
U .z a v r e rti e·. 
' . .A!dVlokátJS)kakiomora v Tur1ČÍanslkolITl :Sv. Martine toto rpodooie 

pod,ateY1ovi v~a:cia a u'VeldorD.uje ho, že vykonalnie dovozného povole
ni,a Inj'e je práJccm aldjvokátskroru, lelŽ vi aJCe:j pov,3ihy kUJpeckeg,- a 
prerto radvokátslka kOIIDor.a v TUIr:čÍ-3illISklo{ffi Sv. Mamtine otdolPie:r.a týmto 
lntervenov ruť v teHo 'VelCÍ me'dzi drnom R. NeUlmannom, pra'VotáTlom a 
medzi A. ISoh. Z to:holt,o sltano:v:iJska 'aJdv. r~Olmory nrusleldJUde, že 
{) vý'ške iprjjpruJsrtnéhio IhrcmOTáru, 'z:a takrúto prácu tprichrodiatceho, sa 
8!d'VokátJslkia ikomolI'Ja neNYJSl1orví. 

D ov ,ody: 
Na vy1lwná'V'aJnie rdoVlO!znéiho provolenia netreha aldvoiká tskeho 

d:ilplOlmu ani ,aldVro/ká1ls:kych známosltí. - V konklI'etl!lrOlffi príprade portrreiba 
d:oVio~néJhro Iprovolenia nevyls.kytla, ISJa v sÚv.ÍJse s 'daJk'!JolI"ou IPrávnolu v,e
cou, a Italk Ulč1IlJkov,ani'e olbiVrinelI1éhio aidJvlokáta 'V konkrétnom. prílpatde 
je' rt3ikime,r ú,prlne inej pOJVaihy neIŽ ,a.idvoikátslkej. - NatoTkro, že by 
dakrtorý 'a:d'V/OrkáJt za'Oibe:I'l3i1 's,a výlruične ,aleho ruS[I)lolň. preIValŽlIle ,zalopatII'O
vaním 'dovolzný1C1b. ,(výv'oIZllých) ip,o'v,olení, ,pr1šl1o by UlvaiŽoJVa ť, či j ~hro 
u,činJklQlvaÍJne nelpatrí vl,rustne pod kJUIP8rcký la IpriemYlS'eIlIlý záko1Il a 
\Tohelc Ini'e pod ruci'VIOlkáJtslky .ria.id. 

,Vlšel()lbecne známolU ve'ClOIU j-e, lže v Idnelšnom st'aJve šrtátnej lI1e
· konls'o:l.iJd,OIv,3illlŮ'sH jedll'otli'Ví :atdvokárti ld,aJli sa na Jt8Jk,éito výnolsné llá
I'lobky. - AldvoikáŤJSika ikJOImoma na tiertJo f'alktá ' vršalk hra1dí, ak1o . na 
ne·bl,8Jhéa prorválelčné nás[eldlky, kJtoJré rSÚ len dOič,rusiI1ého ráJzlU. Č~m 
p,rvej ich oldSlbr,oo'OlVať a, úlP,lne rO idstrániť trelba. NechrtiaJc ut'VrdlzloJVať 
,a nalprotInáhať Ipoid1olbn·é laJbnoIIDlálruoslti v aldlv,o:kátsltv'e, 8Jďvokátsk'a 
"komora oidrolPrela 'žÍ-rudafteTovi i,nte;nvenciru v tejto K'onkirétnej veCÍ. 

V Turčianskom Sv. Martine, dna 3. ,j8Jlluáma 1922. 

'D r, J. K oty IZ ,a: 

Zásadní rozhodnutí nejvyššího vojan
ského. soudu . v Prazee 

:}'ovinnost ku službě vojenské po r,ozumu §-u 190. v. tr. z. jest posu
zovati dle poměrů přítomných - temporre criminis - a nikoliv 

budoucích - po odpykaném trestu. 
N 8/j vy,Mí voj e:ruSlkÝSloUld U'zna;l de.n 17. prosince 19'21 IQ llmat,e!čné 

,stÍ'žnosrti oblža1o;vlanéhJo J. S. proti TlOI~SluJd.kJU ldivi1srnílho slOudru v IP. [lIe 
dne 29. září 1921, jímž 0Ib:ža:l1o,V,3ihý pMá;k J. S. !hy,l uznán 'Virnm.ý1m 
iZlo.čiIlJ8Im ISlběhn-utí dle §-ů 183" 199, v. úr. 'z" :z~olČÍnem lllešeJtření s,LUJželb
nkh po\v,:iJnnlOlstí dl'e ,§ -ů 286. f), 288. 1. věta v. Itr. z. a !Zločinerm krádeže 
jednak dOikonarné, jedi!lJalk rne!dlokloJI1ané dle §-ů 457., 459, 461. c), 462. c), 
d), e), 464, rb), 466. d), e) a 15. v. tr. Z., zlolčinem podílrn'Í'ctví na krláidelži 
dle .§..,u 477. v. tT. z. a zllo!č.ÍlIl8lm P.OldvlOldru dle §-ů 502., 505. v. tr. z. 
a odJs,oruzen n 'a rzáklaldě §-ů 469. a 96. v. tr. z. ' la 3: 4 záktOIlJ8A ze dne 

·31. ledna 1~19 ,š. 75. Stb. 'z. a ,n. K tělŽlkému Bi zostřenému žalářri šelsti 
_Tlorr{.ů ,a kru 'ztrrátě pi'árvra ' 'Vloloeibmírho do -olbcí, ípri Zajpolčtení 'Vy,š·etřioV'alCÍ 
wvZ1by IpO roznmlJU §-ru 127. v. tII". IZ. po iPr'Oiv,etdernélIIl. přelUčení, vysloerCihJnuv 
námi tky gem. vo'j. proklUránora ,a oiblháj ce odslo!Uzeného, z a IP r á v 10 : 

I.Zrma:te!ční IstíIŽnost, (pokrud ,se dovlollá'Vá 'plIlo\ti odsoUlzenÍ olblžalo
vaného ,Plno zločÍJn deserce zmatku ,dle ibodlU 9. a) §-u 358. v. tr. fl., se 

, j ,ruko ne'odůVlodněná z:arrníJtá. 
Důvody: 

Zma:telč:ná Istížno;st IProltká ~oIZlsuld.ek 1. stolice s hIeld,iska bOldu . 
. 9. a), §-u 358 v. Itr. ř. IP!'lO ,oldsoruzení OIbžalorvaného pro zlro/čin flbě
hnutí a tvrdí, lŽe jedrrailo JSe o' rOsobu, lkiteTá byla [lajp~osto illes'chopným 

. su1bj eklte.m tohoto z1olč'tnu, IPOIllěW,aldž oblžalovaný jarko trestanec 



UI~fE}ý ,z 1P,?lsá~kJo'Vé V~:zn,L~e .(s(~)rrá vn~ v,ojeDJs.k~ rtre,sd)ll~c,e , pokuJd se 
týče 'z uZaJvreneho odlde}enl IPolsadllm/Ve !nemo,cm,ce) IV f. , kde OicLpy 
káva;l něktOUk.aJetý ,tě~ký lž'alář, neibyl IZ'PŮiso,bilým ik. vojen.s'ké slU1žbEí 
a iI18'mohJl ;trudÍlŽ míti umYlslu IZlbaJV.ity Ise na'VIŽJdy plOvinlnosti !Voj enské, 
k nÍlŽ nelby'l IPovLnen ,a tk nílž se nruolP'ruk p,řihlás.il sám, aby Boe vy1b.lI1jU ~ 
výll{)()nu tTelstu. !Bylo 'by ~prrý .aJbSUI1diním IOdslUJdzolvati pro deiSerci 
trelsltamce vlOljern'ské tTestnice ,jen 1P1'I0rto, lŽe Ibyl lZařaJž-en do armády 
H8JsleldkeJIIl iP:aJruUjídho )tehdy lIleldolstaJtku 8/Vilde!llce. Zmatelčná stí1žnost 
není v vrálvu. 

PIO 1I'i01ZíUJIDJU :§-IU 190. v . tr. z. ,rnoiPOIuště,jí Ise OIslolby, které !po SiVém 
'o,dsali-zení ujpl1chIlJOU :z , ;Urestnílho mÍlsltia, ldelseToe Ij,elIl 1P,0tud, p okud po 
vytrpěném trels,tu IZlŮisltá'vájí :tavázány pío[kT:ručlorv.ati ve· v {)IjelI1sk é slulŽlbě. 
Podle znění la :SlmYlslJu ,zálk.on,a ne;r,oiZlholdule, :zlda-(l,i odsloruzelIlý plD oldpy
~anJé;m trels:tu skutelčně v,e voj enlslk.é ISlruIŽ!bě Ibrude pok,raJčolvarti , pokud 
se týlče, zld:a-U dl,e lPomě,rů daJný1cJh lte'IDIPo;re ,criminils lze s ,tírn dŮviQldm.ě 
počít'alti, IIlÝbIT'lž rOlzlholdným .j elst, ~da 'v do!bě IÚrtěklU rpTlO o:d:sloiUzenéJ:w 
vůbec ,stá vlala )piOrvi.nrrliOSlt klu voj.ellls\k.é ,SllUlŽIbě taiké j elšrtě IPO oid\pykání 
trestu. Z rpov,aJhy ,věci oVišem [p.lyue, že ,tuto ipoviIlJIlJo'st 'je,slt P'ŮIsiUlZ,orvati 
dlepřfÍlolIIliIlJolsti :a ne dlle ,btUldolUCÍch lPoměrů, Je/ŽIto :by jina k iI'ozholdlllrutí 
v tom ~Me,~élm lPřÍip:rudě telprve n lalStati mohl,o, iruŽ /by iby,lo známo., tlak 
se [pa odlpykláIní ,trelstu utVloří dkolJnOlsti rpLrO vojenslkoru IPlŮ"viruno/st 
bOlžru10rv'8Jnéhio .ro!Zho/dné. V -d,anéIID ph'p;8Jdě ipříj 1de rtuJdiž Ijen na ' t o, zd a-li 
ob.ža}ovlaný v d101bě útelkru Ihyl ,pO!vinnen, alby 'Po ol~pykání tr estu 
ve v01j enJské IsIUlŽlbě pOlklra:čov,all, a lnejd ,e 10 otálz,ku, zda k vý.kO!llIU . vo
j flns!ké s1ulž'by Isrr\.lUte1čně dolj de. Že ru !o'blŽrul,olvalIlého v do/bě Úftě'k.u z 
vOljellliské tr e'sltnÍICe 'v T . Istá'V'ala povi,n,nolst, lŽe po olc1pYlk á ní tres tu 
bude 'mu p olrnaióovati ve voj ensk.é IS Lu:žlb ě, .o Inom nellZe poclh yJb.ov,a ti, 
poněváJdiž ailli IprávlIlÍ ,ani 1s1k1urtelč!lllé oll\lO:1IlJolslti 1i nevyLUlčovaly. Obžarro
vlaný patří k To:ční,k'u 1894, j eholž IPh slušlIlici by1i [plolvinni k u hlá:še,n í 
dl'e vyhláJš'ky ·M .:N. O. k výno'su íPTeis,. č. 1695 d oVln. ze dne 30. 
listolP!a\dJu 19;18, 'ani ,tehd y bylJo nebo m ohli o bý1ti m áJmo, kdy tentQ 
l'01Č11Ílk bude dem,olbiJ.iz,oiVán. Jeho de,molbilizace ibyla nařízena ,te(plrve 
výnolselm M. IN. 10. ze dn e 10. čeřv,eiIlJce 11.920, jp'olčÍnruj e ' ~5. červelIlce 
1920, a to j elIl u mužstva" .kite,r é ISlolUlŽHo prelsentně lIlej \méně 6 měsíců. 
Tato podmíllik 8J v,saJk uOlbža lo'V,an ého splněna nelbyla, .neboť, ja!k 
,ze ,záJzn,am nÍlh o IUstU Izalo ženého 'Ve slpi sech ldirv,:úsmiho so,udu v T. na 
na jevlo vy,chází, byl oibž,a lováný ,23. Usto\pru<tu 19114 k vOljen,ské s,lu.žibě 
prese'llltován, ,ale 12. únOlI~a 19115 wětb.nul o'd 2. n áilirad. setniny p. 
pl. č., ,naJč,e;ž byl · dqp.a1den 14. března! ,19115 !byl vlZa,t do vylšetřovad 
v8Jzby u di vilsínho Isou du v T. a ,roz,sudk,em téholŽ siOu,du ze dlIle 16. 
června 19.15 k ž!8Jláři 6 !lolků ,0.ct!s:oUlz,en. V čs. amnáJdě pruk sloru'.Žil 
0;})ž,aJl1o/v,amý jen nělk.ol,i.k duí. O:blža,}o;v!aillý nebyl by měl ná:ro,ku na 
·demohiHls,a!Ci n.a zákldě SVlI"C!hru citov,alIlého výuosu M. N. O., i k1dy,by 
byl Ipři nep,ř,et1'žitérn výko.nu trels:tu, 'který m u byl .Zlde'jším UlsneselIlí'm 
'ze dne 25. 'únoru 19119 čj . E. 2,91-1109 iPO rozumu ,§. 1. aJIDJIlestie náit'odiního 
výbo,ru 'ze dne 5. l :úsltO[pa/du ;19.18, , č. ,28. lS'b. záJk. ,a nai., · Inla pět roků 
t0,ž~\.~h.o lžaláře sn:Lžen, Jbýval 22. červeThc,e 1920 z t relstní vaJz!by pro
pust en. 

V,zhledelm k t ěilllft'o ok,olmOlste,m jeví se názor zm.ate,čné stí:Žn.o'Sti 
že olblžla lo'V.aný j.ako 'u,piDchlý trestalIlec v.oljens,ké tr ,e:stnice v T. nebyl 
Zr:ŮlS?,b~[ý;m ,suJbj eklte,m zlolČinu delseT'ce, neoJĎŮ v()idně,ným a, poněvrudiž 
valelcn y IsolUJd, úmysl d,ese,pčnÍ IU olblŽlalo·vaného Ipřij.a.l za prolkázaný, 
n~1ze ~ e/ho vY:r:0k lo,h~edně o.dlS'oiUzení u .obža.lovan.ého př1jal za pro
kazaillY, ne,l,ze .J eho, vypok ohle1dně odiSoUJZelIlí ob,ž.a.l,ovaného ::Qro 'lh1Čin 
de,serc,e .uznatI Ipra vne myiln5nm, nehledě ami k tomu, :že útěk obži3,
~()van~ho z ,trestnice v T. p o 'státn:Lrn lPř8JVl~art;u 19118 nebyl jako deserce 
zaloiV~n. a ne~~ talké .pře1dmětem n.a.říkaného I1ozs,udku I. stoJice, klteTý 
up~atnu]ve v :zlo~:lJll l~e!SeT1C'e y e IZlběhnutíolbža.l,()vanélho od ;různých voj elll
s!ky ch t ele,s, }ehOlz Is'e ,0/bz·a.lo'Van ý rt elprv.e po s.vém rútě'ku fl vo j en'8ké 
t relstiIlke v T . dolPustLl. 
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Slušel'O proto zmateč,no;u stíOOOlst jaik'o neodů V olcLněnou po 
l'ozumu §-u 37.1; o,dist. 2. V. tl'. r. z atmítn oru ti. 

- (Rozhodl!l!utí ne1jvy-ššíih.o vojenského 'S.o11lOO ~e d'lle 17. pI'lOlSince 
1921 čj. P. 402-,21). 

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

Číslo 243. 

Číslo 3. 

Číslo 4, 

Číslo 5. 

Číslo 6 

Číslo 7. 

Gíslo 8. 

(P o(k~ač,o'Vlani e). 

Za účelom pouŽliti.a §. 15. tl'. z. uhorský súd § 15~ 
uzmáva vinu obžal,ovaného pody,a trestného 
poriadku a neodvisle .od rO'zsudku cudzozem-
ského úra,du. (Z. R. zo dňa 11. októbra 1893, 
čls,lo 7838-B-1893-. 

Peúa:žný trest, - stanovený v jednotlivých § 26. 
prípadoch zákonami vedla trestu na slobode 
minimálnou sadzbou odchýlne od §. 26. tl'. z. 
j ak.o ivelClJr.aglší trelsť,-:- netmÓlžle byť pOruJž:iltím §. 92 
tl'. z. znížený sám 00 sebe a oddelene od hlav-
ného trestu. (P. U. zo dňa 16. júna, 1899 čís. 77). 

V prípadoch zločinov a prečinov móžu byť § 53. 
vo smysle §. 53. zák. čl. V : -1878 peňažné tres- odst. 1. 
ty, ktoré boly vymerané v medziach zákonov 
a podra okoLností vo výmere od 1 do 10 zla-
tých, zmenené na tresty na slobode vo výme-
re od j edného dňa do niekork.o dní. 

(P. U. zo dňa 5. február.a 1883. Č. 12). 
Úid1porruj e predJpi:slu §-u 53. tT. fL. or.oZlsrudok, § 53. 

ktorým sa miesto peňa,žného trestu vyše 20 odst. I. 
korÚtn v príp.a.de nedobytnosti uklla:dá trest na 
slobode vo výmere len jedného dňa. (R. P. J. 
z,o dňa 4. februára 1903, číslo 1021-1903.). 

Peúa,ž,nfr tJr'est ulOlžený ,jlallw trelSt hll,mný § 53. 
má byť vo smyslle ,odstavca druhého §. 53. tl'. odst. 2. 
z. zmene.ný na vaze'liie. 

PI1~e,dlptsu tohoto treha použiť i vlt'edy, je
li čin, ktorý má byť tre/staný pokrutou peňa,ž
nou, súbežný s prečinom, ktorý sa trestá štát
nym v 3;z'elIl:úm , a peň:alžný tre/slt vyme:natný ja1k.) 
trest hl.avný, ani v tomto prípade nemóže byť 
zmene,ný na štátne vazenie. (R. P. J. zo dňa 

_ 14. mája 1903, číslo 4392-1903). 
Predpisu 'obsa,žemého v druhom odstavci §. § 53. 

53. tl'. z., dra ktorého peňažný trest, uložený vdst. 2. 
j/ak,o ,treslt veldr,8Jj;ší, ,má byť zmenený na trest 
na slobode toho druhu, ku ktorému pachater 
bol odsúdený mimo trestu pena,žného, budiž 
použito i v prípade ulo.ženia trestu súhrnného 
(R. P. J. z-o dňa 14. júna 1904. číslo 5512-1904). 

Predpisu druhého odsta vca §. 54. tr. z. ne- § 54. 
možno pouviť na prí.p.ady, v ktorých zákon - udst. 2. 
odchylne od §. 55. - neukladá »ztr.atu úra
du»,* - a le »ztratu zastávaného úradu». (P. U. 
z.o dňa 30. j,anuára 1885, číslo 42.). 




