
Číslo 279. Nemóž,e byť uZiIlJamá uTáJžIka na cti v edra § 95. 
1P0mlJu!vy pri tejže príle'ŽIÍ.1:JOis.ti a proti tooIlm sa-
mému ·ur:ruzelIléIp.ru. (Z. R. ZD di'l'a 14. akt. 1897, 
čís . 87:17-il896) . 

Číslo 280. NáJsi,Lné zaibráJllooi.e divompo[kaljným stráž- § 96. 
njJk'om v k 'olnaní úmdJnýlah úJkonorv nelzialk1aldá 
máslilie pmlti V1il8.:c ÚI'laJd10ro. A'Vlš.a1k ťa\Žiké ublí-
'ženi'e na tele, spá.chané IPvortň j ,etdlnérrnlU z nich, 
má byť pr:iIČítam.é jlalk'o zfV,láštlIlY a samlOs!t"a.tný 
čin. (Z. R. Z,O dJĎJa- 10. jalIlruám 1899, Čí~. 5634-
1898) . 

Číslo 226. V prípa'de stÚbelhru t~e!sitmýdh činlOfV trest'a,- § 96_ 
n ý ch zt~artoru sllolboldy a pe,ňl3JŽnÝ\ffii t r est iaroi , 
jak o trelSitami hl,a;vlllým.i, Zlmenriť t r:elba peňa'ž-
n é t 'relsty UllOlželIlé jaJklo tre,sty hlruv:né v prí,pa-
.de neldioiby1tnolsrtJi na ŤJruký dmuh trestu n a, sl obo-
de, kru ktOlrélmru bol obž1rullOlvlamý OI(]Siú lde.ný mi-
m o tresoo peňla,žnélho. (Z. R. zo dňla 22. dece,m-
br a 1908, Č1S. 8357-i1908). 

Číslo 221. ,V rÓlZny,ch čÍls,l'ruCih toh olŽ'e Č.aISlOlPils,u olpalk·o- § 90;. 
vané l.1NeT,eljň'OIVanie OIZlnaiIIlU pOldlrrehaatÚlcelho 
'Vysť.alhiolva.le,ckéJmu IPre:stupk\U, nie j e ipostup-
,n ým t relstným Č!iJnom, ale po rozumu §. 96. tr. 
z. sr(~b e'hlQ[m t'r:esrtnýoh ČlilIl,OIV . . (iZ. R. zo d,ň.a 14. 
okt . ČLS. 1908). 

,(lPolkmalčolvaJnJi·e) _ 
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