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ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Samosudca Okresného súdu Trebišov JUDr. Marián Sopoliga rozhodol na verejnom zasadnutí
konanom dňa 4. októbra 2012
takto
Podľa § 334 ods. 4 Tr. por. s c h v a ľ u j e dohodu o vine a treste uzavretú dňa 4.6.2012 na Okresnej
prokuratúre v Trebišove zastúpenej prokurátorom JUDr. Máriou Pačutovou a obvineným N. R. v
nasledovnom znení:
obvinený N. R. Y. E. M. Y. A. , U.. XX.X.XXXX H. E. U. H., R. F.,
Z.. Č.. K. XXXX/X, nezamestnaného,

je

vinný, že

v období od 15.7.2009 do 25.11.2011 v Trebišove v byte na Z.. Č.. K. XXXX/14 prostredníctvom
internetovej siete v rámci takzvanej „warez" scény bol zaregistrovaný na diskusných fórach
www.warforum.cz <http://www.warforum.cz>, www.warcenter.cz <http://www.warcenter.cz>,
www.vipfile.cz <http://www.vipfile.cz>, www.rlsnews.cz <http://www.rlsnews.cz>, www.best4you.sk
<http://www.best4you.sk>, www.warlink.net <http://www.warlink.net>, www.war-forum.net
<http://www.war-forum.net>, www.rajforum.com <http://www.rajforum.com>, www.wareznet.cz
<http://www.wareznet.cz>, www.Big4um.sk <http://www.Big4um.sk>, www.cz-warez.com
<http://www.cz-warez.com>, www.warezak.cz <http://www.warezak.cz>, www.warzoneforum.eu
<http://www.warzoneforum.eu> a www.war4all.com <http://www.war4all.com>, v ktorých N. R.
prihláseným pod prezývkami „DeBpuTa" a Proudly" boli ponúkané odkazy k stiahnutiu najmenej 456
filmových titulov, pričom stiahnuté filmové tituly obvinený úmyselne bez súhlasu nositeľa práv umiestnil
z IP adries 88.212.41.158, 88.212.41.161 a 88.212.23.59 na filehostingové servery www.hellshare.com
<http://www.hellshare.com>, www.share-rapid.com <http://www.share-rapid.com> a www.czsahare.com
<http://www.czsahare.com> širokej verejnosti a to v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č.
.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších
predpisov, kde menovaný si následne uplatňoval z uvedených serverov finančnú alebo inú odmenu v
zmysle platných pravidiel jednotlivých www stránok a tým závažne zasiahol do chránených práv
držiteľov práv k fimovým titulom spoločností Blue Sky Film Distribution, a.s., Bontonfilm, a.s..,
Filmhouse, s.r.o., Hollywood C.E., s.r.o., Intersonic, s.r.o., Magic Box, a.s. Palace Cinemas Czech,
s.r.o., Sony Music Entertainment Czech Republic, s.r.o., Film Europe, s.r.o. a Urania, s.r.o., v zastúpení
Českej protipirátskej únie, čím svojím konaním spôsobil Českej protipirátskej únii, Sokolovská 24, Praha
8 škodu vo výške najmenej 148.940,33 €,
teda
neoprávnene zasiahol do zákonom chránených práv k dielu, zvukovému záznamu alebo zvukovoobrazovému záznamu a spôsobil ním škodu veľkého rozsahu,
tým spáchal
zločin porušovania autorského práva podľa § 283 ods.1, 4 písm.a/ Tr.zák.
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rozhodol:

Podľa § 283 ods. 4, § 36 písm. j, l/, § 38 ods. 3, § 39 ods.2 písm.d/, ods.4 Tr. zák. na
trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov, výkon ktorého sa podľa § 49 ods.1 písm.a/, § 50 ods.1
Tr.zák. p o d m i e n e č n e odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 (troch) rokov.
Podľa § 288 ods.1 Tr. por. poškodená strana Česká protipirátska únia, Praha 8 sa s
nárokom na náhradu škody odkazuje na občianske súdne konanie.
odôvodnenie:

Okresný prokurátor v Trebišove v zastúpení prokurátorkou JUDrd. Máriou Pačutovou dňa 4.6.2012 na
Okresnej prokuratúre v Trebišove vykonal konanie o dohode o vine a treste s obvineným N. R..
Obvinený pri výsluchu v trestnom konaní pred prokurátorom dňa 4.6.2012 sa priznal ku
spáchaniu skutku, ktorý je uvedený vo výroku tohto rozsudku a ktorý bol právne kvalifikovaný ako zločin
porušovania autorského práva podľa § 283 ods.1,4 písm.a/ Tr.zák.
Obvinený po poučení o svojich právach a povinnostiach v konaní o dohode o vine a treste
na návrh prokurátora sa vzdal práva na verejný súdny proces, priznal svoju vinu a súhlasil, aby mu súd
za tento zločin uložil trest odňatia slobody v trvaní 2 rokov, výkon ktorého bude podmienečne odložený
na skúšobnú dobu v trvaní 3 rokov a poškodenú stranu so svojím nárokom odkázal na občianske súdne
konanie.
Na verejnom zasadnutí Okresného súdu Trebišov konanom dňa 4. októbra 2012
obvinený na otázky podľa § 333 ods. 3 Tr. por., či
a/ rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste, odpovedal: áno
b/ súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na
verejný súdny proces, odpovedal: áno
c/ rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, odpovedal: áno
d/ bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná
možnosť na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby,
odpovedal: áno
e/ rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste, odpovedal: áno
f/ rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu, odpovedal: áno
g/ bol oboznámený s trestnou sadzbou, ktorú zákon ustanovuje za trestný čin mu kladený
za vinu, odpovedal: áno
h/ sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchanie skutku, ktorý sa v návrhu dohody o vine a
teste kvalifikuje ako určitý trestný čin, odpovedal: áno
i/ súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu
trestu, odpovedal: áno
j/ si uvedomuje, že ak súd príjme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý
nadobudne právoplatnosť vyhlásením, nebude možné proti tomuto rozsudku podať odvolanie, odpovedal: áno.
Okresný súd na verejnom zasadnutí zistil, že dohoda o vine a treste medzi Okresným
prokurátorom v Trebišove a obvineným bola uzavretá v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku (§
232, § 333 ods. 3), nie je nespravodlivá (§ 334 ods. 2), preto ju schválil a vyhlásil rozsudok tak, ako je
uvedený vo výroku.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 334 ods. 4 Trestného poriadku).
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