcami prijatá, alebo nie. Táto nejasnosť bola zavinená
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tým, že otázka bola formulovaná negatívne: zodpovedenie otázok takto
formulovaných pripúšťa zpravidla rôzný výklad. PoclJľa usrtlanovenia § 3.
Trp. nov. treba otázky tak sostaviť, aby porotcovia mohli odpovedať
len slovom »áno « alebo »nie «.
Zo stylizácie IV. otázky, keď na ňu porotcovia »áno « odpov edali.
nemožno s určitosťou zistiť, či »áno« znamená: áno, obžalovanému Š. K.
sa čin pričítať nem ô ž e, alebo bol jeho rozum pomätený, - či znamená-li :
áno, obžalovanému sa čin pričítat môže artď ....
Správne bolo otázku vylúčenej príčetnosti sa týkajÚCU tak stylizovat
že v uvedenom smere pochybnosti vzniknúť nemôžu. Na pr.: Či je vylúčené obžalovanému čin opísaný pričítať preto, ponevá,č bol zbavený atď.
Á n o potom znamená: je vylúčené, nie znamená: ' nie je vylúčené čin
pričítaf.

Táto zistená nejlasTIlosť zakladá ale zmätok podľa § 29. č. 6. Trp. nov.,.
na ktorý, poneváč sa stal na škodu obžalovaného, bolo z povinnosti úradnej
zreteiľ vziat a pokraičov Iať, ako hore je uvedené.
Zm
1153/25 z 16.
1926.)
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Táto nejasnosť bola zavinená

Že.Jezn:~6i,ari, kto.rí zfaJš.ovali sprievodné Us,~i:l1Y, aby zakryl,i krádež
t O'v aru , z v.a,g,on;ov inými železnilČiarmi s,pácha'llú, sú p,om ah a čmi v smysle
§ 69. (2.) tr. z.
\Kir Ul 253/23 z 9. III. 1925.
Paohate.f,om v sm~1\sle § 232. tL z. je len ten, k10 nás.ilím ohce do:'
cieliť, ,aJby telesne so ženou ohc;oval. Súčinnost iných O'sôb v jehO' pws,pech môže ISIPaJdať len p'od po'j em úča'stelnstva.
Zm III 49<8/24.
K § 70. tr. z.
U ,t r'e stnýc.h činolY , kJtoré môžu byt s,p áchané len t!up,o u, je s,p'olupáC'ha1eľ,strvo podľ'a § 70. tr. z. p'ojmove vylúčené , takže citoNande toho,t o
paragr,a1u je z:bytočné.
Kr III 767/.23 z 10. XII. 1924.
Nežiada :s a, ruby čin,nosť kaž.d:ého obžalO'vanéhO' bola stejnnrodá,
wvnocenná, stejne obsažná. Stačí ,aj ten ,p'OImer, keď je j,edO'n ,pacharte.f
dmh.ému ,pri vy.nášaní odcudzených vecí ú6inil1e k dispozícH.
Kr III 21011/23 z 30. v.I. 1925.

K § 77. tr. z.
INJe j·e neodO'la,teľlnou mocou, keď ,n ezamestnaní w.hoínfci 'p re zast1aven,i,e poclJpôr v nezamest,nall1lOs.ti dajú .sa st'ľlhnút k tre,srtll1ému ÓJnu (§ 2.,
odst. 1. 1. zák čl. XL/1914).
Zm III 249/25.
K § 79. tr. z.
Kto bitku začal a prvý spôsobil po'rall1e:nie, nemoze sa behom ďal
šieho .pokra,ČlovanĽa tej istej bitky octn'llt v starveolpréÍov'l1len.ej IOhrany.
J akonáhle útočník útolk skončil a ,pa'chat.Ciľ ,p otom pfot,i nemu jednal
l,en z pomsty za útok, ude je d.aná o,práv.nená obr.a1l1la.
Kr III 787/22 z 17. XI. 24.
Nie je daná op.rávnená obr'ana, stalo-fi sa PlOmnell1iie vo vz,ájornnej
bHk'e, v ktorej každá strana sa chce hit a obe strany s.a navzájom n.apádajú.
Kr III 83 0'/23 z 22. VII. 25.

18!

Zastavil-li sa ohžalo'v ,aný. ktorý bol prenasledo,v aný \po,škoden.ým,
'Ozbrojeným kameňom a vyčka.júc jeho prib1íženia sa k nemu, prebodnul ho
nožom, nie je ohroženým, ale prešiel k protiútoku za podmienok priazniveJj.šíoh. Obrana nebo'l a v tak,olll prípa.de p,otrebná.
Zm III 93/25 z 26. II. 25.
Keď út.o,čník od útoku ust'ÚlPH. nap'adený ho potom sám kosou napadol , je pôvodný útočník oprávnený s'a hr'ániť.
Kr. III 264/23 z 20. XII. 24.

Nevzdiali-oh sa mllpadený, keď útočník Ipres,talI
útoku , nejde už o nutnú sebeobranu.
IZim III 665/25 z 27. VII. 25.

Mo,čit.

ale

vy,čkáva

,ďalšieho

Zlomys.eľl11,é po'ško,denie dverí a 'VlniknuÍ!Ía do ,cudzieh.Qobytu je považovat z:a neo'P'návnený a ,priamy útok v smYisle § 79. tr. z. Názo,r , že '
nie je 1u daná nutná ,obnma, ,preto', že Ipacihateľ moho,I sa pred útok'ollTI
zachrániť zo svojho, bytu, ne!srovná'V'a s'a s tenden.cliou § 79. ,t r. z.
Zm III 251/25. z 7. IV. 25.

K ~ 79. 3. odst. tr. z.
iPo,š kode:ný napadol a uderil obžrulo,v aného kameňom. Tent,o p.o úderu
-skalou vytiahol Inôž a viac razy ,hoO boda1UI do hl'avy. Obž,alovalllý nejednal z .ľaku. ,s trachu .alebo, zmätku.
Zan III 577/25 z 10. VII. 25.
Bošk,odený, mladý silný muž, tÝralI starého. ,člov,eka. Syn to,hot'D,
aby ho chránil, na úto,čník,a vystreMl. Tým :pirekročil sIce medz,e nutnej
obrany, než učindi tak z raku a z;mätk,u.
Zm III 356/25 z 30. VI. 25.

K ~ 82. tr. z.
Dôvo,dný omyl obžalovaného, ,o ,pl.atnosti jeho, prvého' mal1'žeIstva,
môže v ,s mysde § 82. tr. z. vylúčiť 't ms'Í,n os,t zLočinu dV,Diuás,obnéJho manžels,t vla.
Kr III 489/23 z 20. IV. 25.
Nemôže o,bžalovaného zbaviť zoOdpovednois,ÚÍ v smere ,pre,cmu IPodľ'a
§ 4. II. zák. čl. XL: 1914, bol-li mýl1n e tej mienky, ~e exekút,or neliedná
'Po Iprá vu,
Kr III 596/23 z 21. IV. 1925.
Prof. Dr. Karel La,štovka:
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Rozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
Šetrení o tom, zda jest opravný pľostredek opazdený.
Podle nálezu správn-ího sou du ze dne 12. února 1926, Čís. 2647/26 jest
pro určení, kdy opravný pľostr-edek byl u úradu podán, ovšem smerodatným úfední označení dne podání na dotyčném spisu, ale nikoli výlučne
,a bezvýmil1'ečne, nýbrž jen, pokud strana neprokáže, že podání stalo se
skutečne jiného dne, než úfeuním razítkem jest uvedeno.
J est1iže ve sporném prípade ~težovatel uplatľíoval v rekursu, že odvolúní podal včas, nabízeje o tom dilkaz svým pfísežným soudním výslechem
a zároveľí tvrdil, že úfední vyznačení data, kdy podání úfadu došlo, st.110
se pozdeii, takže se odchyluje od skutečného stavu, a uvedI v tom ohledu.
konkretní okoinost, proč má za to, že úfední záznam neodpovídá skutečnosrti. Jest podstatnou vadou rízení, jestliže Mad nekonal žádného
šetrení o údajích strany a ve svém rozhodnutí vubec nezaujal stanoviska
k námitkám rekursu.
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Místa sIuže
1. Podle nálezu

2898 (Boh. 2373
do oboru míst dIe §
2. Z ustanovení
1. seznamy v §
jež, jsouce dIe § 4. a
2. že ustanove
v evidenci a vyhlaš
rum, aby se o místa
Jiného z § 6.
svém obsahu nikde
vum a závodum v
seS/tavení a vyhlá

ClS.

