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:§ 202 v. tr. z. Zálwn Iponechává úplně uvážení 'soudcovu užíti toho 
'neb onoho trestního ustanovení. 

Zmatečno!st dle č~sla 11 ,§ 358 v. tr. ř. ip'ozŮ'stává v tOlm, že soud 
_pře~roč.il svou trestní právoIDloc, buď že uz<nal !Za trest přísnější co 
Ido výměry, co do sazby lIleb co do stupně, něž: li zákon pro ' urči tý 
deLikt stanoví, anebo, že překI'očil meze po zák'onu :přípustného prá
va přeměňovacího neb zmir.ňovacího. 

V daném (případě jde o deUkt, trestný - jak 'prve ~iž uvedeno 
- po uvážení soudcovu [)Uď dle I§ 1199 buď dle§ 202 v. tr. z. 

Jestliže tedy soudce :užil naň !SJprá vného" .byť i přisněj šiho, 
-trestního us'taJllJov'ení, nepřekročil tím nikte~aJk 'meze své trestní pra
'vlom'od ve Ismyslu číslu 11 § '358 v. tr. ř., a lze ·v Ipřípadě takovém 

uplatňovati toliko odvolání. Jelik,o,ž ,pak lIlesprávné IQzna;čení oprav
ného prostředku nemůže býti dle § 324 v. tr. z. vykládáno v nepro
spěch .obžalovaného, musil ,se nedvyšší vojenský soud výtk'aJmi stě

.ž'ovatelový1mi zabývati v rámci odvolání. 
Tímto domáhá ,se stěžlov1atel i užití mim'ořáJdného !práva zmír

.ňovacího dle I§ í125 v. t,r. 'Z., ,pouka'zuje na převahu soudem přJznaný,ch 
,okolno·stí polehčujících, zaručujících jeho p,ole-pšení. 

Ta,kn,vé jpÍ'evalhy Vlšak v daném rpfiprudě n,ení. 

PlřiznaJ-iLi se ,oblžaJlovainý, '.že v době dleseI'čm !plr.ac·oval u svého 

otce a že, ,zaměstnán .j:SI~ v do;le'ch, lnosH šat lo:bčanský, tedy skutečno
sti irrelevantní, nelze v .přiznání takovém - jak Iro·zsudek mylně za 
·to má - srp,atř,ovati do'znání viny ve smy,slu zákona, jestliže současně 
:popřel f\Íl1lly!sl dese:r.ční. 

Přihlášení se ,obžalovaného jest jako (polehčující okoLnost malé 
'váhy vzhledem rk tO/mu, ž'e se hlásil ,M v době demobilisace jeho !rOč

:niku. 
Zbývá tedy bezúhonnost o:bžalova1llého jako jediná závažná 

'polehčující okoln108t. Napr:oti tomu však uvážiti dluŽ'llo skutečnost, 

že obŽlal'ovaný zběhl v době vážné, nebelZpečné, pl,atÍlCÍ za: dobu vá
lečnou a že zanedbal po dlouhou dobu svou služehní povinnost. 

Nelze-li tedy mluvHi o převaze skutečností polehčujících, není 
tu ,podmíne.k pro ,použití mimořádného práva zmf.rňovacího dle § 125 
v. tr. z. a také ne mí:r.něj.šího ustanovení §-u 202 v. -tr. ř. Odvoláni je 
neodůvodnené, a ,bylo je 'p iTO to ve s,my.slu ,§ 354 V. tl'. ř. zamítnouti. 

,(Rozhodnutí nejvyššího v,ojenského soudu ze dne íl3. dubna 
1922-P 11-22.). 

'Sbierka rozhodnutí vo veciach trestných. 
(Biintetojogi határozatok tára.) 

(PolkI'lačovlanie). 

'Čislo 85. IK'ŤJo pOIUiŽ,ij.e zálchTrarunej !bTlZidy z dóvodu, že § 111. 
m'ohol z okollIlJostí ldóVtC)fdne U1Z1a1tváTať I1aJ ohro-
ženie beZlpeOOos.ti lIliekto:rého cesotuJjr.íceho, ne-
spácha p:rels:tup.ok' p:rorti telesnej beZlpečnO'sw., 
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ur.četnej v §. 111. z. p. (R. P. 1. zo dňa 8. júna 
1904, čm. 5291-il904.) . 

Číslo 88. . Ve:domé bet2W.ráJvrne pOlUlžÍV1an.ie a týrmrto pri-
Vlodené lZlIlehodnotenie ,c'Uldz.ej ,movitOisti .zakladá 
skutkovú piodsta:tu m 'e lP,re-činu, určeného; v §. 
41R trr. 'z., ·aae IPresturpikiu p:mti Vll rusIDníotvu, po
dr.a §. 127. tl'. z. 'po (R. P. I. zo dňa 14. febru
ára 1906, čÍs. 1536-1906.) 

Zákonný článo,k XXXVII: 1880, 
ktOiTýun HaJ uvádJZH:jú v lživot Ulh. tr. e:ákoIllIllÍky. 

(Zá}k. čll. V: 1878 a XL: 1879.) 

Číslo 89. ,SipáJdha-li pná:v.O(pI:atne OIdsÚJdený meldJzi tým, 
čo svoa trest lIla Is1obo/de odpYJk,ály.a, nový treJStný 
čin, IliEmlá byť použito trestu úhrnného, t. j. 
úm,erného uT,ahrčemru ď,ed!notliv~ch tbrestov s o
hr,aJdOflll na n8jpretmirté tnvl3IDie trestorv ~a činy 
ostatné (~. 96. a 104. tr. z'.), a.Ie plOlUlŽiť SI3J má 
§. 36. zák. čl. XXXVII : 1880; 

l8JV1šaJk i rtu sa; má ~8Jdbováml.ť s'j'edlIlo
tenie ItrelS'tu pd POiulž:i;tí natiťa;Mie:h.o dru
hu tl1eisJtu stalIllOv.e.nélhlo. ipre čin spáohia ... 
Illý obž3i1ovamýJm; aV!Šla'kl dobaJ rruhšielho dru
hu trelstu Dia s,ldholde má byt vymeraná prJ
rrJrenane ostrosti ta'Ž'šielhro IdmuihJu tre,stu na s~o
bode. {IP. U . ~o dň'aJ 123. awrila :1883, čís. 18J 

Zák. cláno·k č. XXXIV: 1874 , 
o advokátskom poriadku. 

Číslo 165. Pre ,pr.elstu,pok Ispáclham.ý p,ok:útnym p:usar-
stvom má Ihyť luložený pemžný trest a nie lPe
úažná polkmtJa, (ltedy: kriminá;Iny trest, a nie po
riadkolVá polk'llJta!) a má byť uznam.é, že tento 
trelst blulde (v pnp.ade nerdOrbYi:mJO:sii) ~me;nený 
naz·am,č·e!ll1e. {R. P. J. 100 dň'a 20. j'lÍna 1901, 
čÍ,s. 38:14-1901.) 

'Číslo 166. Pri právT10m jednaiIlÍ, vzť.ahujúcom s,a na 
rpre,druj - k1Újpu neiIDo'VitoiSti, lIlelS\Pách:a odlPreda~
vater, - ikrtJorý si .sám soota'Ví a; :podá žiaJdoS'ť 
o V110iženie (i.n[traibrllJláC'ilu) p.ráJva v.Jlalstnirclkého 
- pr.elsitmp'Q'k !P'OlkJútne:ho p:iJsánstv,aJ runi vtedy, 
.keď to učiní vlaJckrát ra 0a odmenu. (R. P. J. ZD 

dňa! 9. !IlJov'eanbra 1904. čÍ1s. 9128-1904.) 
Číslo 167. Podstatným a; pojlffiiorvým mwklOlID prestu{p-

ku pokútnefr1JO pis~hlstV13) tie ~aJsrtmp'o[Vlanie strán, 
prevádz·ané po živnQrs'tensky, ,to j. z,a ú.čelom 
výdel1ru, za od!melllu. {IR. P. I. zo dňa 16. no
vembra 1904, čÍs. 9348-.1904.) 
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Číslo 168. SkutkioiVá IpoldJstaJt8J v §-e 39. zákJOrunéM čl. § 39. 
XXXlIV: 1874 (rudvokáJtslky [p1Or1rudJok) UJrče:né

ho prestJU\pku :po~ÚJŤmleho [p~áms,tvla ntastaille i v 
tom páde, keď ten, ikto ~aJSltmp'Ovam.ie strfu 
pre.d ,súdmi ,a;lebo úmadlmi po živnostenS'ky pre
vrudlza, má síc,e ajdlvoikáJtsary diplom, 8jVŠ,ruk' iV 

SlOZDj8Jme aJd'Vi(~káJtw za[písa..ný neni. (R. P. J. 
zo Idň·a; 5. deoelllllbm 1006, čís. 10756-1906.) 

íslo 220. §. 62. flák. čl. XXX!IJV: 1874 o advlOlk.áŤ!Slkom § 62. 
por1aJdku, - dra ktoTého v,šetky O edn3Jnia atd
vo:kátov.e, ík'OTIJané IIlIaJ zák1rude a:dvlOIkátlSkej 
plnegmoci v mellle sltrany ,výkonom, písmom 
alebo živýrrni sllOvy voči olSlotbe tretej, pokl-a'dlrujú 
Ba 'za truké, ~ raJklo- by ich bo,la stl'!ana SlalIIla uči-

nila, neodrvolá-li ilch IPII'Í-tomná swwa hned -
nevyh.1ouje floldipovedrmst advokátoiVlU dra trest-
mého rprá Viru \Za výkony - tJl8Ibws ii. v medz1aloo 
jpowerenia - prerveldené. (R. P. I. roo MaJ 13. 
októ!lma 1908, čÍlS. 6728-1908.) 

Zákonný iHánok č. XLIV: 1883 
o správe verejných daní (o berní spriÍvě). 

Číslo 170. §. 193. Izák. čl. X,L]V: 1883 určené pre- § 103, 
ml1čanie trerSIDosti pTl8lstU\pkov iP~oti daňovým 
zákonom a predpiJSom prerruší sa vyšetTlovadm 
výkonom, .ma,júcim lPovahu polhnlMlia k ~od~
poverd[}jOlsti, Ulčineným [prOIČ.as vyšetrovani,a; fi
llaJnč,ncm srpráJvou proti páJobJate,ro/Vi alebo ú
č,31stnÍlkO'vi. (P. U. ,za ,dňru 17. 'a;prÍlia 1896, Č. Ul.) 

ZákoDný iSláno'k č. VI: 1889 
o brann.ej moci. 

Číslo 429. Ok'olnost, žekiraJjinJSkýím slllemom ilumtiiIl-§ 45. 
gelllt rekTutOlv odhLaSlOlVlaný nehol, nelzr.uší skut-
koViÚ pOldsrtalŤ1U preč:inJu pl10rti §. 45. zák. čl. VI: 
1889. (Z. H. IZO dĎla, 15. IDM'Oa 194, čísLo 
2463-IB-1904.) 

Číslo 172. § 30. tr. IZ. p. rll8idotýka Sla predJpislOiV o- pó- § 62, 
solbnoSlti v,oá emJs!ký,ah sÚidov Vo smyls'le §-u 6,2. odst. 3, 
o:dst. 3. zák. čl. iVI. j8ldnotHiy!c.i, kitorí sú v 9lktív-
ned slu:žbe spo.1orČInej armády, podliehajiÚ voj8lIl-
ským tr,estným predipiJSmn. PrOnelVáč však v,o-
denJSlký :zbeh je tie,ž vo Isvazkru aktíV1Ile.j slruiŽtby: 
rOd\p'or.uj e lZákonu 'truký TOIZlsuddk, ktolI'ý bol vy-
nesený :J)il'Ioti 'VtO~i erustkému ,zbehovi, ačko,rv,ek 
súdu nehol :známy ten,to 'charakter olbžalo'V3}-
mého, tbránillJce(ho sa pod f'allŮ\šným menom. 
(H. P. 1. zo dLř:ta 21. fetb.rmá:r81 1,9Q.1, č. 1026-1901.) 

Císlo 173. Posúdenie tre:stného ,činu, spáchaného, lPočas § 62~ 
:Vlog,enskej ,drovolerrwlj dedJno-tli'Voom, ktOlrý bol odst. 3. 
e; rak,tílVnre j vlo,j ensk e1j sl UiŽlby IPrep/UlSltený na do'-
lČ8Isnú ,dooVoI8lIllÚ, ,patrí do oiholru. pÓlsobnOlsii vo-



1,e!lJskéhD súd!u. TIDiIDU:to odipoIm,júci I'IDIZS!udDik 
'fio8lsmvnáva sla 18'0 ,zá!k.'Dnom. (IR. P. 1. ,ZlD dňa 30. 
jtúla 1902, č1ÍS. 6348-1902.) 

Zákonný článok č. II : 1890 
o ochrane ochranných známok. 
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ČíslD 175. Uverejnenie v nDvináJCih lI'ozsudJku vy/Ilese· § 27. 
něhD v trestThej veci pTe ptr,elSt'llpDik meužitia .odst. 3. 
Q,chr,anneo Iznámky nemaže byt :rlJM'ir3Jdené vo , 
;s,mYlsle 3. odsta v'cla §. 27. lZáJk. č'l. II: 1890 
IV ,príprade IDsllrob\DJ1elllj,3J ob:Ža~oVla'nlého. (R. zoo 
dňa 5.decemblra 1906. čís. 10758-,1906.) 
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