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Nej de o rozefJfi zahájeno'll, domáhá-li se v prvé žalobe manžel r oz-·
vodu manželslt ví z viny manželčiny, v druhé pak manželka z viny manželovy.
.
Rv. I. 866/25 z 2. VII. 1925, sb. Č. 5170.
P'iQr.ad práva jest pfí'pl1stmým ,pro nárok orotí obci na náhradu škody,.
ježto prý, zamítnuvši žádost za odklad exekuce vyklizením zabraného bytu ,
za mlč e la, žádaiíc na soude o nucené vyklizení bytu, závažnou a podstatnou,
část rozhodnutí správnílJo úfadu.
R. II. 193/25 z 2. VII. , 1925, sb. Č. 5172.
Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. brezna 1925, čÍs. 51. Sb'~
z. an.).
Potrebu odkladu netreba osvedčovatí. Lhutu, na niž odklad exe kuce
byl povolen, jest počítati, ne-li od pozdejší dob y , aspoň ode dne, kdy vymáhaiící vehtel navrhl povolení exekuce.
R. I. 574/25 z 7. VII. 1925, sb. Č. 5174.
Trebas byl sm en eč ný veNtel zmocnen k tomu , by »kdykoliv smenku
vyplnil jakýmkoliv datem vydání a splatnosti«, nebyl oprávnen smenku
zažalovati pred uplynutím doby, dIO níž byly zaplaceny úroky. Neoprávi'1 ovala ho k tomu ani nejistota dlužnÍkova , oprávňuiící ho pouz e k pro-,
stfe dkum čl. 29 s men. r. a § 379 a nás!. ex. r.
, Rv. L 1199/25 z 8. VII. 1925, sb. Č. 5177.
Dr. Th. Nussbaum, r. najv. s.:

Rozhodnutia Najv. súdu R. Č. S.
vo veciach trestných.
Aj dl'a ustanovenia § 30. zákona UJa ochranu republiky musí sa náhradný
trest na slobode pri použití ,§ 92. trz. pohybovať pod spodnou hranicou
trestnej sadzby zákonnej, pokiaľ na konkrétny čin je stla novená.
Obža~ovaný M. R. bol s údom I. stolice uznaný vinným preč i nol11
podľa § ll. Č. 2 zákona na ochranu republiky ;a ,odsúdený ZC). pužitia § 92,
trz. k peňažitému trestu 2000 Kč, v páde nedobytnosti podľa § 53. trz. na
trest väzenia v trvaní 100 dní.
::Súd na tabula zme nila prvostuplíový rozsudok čo do trestu a peňa
žitý trest zvýšila na 4000 Kč, ktorý pre prípad nedobytnosti podľa § 53.
trz. premenida na šest mesiacov väznice.
Najvyšší súd z povinnosti úradnej z dôvodu zmätku dľa § 385. č. 2. trz.
zrušil rozsudok sú d. tabule vo výroku o treste, náhradnom a tento určil
ll za mčením v trvaní 4 týždňov , z dôvodov: Najv. súd pľeskúmavajúc spisy
shľadal, že súdna tabula vymeravši obžalovanému trest podľa § ll. bod 2.
Z. na ochr. rep., uložila mu s použitím § 92. trz. peňažitý trest 4000 Kč, kt orý
v príp. nedobytnosti premenila podľa § 53. odst. II. trz. na väzenie ' v trvaní
6 mesiacov. Súdna tabula učinila chybu predovšetkým, keď tento výrok za1ložila na § 53. trz., ačkoľv ek zákon na ochranu republiky má pre
určenie náhradného trestu za nedobytný trest peňažitý zvláštny predpis
§ 30, ktorým všeobecný predpis § 53. trz. stal sa pre obor zákona na
ochranu repuhliky bezúčinným. V odst. I. § 30. je stanovenie, že doba :náhradného trestu za nedobytný tr est peň.ažitý má byt vymeraná r ,oMa
zavinenia. Súdna tabula, oceňujúc poMa váhy okolností poľahčujúcich zavinenie obž,alovaného, dospela k tomu výslledku, že aj najnižšia mier a tre,stu na č i n ustanovená bola by nepomerne prísna, že by tedy zavin eniu
obža'~, ovaného neodpovedala a použila preto predpisu § 92. trz. dokonca
v tej miere, že aj najnižšiu mieru zákoIn om určeného trestu na slobode
'~ )
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JTIalla za príliš ťažký a preto na mieste trestu na slobode uložila trest
Jla peniazoch, upravujúc tento trest podľa osobných pomerov obžalovaného. Tým však bola v smysie § 30. zák. na ochr. rep. a § 92. trz. urče
ni hranica, ktorej nutno zachovať pri zpätnej premene nedobytného trestu peňažitého na trest na slobode v prípade deliktov proti zákonu na
-ochranu republiky. Aj tento náhradný trest musí odpovedať zavineniu
pachate'ľa (§ 30.) a nesmie tedy prestúpiť dolnú hranicu trestnej sadzby,
poneváč práve sníženie trestu pod spodnú hranicu trestnej sadzby má
ten predpoklad, že trest podľa trestnej sadzby vymeraný hOlI by podľa
váhy okolností poľahčujúcich nepomerne prísny, tedy zavineniu pacha' teľa neodpovedajúci. Musí preto aj náhradný trest na slobode sa v reče
oných prípadoch pri použití § 92. trz. pohybovať pod spodnou hranicou
trestnej 'Sadzby, pokiaľ táto na komkretný trestný čin je stanovená. Jes Ni
'tedy súdna tabula vymerala náhradný trest v medziach trestnej sadzby ,
stcinovenej v § 11. bod 2. zák. na ochr. rep., nezachovaIIa hraníc zákonoUl
stanovených pri dovolenej premene trestu, z.av,i ni:a zmätočnosť uvedenú v § 385. bod 2. trp., k nejž podľa posledného odst. toho istého paragrafu
je hlľadiet z povinnosti úradnej. Bol teda rozsudok súdnej tabule vo Vyroku o treste náhradnom zrušený, trest tento vymeraný pod spodnú hranicu trestnej sadzby stanovenej v § 11. bod 2. zák. na ochr. rep. a 's íce
-so zreteľom na zákon č. 284/20 uzamčenÍm.
Zm III 1134/25 z 12. IV. 1926.
'Nevylučuje skutkovej podstaty trestného emu podľa ~ 15. (3.) zákona na

ochranu republiky, spácbaného podnecovaním ku zločinu vojenskému tá
že na schôdzke, na k,torej záv,adný výrok bol učinený, aktívne
slúžiacich vojakov nebolo.
Podnecovanie vo smy,s le tohoto miesta zá,k ona je povšechné abstraktné
pôsobenie na myseľ iných osôb v smere protiprávnom.
'Zločin podľa § 15., č. 3. a prečin podľa § 14. (1.) zák. na ochr. rep. sú
dva reálne konkuruj1ú ce 'deliMy.
Obža,l .ovanému E. S. bolo na ť,aJwhu kladené, že dňa 27.
1924
na v'ťir.ejnelj s,c hôdzke,
1. p'odnecov,al k tomu, aJby vOljiac.i za čas vál1ky ponušili sIVo,jle p'fÍ:sažlné
vojenské p ov.innos ti (§§ 314., 159. vo'Í. T.rz.) p,o:kJiaľ sa tÝIka, :aJby V dor,ozumení s ll<e!Plf'iateľom, 'aLebo hez toho činom al<elbo olP'omenu,Um spôs,obHi
.a'rmáde ujmu (§ 327. voj. Trz.), tedy ku zl,očhnoJill v o,jlens'k-ý\m,
2. ve'red'Ue pOlb u'fov,a,1 pr,01i státu, P1f'o.N leho salITlQis,talt nosti a demokraticko-JelpuJbNJk.áns!k'e!j tmme 1ÝJill, že ll1ia v,err'e1Ine~ s'ClhôdZlk,e pnedniesol výro~ky: »Keď by sme mali hOlj,ovať, bucLeme v,ediileť, praH komu máme Zlbrane
obr,áHť; my olbs.J,u hujeme maš-ingevéry a kJanóny a budťlme vedieť jako
s nim a zaobchodiť, všetko bude pre nás hračkou«; ďalej »Chytíme oprate
do naŠÍ-ah rÚlk, slpo,jíme sa dohromady a celý s'v et bude jedon s.tát.«
P'f:vý súd o,s lohodil OIbžalo'v aného pod'fla § 326., č. 2. Trp. Zlpod ob,žal'oby. V dôv,odooh sa uvádz.a:
Súd nemohol nadobudnúť P:f'e.sN'edČlelnia, ~e obžalovaný oln-en vÝlrDIk
motÍvOlv,a,1 k podne,covanilu vod sika, bár-s ,aJj v laktti!vitle neslúžia,c eho, al.e cez
to pov'i'llInolsťami voje,nSlkými vlaz,aného, Morí vtedy alle na sahôdZlke boli,
.aby títo jako tô.!kí zaslÍlah.J.i z,r,acLne, p'omšivlší prísahu k olblra'l1·e vl1a'sti, ku
škode ammády os. a SlPojliH sa s nť!priat'ef.ollTI nášho s,tátu, aby na poli Viáleč
nom naŠ<Bj a'nmáde privodili škodu, ,a1e má Zla pr·eulkáz,ané, že obžalovaný
..onou ne,čou naznô.!č'oval pro'grrarrn komunistÍICiký, ktolrý je Zlj:avne p;roUmiLi1arisU,aký, odsbrán'e,nie vznÍ'l{Ju váJie:k a Zlbrojelnie vôbec a mierIil j,edtne
proti pôvodcom a snahám po válečnom stave, nemal však na mysli čs.
vOlj-siko rado'v-é a ko,nsHt:u'ov,allllé.
TIô.JkH·ež súdny dvm nenabudil1ul PftelsfV:edčell1lÍa, že aj dmhou stat,ou
iIlkriminovaného výroku obžalovaný poburoval proti čs. státu alebo proti
jej samosta'tnosN a vládnej f.OIrme, ústavou zamč~nej, al'e bo p.o dra spÚ'jiokolnosť,
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tosti onoho . výroku s plTledClhádza!ÍúcotU časťou s j.C/j ZláJvemm olpätllie nbž,alo!V\alný sÍ'olpov,al lein p:rolgraJm svojej .strany komuntstlckej »pro'letálrf
sveta slVojte s,a«, ktorý sa objavlUlje v dennom 'bisku a vo snaJhe tejž'e s,jmune
vôbec, jejž existencia a rozvoj státom čs . republiky neni zamedzovaný ..
Súdna ÍlaJbrula zlJ.nenila f.OZJsudok L súdu a vyhl.áJsila ohž'aLorvaného,
viJllným v preč tne na'r ušen'ia v,ene,j.néiho po'koja, kt,orý sa protiví § 15., Č. 2..
záJk. z 19. IliI. 1923, Č. 50. Sb. z. a l1ar., ktoTý tak Slpáohal, že výrokmi za.
v,inru mu kladenýil11:i v,e,mj:ne vyzý,v,al k vZlbÚ!r,e, t. j. Sihromaždel1liu s,a, kt'orého je oieľ' o!l11, nielktolrlÚ t'r,iedIU OIbčaJnoN oZlbro'ie,ne nétJpadnúf.
V dôvodOIch sa Ulvádza: POlilel\"áč v r,eči obža,lo'vaJného nie je výsloV'l1ie menov,aný žiadny stát ,a on vyihlialsujúc sa za 1deorvého komul1Jistu
tvrdí, ž'e mal na mysH len státy kcupit:aIILstic~é s mOlna'r;ohLst'tcikJllmi sncuhami,
ale l1Jie . OelskOlslOlvelnslkú r:e:PUlbHk:u , a ,t áto j,eho ohraJl1ia podvráte,ná neni"
ne.mohla pr.et,o ani súdila tabula . nétJdohu.cLnúť pr'esv,edče.nIe, že úll11ysel obža,IOlva'l1ého bol ten, aby S!VOlj,OIu re,čou pOlburo'v.al proH stá,tu, j,elho Slamo-·
statnoISti a demok'raUClko-/l",e:puIMilkál1'ske!Í fmme a z tOlho ils1ého dôvodu
aniž by chcel podnecovať ku zločinom vojenským na škodu Čs. republiky,
jako t,o Žlaloha uV'rdí.
Ncupr otli tomu al,e lSoznáva OIb ž a lova1ný , ž.e j1eho re'č smeiľOvala proti
kapitial:ils1o!l11 a bll'r:ž,o,az,i~ vo vš,eobecnolsti.
V tom sú ale zahrnutí aj buržoazia a kapitalisti v republike Čs. le ,
teda podľa vhlstného SD'Zil1ia,l1J1a o~bžalo,vané\ho uzatvláJr,ať na to, že slovami
»že budú vedieť, plrolti kalmU maljú zlblnane olbrláNť« ma,l ÚJmYlSel uaJbádaf'
shr.omaždeil1ie k tomu, aJby v p'rLpa,de, keď budu ozbfOlj.ení v čas váLky,
napadli oZibrojene maj'e tné tr'i,edy bez oihľadu na to, kde sa nachádZlajú,
tedy étJj v revubliiIDe Čs.
V smy,sle u,st.anolve,nia § 153. T'rz. aI.e taJkýto čin ZJaikladá skutkovú.
povahu zločinu vZJbury.
iPOInervláč však olbž.alOl\ľaný podInec'oval ku spáohmiu tohot,o zloč:inu, .
má jeho čin v sebe práJvne prMky pr'eóinru ,PodIa § 15., Č. 2. Zláik. z 19. III ..
1923, Č. 50. Sb. z. a l1JaJr.
Naj.vyšší súd však vyholvu!Íúc zmätoonej sťažnosti velr·e,jl1ého žalohcu
na bode 1. b) § 385. T,r\p. založenej, zmšM 'w'Zsudok siÚdne,j tabule čo do ·
l~v,aHlfLkáde trle.stl1Jéiho ÔLl1U .a t'ell1'to čin IDv:a1ilFnkoIV,al ,jlako zločin vÝZVy
k tres,t ným čLnom podľa § 15., Č. 3. zák,ona z 19. HI. 192,3, Č. 50. Sb. z. ,
a n. a prečin rušenia obecného mieru podľa § 14., Č. 1. tohože zákona.
z dôvodov:
Súdna taJbula a,okolľl~elk prlLj:ala z,a do'lcáJzané, že obžalovaný uoimil:
vý!rolk za vinu mu .kladeiný, l1Jekva1.i.fik,olvlala telnto podľa obžaloby, pone.vá~
sa p.os'tavila na stlalnorvislk,o o,b žalovaného, ktoré tento zaujal ohľadne úmy-.
slu, kt,o;rý v!ľ,aj p/l"i S'v.QIÍ'e.j ilnlk!dminovanej reai mal.
Obž,a lovaný totii tv,rdí, že nemal úmy-s,el vôbec Piroti státu pOIbnrovať
étJni ,podne.covať, ,a/by vojétJci v čaos váLky naTušiH svoj,e v'o,jenské pov.innosti,.
ale že br'oii,l plwH kaJPitalist'oilTl a buržoazii, ktorí válku zaplríČlilnili.
SúdIna tabula však preto, ie v reô .obžalovJaný!m Plr,eholvorel1iej žiadnystát vý.sl'oVlne nebol menOlvlail1Ý a oihžalovlaný sám sa za Ideového komunistu.
pr,ehl,as'li,j'e, nesihfad'al'a tút.o oblr.anu ohž,alova,llé1ho p.odvráte'nú a jemu uverila, že totiž svojou rečou smeroval len proti kapitalistom a buržoazii.
v'o vš'e,ob-e,cnosti.
Súdna tétJbuLa však p!ľehHad1a, Žie plr'i p,osudzolVcuní úmY\slu OIb ža:l,oVianého pri trestnom čine nie je viazaná na dôkazy svedkov alebo vôbec·
osôb iných o ú mys l e obžalovaného, než že je vecou jej právneho·
uZláJvenu skúmať, ,aJký ÚlmYls'el z ôinu obža,l'ov:aného shľ.adá za daný.
Pri v,erbálnorm deliJkte všalk nétJjbeZ\p,ečnejšie lzä uZlat'válTať na úmysel'
o'b ž,a lov,aného z ohsaJhu, významu a súvislosti závadnéhO' výlrokill s,amého"
ako aj z ok'01nolStí, za ktorÝCih vý,w!k hol uoinený.
Z tohoto stanoviska vychádzajúc bola by musela súdna tabula shľa
dať, že výrok obiža'lovallému za viruu klia'Ctený ani o kétJp-ita'Hstoch MLi
o buržoazlÍi nič neobsalhwj,e a že t1e.dy ten výkJ.ad, ktorý ohžalOl\ľlaný s,vo,je1j
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.re6i dáva, sleduje z,r,ejme le,n ten cieľ, a,by sa vyhnul z,odpovedllo'3ti za
-svoj trestný výrok. Ani z tej okolnosti, že obžalovaný tvrdí o sebe, že je
jdeový ·k omunista, neni vôbec dô:k.azOlm v tom sme're, že by úmysel jeho
'pri inkriminov.ane·j r·eoi nemo,hol byt teln i,s tý, ako ho obžaloba popisuje,
kbc je vše,ohe·cne zlnáme, že aj ideolví komunIsti neodmi.etaäú t.ak zv. pr·iamu
akc'iu, ale ju vo svojom p'ro·g rame do pO'p'ľ'edia stiavi,a.
Než arui neni potrehné sa uHelk at k taký1m podmžnÝtl11 dôkazom o vime
obŽlalovaného, leho sp!rávne ve,r,elÍ,ný žalOlbc.a vo Slvo}e!j stia žnosti pouIk azuje
na všeo/becne plat,n ý význam slo,v pouižitého vÝlwkiu a tvrdí, že zo slov:
»obsluhujeme mašingevéry a kanóny«, »zbrane obrátif« je jasné, že citovaný výrok hol o,bž,a!ovaným u.rče.ný pr,e tý.oh slhrormaž,denýoh, ktorí v Čias
evcntuelnej budúcej války budú konať vojenskú službu, a poneváč výzva
-bola predne<s'e,n á pred ohčanm1 Čs. relpubHky, že ohžaloolv aný p.ri . výzve
mal na my,s li vo·jiaJkolv tejto r.e,pubHik y v jej eventuel,ne:j válke. Správne
-Doukazu,j,e ďal'e,j .n.a to, ž,e náš hr.aruný zákori a náš právny riad in.ej váM<y
,n ezná, než váLky vyhláse,n.ej stát.om, menovi,te nezná války v y'v,ohlI'ej
'{l'rol.etariátom pľ'oti k amit a Hsmu , že poď,ra pr·e-dp'i's.ON rui'e je možné, aby čs.
voj.a,k v.o váli1<e, alni.ž by k tomu d'ost.al rOZlka-z, obrátil Slvoje zhr,ane, dané
mu do ,ľú.k vo.j,elnskou s,právou, pmti ni.e'ktolfej trie·de OIbčanO/v s'v.ojlho státil,
a aby sla p'r1 tom nedOlPIu,sH! zloôinu v.O'je,rusik'é;ho. Plynie z pova'h y ved, že
vojaci, ktorí by v eventuelnej válke uposlúchli výzvy obžalovaného,
by s.a tým slPoLočne vw/p,reli proN VOIÍe-n'skéimu služolbnému ri,a,du a aj proti
.rózkazom s'V'odioh Plr·edstavelnýah, a že by tým ni·elen p'orušH-i svoje ~ý·o
'jenské povinnosti vôbec, ale aj spáchali zločin vzbury podľa § 159. lit. a),
161. vOlÍ. Tnz., tedy z.l,oón voj,enlS,ký.
Nevylučuje skutkovú podstatu trestného činu podľa § 15. Č . 3. cit. zák.
,ani tá okolnosť, na ktorú prvý súd poukazuje, že na onej schôdzke ani
'vo'j ak,OIv neholo p,rítomný,oh.
Podneco'Vall1'i,e v s.mYlsle § 15. Č. 3. zák,ona na ochranu republiJky ie
povšechne abstraktné pôsobenie na myseľ iných osôb vo smere proti[JTávno'!11, pokiaľ ide o zLoČliny a pre,činy. Ide v ni:ch o 1P0dlko,pá:vanic v,ážnos,fi vo'Či zákonotl11, zloč:~ny a plfieóny poHelr,ajlÚc~m, o zv,ráteni·e právnyc/h
.názoIfO'v, že také tre<stlné ôiny sú za,V'Tž:it-eľT1Jé.
Dôvodom tohoto zákonného ustanovenia je nebezpečie, jaké hrozí
právnemu statku už z toho, že sa v duši inej osoby vytvorí stav, ktorý sa
'Ineštíti poškodenie práv,neho sta'tku .pr·i príJ,e;ŽlHosti v budúcnosti, pdpadne
.,s a naSlky,tnuvše,j, To't.o nebe,z,p.e óe ,p re právny r'Lad j,e al,e dan.é aj vtedy,
,keď s·a d,u šev,n ý stav ilIa,z,na,čelného slPôlSolbiu vyvo.Já u o'sôb, k1mé síce
v do·be p'odneco'v a'nia nemôžu byť pr,iaJmymi p,aoe,hate'ľlmi zločinu, ku ktorému sa p,odne,ou,je, u kt.o'rý.coh však v budúcnu ti8Jký o,s,oihný vzťah nas't at
mô;'te, alebo ktor,é samy boly podneco,v8Jl1:íil11 v p.ráv.nyc.h náz.o'ľoch z,wátené
a účj,l1Iku~.ú rak v tom istom smClre na -iné o'solby, Mo·ré S'Ú alebo budú
v takom osob-nom vzťaJhu k pr,~llV'nemu s'tat:lm, ž,e 1m bude možné ho poŠ<kodiť.

Z u'v edeného plyn'ie, že s,ú dalné všetJky ná J.ež:it'oS'ti v z,áJko.ne pred,po'kliacla:né, totiž že obžalO/valný naozlaj podnecoval velre,jne ku zloči,nu vojenskému a do,pUls@ s,a zl.OIči-lliu výzlvy k tlr,est'nÝ<l11 Č'inOlm v Sl11Y's.Je § 15.
Č. 3. zálk,o,n a ,n a oahranu r'elpu,bliilky.
P're otá,zku vl~ny 'OIbžla,lolVané,ho ,j.c ' c·eLkioJ!11 nelm z:hodnÝIl11, aJký;m c·o stupom :s·a k tOlJ11.wt,o trelSIDnému 'vÝT10kill .dostalI, ,č.i ISlnáď v ďal·šom p'ľc<vádzaní
Ll ľ, oIZlho:ru PITIO gy,amill kOIJTIlwni s Hckej 'stlm,n y. Voľ n OIS t IPlr e:j,a V,O'V <ll i'e1
n,ky je
.§ 117. Úls,t,avll1elj Usti.ny zla,ruče'ná 'l'en, Q)oki.al' ISIÚ l,egMne 'a 'ne,vyho<Č:f1a lZ medzí
a zákona.
Jak'o!náJhle telmto IPO:St,u,p 'od/po'm je zálk azom It'rels t'n'élho zák,o,ilIa a ,z,alkla.d á
skutk,OiVlÚ, ,poc1statu k,onkret.ného tr,e.s,tnélho či,oo, 'je IOlbž,a llovla'ný ,z'alí t,res,t,ne
ZOcIPOlv,ed:ný, plre dpolkla·c1~,jÚ<c , že ISli ,olbs.aihu výr,oku Is,vo,jh,o je lVe:dlomý.
S ohiľa·dom na objektívn e zistený skutkový dei nelze mať J;ochybnosti
<o tO/m, že by obž'a! ovam'ý ,nebol s'i vledollTIÝ slmys,llu IS,VO!]IE~,] reči. P:r.á.ve z tej
o'Kolnosí-i, že ',ide 'o poHtioky vYlSlp elé,ho príslušnÍlka či,nn'ej poH·tle-ke,j strany,
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,MOIrÝ mal IPoÍlrehu
ľill,dí /Slde'f'ov.ať, p!y,ni,e
.a ,k,u 'k torým .aj te.or
vi'sko. J,e IvylÚÓeill'é ž
nov \Za váliky, 'a a,by
t.ak ne,há,ji,
Bo~,o by IP;ret o
swbd·e/k.tírvmej ;y:~ny
,že ISvo,jÍm výrolk I
ku ipáohalniu
A,le ,aj v
re,jného ž,al,obcoU
j)'r.eojl1u podľa § 14.
,s,ú<c1n,a t'abu'la
1Zil11 i,en en ej .piT·e'wrĽ[·e'S.OLl
oplra:te d:o :rúk,
má IV,š ak Iz,a ,to,
;PIrot:i štá,tu 'Plr>c ,j
mu. Proti tomu
oh yóaj,né h o l,oh
hovOlrelné, nelmôlžu 'll
tStM s TelPilllblhkáns'k
oi,noch, ku kt.OIrÝil11 lP
medzi jednot.l:1vÝll11i
'ľ,iež ,podľa l,o'gi
súdne~ It'aJbule uwáv
v.a ného bo'lo Iprá ve
výr oklU a 'ž e -v,o"
pľá ve ok tomu Ici '
jlUá'č 1r.Glzlwmieť, mež
jenskému zločinu ti
.sta tll1<OISť a .ct ern okľ
vaný aj ·preóinu ruše
[,epu.hUky.
POlneváč o,b '
nym statk,om, kt
PIOti obecnému
do,P'll'S'W l$oa tlalk ď vo
,kiu 'Í'ľe,stlnýIlTI tjl!1Jom
!plrečimu (ruše,nia obe
Nemôže ,s a 'Í,e
IZákona ,a la,ni us
oiln om 't,ak po O/hj e
IPTeldp:is<oy záJkolna.
strálnke je ,s:ku·bk,olv
.§ 14. (l.) ,zálkona
,t ýcht,o tľle.sltlných č '
dených mie·s tach
lZ úmy,s]u 'jedmoho '
Ho lo PIf-et,O ZI111
vyhovieť.

lom III 762/25
Krádež stromkov v
podľa predpisov

pac
Obža]ov.allSr J
podlľa §§ 333, 336
v hodnote 46 Kč z

vy,nlliul z,odpovednoGti za
lovaný tvrdí o sebe , že je
lime're, že by úmysel jeho
Lko h? o,?~al.oba pop.isuje ,
leodmr.etau'll tak zv. p'r-iamu
stavi,a.
odmžný,m dôkazom . o viJne
srv·o,}elj .sfiažnosti pou,kazuj e
Imkiu a tvrdí, že zo slov :
obrátif « je jasné, že citolTormaždenýoh, ktorí v oas
službu, a poneváč výzva
že orbžaIolVaný pri . výzve
ventueI.neli válke. Správil'e
láš právny riad inej váLky
~ nezná vál ky vy'v.olane,j
tOIV , ~i'e je .možné, aby čs.
)Ibratrl SlVOle z.b,r,ane, dané
'e,de o~bčanOlv s'vojlho státil,
Plyme z prOlva!h y veci ž,e
hli výzvy obžalovaného
UŽOlblliému ri,a'ctu a aj prot;
nielen p'orušiJ.i svoje v 'ozbury podľa § 159. iit. a) ,

l v podľa § 15. č. 3. cit. zák.
ze na onej schôdzke ani
na ochranu republiJky je
::h osôb vo smere protin'i:ch o IPodlko,pá:v,anie v,áž: iJ~l, o zwáte,ni,e právnY'2ih
e nebezpečie, iaké hrozí
,by vytvorí stav, ktorý sa
:ti v. buc1úC'nosti, Plrí,padne
Lad le aLe dané aj vtedy
rvolá u osôb, k1o.ré síc~
Jate'ľlmi zločil1'u, ku ktoréÔJký oSOIhný vzťa, h nas'ta t
3.vinych náz,o'r och ;wrátené
Iby, Moré sJÚaleho budú
le 1m bude m ož né ho poáIežHloIs,t i v z,áJko<TIie pr e,dal velre.jne ku zloči,nu vorm Č'inom v smy'sle § 15.
clľlo,z:hodn Ýlll1, aJk ý Jm p,ostunáď v ďalšom p'r evádzaní
n,oSf !plr elj.av,o,v m i'e,nky je
;all'ne 'a h e'vyhoč!la IL m e,dzí

elst'l1'élho záklolna a z,alkla,dá
e ,o,bž,al,ov,a,ný z'aií tlres,t,ne
~'~ ,s:vo,j,h o j e rvedorm ý.
el nel ze ma f Do chybnosti
III IS,VOjlel r eči. P :r.á,ve z tei
rt či,Jme j po,Ji,t icke,j strany:

,'k,tmý mal \potJrehu slvoje náz,ory na 'Ver,ejnBj ,sohôdzlke IceJé,mu SlhrcmaŽldeniu
ľudí ISde'ľ'ov,af, plYil1i,e, že hovoril o ve,oiJaoh a po,jmo,ah, -klt'oJré sú mu bežm,é
.a :ku 'k ibo,r ým ,a,j te,o,feHoky aj pol!it1C'ky zaIUJj,a,1 a má s'Vou'e u,s,tále.né stanovi's ko. l le IVYl'Ú-oenté , že by bol ,n i,eóo ho\vO'ril o štáte a rČ:ilnnosti j'eJh!o otbča
'n ov lZa v:átky, la aby si lI1ehO'I ,tolh o ve d!01l11 ý, .oo iho'VlolrÍ. OblŽlalov,aln ý !S'a ani
tak ne,há,ji,
Bo~,o by IP;ret o .n,koro\l11 vše:tkého IplOdkladu :p:ostlrádarjúdm v'o sll11ere
s,wbd,e/k,tílVlnej iv:itny mat rpOlohYlb nosU, že 1S1 orbžaLorva,n ý IttolhlO bol vec1omý ,
.že ISvotiÍm vý'rolko,m !podnecuje ku 'Plo:ľIU,šeniu voje.l1lSlkýcih Ipov:i1nnOtstí a t'e.ct.a
rpáohamiu z.!očill1o'V vO'j,e'l1lskýcih.
Ale ,a,j v dJnwlwm ,smeire NaÓtVyšší súd sihľadall IZIl11ätorČtl1iÚ !Sťla.žnolsť v er'e,jnéiho ž,allo!biCJu 'odôvlctdiiliernolU, ž,e ,totiž OIbž,alov,alný i~)lViOIiíll11 vÝlrál\iOlm aj
J)'r·eoinu podľa § 14. Č. 1. !láJk ,oln a ;na och.ral1lu iľieJPiUJbHky s'a dOiPU:S,til.
Súdn,a t'3Jbu'la UJz.nlal,a lZa dOlkáJzaalé, 'že ,orblž,alolv,aJný IPO výzve hOlre
lltl11i,enelned :Piľ,etC!Jl1!j.es,o~ t.iež sl,olVá: »vše bude Ip,r le InáJs Ihľ'ačkou, ClhyHmc
OPIrate do :rúk, slpoljime IS/a doihlf.Ollll,ady la celý ISlVelt ,bude je'dOln stát « má lV,šalk Iz,a to, že 0!bž,a.!olva1ný p'r ;i t'omt,o vÝlro.!\u Inemall Ú.mYlsle.1 IPlorbulw vl3f
ilJlfot:i štátu 'Plr ;e rjeho s3JmotSt'artnlo,sť, ,aJ'elbo re\PuIbHká!n:sllm-d,emolk,mti,c.kú f'ormu. PraH t.oJl111ll 'je všalk /tlrBba llwi,elst, ž'e sl,o/VIá: »JblUde jedon ISitá,t<; podľ-a
,obyôa)j,ného ,Lcih orblSlaih u la menovite v súvilslosH, v akeú Iho1ly 0IbŽla.lolV,ÔJnÝ!l11
ilJ.,ovOIrelné, nemÔižu :nÍ,č iné-ho z!l1amenaf, ,alklO t.o, ,že ali Č/s. IreJP'wbilJika j,ak,o
IS tM s 'relplUtblitk,áns'ko-demo'k 'flaIHCJk,otU ústaVlnotU 'f.ormoIU ilTlJll'sí IPlfelS1
t,af .po
oi.no-ch, ku ktmým JPotdneoovial orbža,l'olVlamý, .I,elh o ImadlÚ IPlreJs\t'af vôlhe,c hr'ÔJnic e
mec1zi jednoULvý!mi 'telrajš~mi s tMmi a nastaf oellwm li/ná IstMIna lÍ:oIJ:'ll11a.
'než lpodľa 1,0'giCik,éhro orbSlahu vÝ'J",o,k u OIbž,alov'anéiho, :ktOirléih,o laj IrolZls,udOlk
súdneti It'aJb'llle uZll1á'Va Zla ,itd.e,olVého k Olmuln itst u , je 1a/sJné, že cdeli'om olbžaI.ov,aného bOll o Ip.ráve tiO, ,čo ihov,QI[Jl v tc1mhe,j č,aJSlt:i svolj:ho hore citov'ÔJného
výrohlu a 'že v1oueJl1lská V'zJbúrta, Iku ,k,t,me,j ISlnrot!11'ClJžidený,ah vYlzý'v,aJ, mala
plráV'e 'k tlomu lC'ie'ľu dOIPolmôct. Nelzä Plľ'e,t,o ,tý!mÍto Is'lováiJ.ll tOIbžalovlaného
iná'č 1r.DIZIWmie,ť, Inež že boly ,p redne:se'n é Ik!mme v ÚJmYls,le IVYlzývať lkiu vojenskému zločinu tiež v úmysle poburovať nimi proti státu }:'re jeho samo.statinOIsť a demokraUCiko-lr,e:P'lllbhkánlS~ku formu. DOIPtU,st:ii sla Ip're,to 0Ibž.a1ova,n ý a,j 'P'reoinu rušenia ,obe-oného mienu p'otdľ.'a r§ 14. Č. 1. lZáJko,na na o.ohra:nu
if,epuhtlilky.
POJneváč obž'alov1aný 'S'V.Qijtou '[BOOU útQJč:~ SlúČlÔJSJne ,P1
ro,td IrôzJnym 'p .rávny,m statk,om, ktmé 'sú zlvláJšt'llYll11i IPlrei(!lpi:sy Iwplr,aIVelllié, totiž Í'ednalk útoéM
ploti obecnému mieru v republike, jetdnak vyzýva ku trestným či'Thom ,
dO,P'll's,tJl Is,a tlaik dv,ooh r ,eálne k'OIn,kiwľill'Í'údoh del'i'k,t.arv ,taik IzlorČill1JU vý,zvy
:kiu ItTesunÝIl11 čill1JO\l11 podľ,a § 15. ,č. 3. 'zák. Ina ,o'Cihmanu ;nepulblilky, tlak .aj
prečiinu Iwše,nLa obecného mier.ll ';podľa § 14. Č. 1. ,záJkona lna . odu. r·e,p.
Nemôže lS,a :t 'eda celý vý:rok ,substUl[11ov,ať 'le.n pod jedno Ulstalno,velnie
llákona ,a la,ni ust'ClJn,o,veln ie § 95. tir. 'ž. ,nie je vJtedy, lbolLo-ld tým iJstým
oilno,m ,t,ak po olhjeMív neri , ta,k po ,su,b!jelk tÍlvnelj st:r:áJn!k ,e lP olfJUšl ť/né nie,k,o'l"ko
'
:prerdp;tstOy záJkoJl1a _ V d a'nom fP'T Ílp.ade ,all e .po olb;iel\Jtív.nelj alÍ subje:ktÍ'V'nej
strálnke je 1s:lmtlklolv á !po.dst alt a z,I,oó nu podľa § 15. (3.) la prr.eóirr1Ju poc1i"a
.§ 14. (1.) ,zálkona lna loon-ramu ,ne'ptUlb.1ik y Irô,zmá a je ,potT ebné na ,pá ohaIl11e ·
,t ýcht,o tľ,e,sltlnÝch čitnov Idv,och Ifôzmých úm ys lov p,fá,vne staťky , k,tJQI-é v u vedený 'ch .l11ie,s tach ,zá'ko:n a ahráJniť s,a maóiÚ, ,néliPácLať a .n evYiPlý ,v'a 'nútn e
lZ úmylslu 'j,ec1nolh o ;alj ÚJmy lsel piroN dWlh ému mielst.u 'zákom,a zm emj.ú c-i.
H ol o plret,o zil11Mo ' č n ej s ť aŽlno'sti v er ,ejlnéh o žallolb eu v ~ptlm oil11 'l"tO,zls,ahu

k.u

vy ho vie ť.

Zm I.II 762/25

lZ

29. 'IV. 1926.

.l(rádež stromkov v cene niže 60 Kč v ohradenej a zamknutej záhrade je
podľ a predpiso'v zák. čl. XII:189-1 priestupkom poľnohospodárskym. keď
pachater plot len preliezol a nič nevylámal.
Obžalovaný l. B. bo l súdom I. stolice odsúdený pre zloč in k rád eže
podľa §§ 333, 336 Č. 3 t rz. tým spáchaný, že v aprítli 1921 dva str omky
v hodno t e 46 Kč z uzamknutej záhrady , do k t orej v liezol, tedy cudzie veci
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hnute.ľné
odňal a

v hodnote nIze 200 Kč z di-žania majitelľa bez jeho privolenia
krádež spáchal na ohr,adenom mieste. kam sa v loz o m dostaL
Súdna tabula rozsudok potvrdila.
Najvyšší súd rozsudky tieto podlľa ~ 385 č. 1.
Trp. zrušia ,a ob·
7.c.lovaného zpod tejto obžaloby podľa § 326. Č. 3. Trpp. oslobodila z d _ô·
vod o v: Pľeskúmajúc spisy shľadaJI Najvyšší súd. že rozsudky nižších
súdov bol obžalovaný odsúdený Ziločinom krádeže podJa §§ 333, 336 bod
3. trz., ktoľÝ tým spôsobom spáchal, že z uzamknutej záhrady P. Ch.,
kam sa vlozom dostal, odcudzil dva stromky tam zasadené v cene 46 Kč.
Podľa §93. bod a), zák. čl. XII/1894, dopúšťa sa priestupku, kto ukradne
hospodárske plodiny zo záhľady, pokia'ľ cena veci nepľevyšuje 60 K,č.
Oko,Jnosti, uvedené v § 336. trz. tvoria síce :ai takéto krádeže zločinný
mi, aj keď cena neprevyšuje 60 Kč, c tou výnimKOU, keď krádež z ohradených miest stala sa preuiezením, v ktorom prípade. keď cena neprevyšuje 60 Kč, jedná sa vždy o priestupok. Bolo tedy predmetný čin obžalovaného kvalifikovať ako pľiestupok podľa § 93. bod a) zák. čl.
XII/1894. Poneváč však trestnosť tohoto priestupku podľa ~ 31. zák.
o priest. premiča sa v 6 mesiacoch, a v danom prípade od 24. V . .1923
do 21. I. 1925 nestalo sa proti obžalovanému také opatrenie, ktoré by
premlčanie pretrhlo, premlčala sa trestnosť tohoto pľiestupku a obžalovaný bol z dôvodu zmätočnosti podľa § 385. bod 1. c) Trp., ku ktorému podľa posledného odstavca tohoto § je hľadieť z povinnosti úradnej, podľa § 326. bod 3. Trp., v tomto smere od obžaloby naň vznesenej
olSllobodený.
Kr. III. 384/23 z 12. ll. 1925.

Dr. C. Barinka:

Z rozhodn

c)

Ad § 307. tr. z.
USitanovenie t,ohoto § jestvuje z to;ho dÔVoOdu, že Is ilné rozčuI,enie je
prelkáŽlkou kľudnej J"olzvamy .a 'obmedzuje ISlchovnosť wzhodmrania. Vykonal-li páchateľ čin iného dňa, a to IPlriJprave!l1e a ·zákemíc:ky, nel!zä o tom
poohYlbovať, že oin spáoha.l s rozvaJhou a nie v ,silnom .fiOIzoulení.
iKr Ul 37/23 :z 13. XI. 1924.
Okolnosť, j.edmal-li pá,chatd v sUnom ro,zčulení, jc .ort:áZlkou právlliou.
Výwlk po'w ty v tomt,o smere .môže byť IpreSJkúmaný.
Kr III 830/23 ·Z 22. VII. 1925.
»Si:lné rozoulenie« .musí byť tCĽk veľké, že je prekálŽlko.u Mudnej r-ozv ahy a obmedzuje s·cho.p,n o s ť fiOlz.h odol\' ani a .
Zm III 381/25 z 22. VI. 1925.
Ad § 308. tr. z.
V.zlllikJo-li ťaŽlkié ipotŠIkode,nie na tele, IMoré trvalo vyše 20 dní .následkom úmyselného jednania dvoch alebo viac osôb, môže byť kvalifikovaný
ich čin .podľa miern.e'Í,šie:ho ustanovenia § 30,8. tr. ,z. len VItedy, ne ni-li daná
skutlkio'v á p.odstata ISiplolulpac.ha.tef.stv,a v ZiloČlÍlne podľa § 301. tr. lZ.
Kr III 429/23 lZ 14. Ul. 19~5.
Podmienkou je úmyselné zúčastne_nie sa zlého nakJadania bez .predchodzej úm1uvy. Sm:Luvia-Ji sa ,p áchatel:ia o čine V'ovred, ,jedná sa ,o Is p·oLupáahate,f stvo podľa § 70. a 301. 1ľ. ,z.
Zm 111 927/24 ,z 25. XI. 1924.
Ustanovenie t,oto 'p redpokladá dedno a to is:té 'z lé na,kJlad.anie. Bol-li
poškodený IP obitý op Di dvooh útO!koch a te!prlv Ipri dr,uhom utnpel ťa.rŽlké poškodenie Inrva!Íúce JVyše 20 dní, iI1emôžu ,tí, ,k torí :ZJÚčals,1mm 'Sla len 'Piľvého
doku, byť ČinCllJ cd 11 i1 ve cJn}Tmi za poranenie spôsobené pri útoku druhom.
Kr III 15/23 'z 20. L 1925.
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Služehní pome
teprv
službu nastoupil fak ticky
, Č. 25.243/25 z 2. I.

bezpečnosti počín á

Na bývalé župní za
kancelársk§rmi of
.o imenování oficiantu ú
Č. 25.244/25 z 2. I. 1
Ani podle dávkov '
odd ele n á »P r í s l u š
Ťádu).

Č.

25.380/25 z 2. I.

Pred 1. lednehl 1923
vati o d o'm o v s k é pf
Č. 25.402/25 z 4. I.
Zastavujíc du cho
ním rízení vedeném cíľk
školství povinno sdeliti
vedlnení nebere ;ll.a ved
Č. 25.:174/25 z 5. I.

Maiifelé stat
ani podle § 32. zák. čl.
školu vydržovallou I!abo
Č. 25.375/25 z 5. I.
Pro započ. tení s l
veným podle zák. Č. 21
nar. Č. 666 /1920 a vl. n
Č. 140 z 12. I. 19
O úfední kompete
právem vybrané obe
meste s regulovaným
Č. 25.592/25 z 13.
Není nároku
má c iI1 o s t i .podle ,bod
1920, je-li príčinou 'n ep
manželky zamčstnan
Č. 345. z 14. I. 19
I. Kárný trest ),z
má sice za náslec1ek V~
následek ten však ľO
rovnajícího se odpyk
ľepubliky zbytek ká
pragmatiky) s podat
veno nebylo, lletrvá
prvotne uloženého tres
Č. 13.511/25 z 15.
'l') Z Bohuslav

