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zákon.a, že PWlto neucPolSlechl !lTIoNHs3!aní vyhlášky, pOl11ěvladž jí neroz
uměl a ne,věděl, že se na něj vztwu'je. Tv rdí tedy orbžaJ'ovaý, že na jeho. 
stmně udáJ 'se taJ1w1Vý 0\l1lY'1, pro kt,e'rý nelbyilo lze iV jeho jednání sp'atřo
vati trestní čin jemu ~a vinu k'ladený, čímž p:rorvádí ~m3Jtek dle čisla 9:h 
358. §-IU V. tiI·. ř . 

Vrulečný sOlUd VŠ'alk Jeho ' omlu,vě lueuvěřM. Výr'ok váJI,eanélho s'oudu 
nel,ze shleda~li práv·ně mylným. 

Zma:teční stížnolst přehlíží, že podle zákona jen talkový omyIOlmlml-
vá k:terého se neby~ol mOlžno VN náležllté véči vyvaro\vlati. Toholto lPřed
pokbdu a 'le u olbž.allovlal11élho není. Jestliže sám vyhlášce mobililsační ne
f'olzuměl a zvlá'ště l11evěděl, že pod výrwzem »'ZlVIláštní Is[užby» jest za
hmuta také s}u~:ba zdnaJvotní, měl si o tom zÍ'ednati vy,s:věltllení II nej
bHžšího úřadu vOljenlSkéhlo,. Poněvadž olbž3Jlov,aný nervYI!1.a.loži;1 v,eškeré 
péč-e, aby 'si zjednalI tuto ÍÍlSltOtlU, tím omy.l sám zaJvinil, byť i jen nedba'lostí,. 
a nemůže se naň jako na oko'l.nost,i jeho, jednání ·omlouv.ající olClJVolávati. 

Ku skuúkowé podstatě přečinu neup,ols'lec:hnutí IP avoI áVladh o ~I"OIz
ka'Zu nevyMedává se zfého úmYlSlu po rozumu 1. §-u v. tr. · iZ. , nýbrž 
staJčí již l11edhalolslt bez r'olzdíliU, Ibě:Ží-J.i o' nedhaJlOist h nulbou nebo lelhllwu. 
T,o plyne jedll1.ailc z úóellU 'zálkol11a, trestní s.ankcí čeliti škodě, kit elf ou by 
voůenslké zájmy olPo~(jěným naJsltorupenrm Vlojenské slluž1by neho jejím nena-
stoupením vůbe'c uimpěti mohly; jednak to P1ly,ne z toho, že lZálmn sám 
neuvádí, že jen ÚJmYlslné neulp.o·sJechnutí pOlVoláJvaCÍlho ,r'OIZkaJz.u se trestá, 
což by za'jilsté zákon byJ urvedJ, kdyby byl chtěl vY,!,Qluóiti neuPolsle·C:hnutí 
pONolá;yalCÍ'ho r,o;zlkélJzu z nedlba'lols,ti. 

SI'llše[o proto zmatečnou stížnolst dle 371. §-u, Z. odst. v. tr. ř. za
mítnouti. 

Odvolání vo!ieluslkému prokurátorolvi do nízké výměry terestu v da
n ém pří,padě nepř~s:llUší. Podle 333. ,a 332. §-u 3. odst. v. tr. ř. může proti 
v ýrlQ!ku ·0 t,reSltu OldiVollání v ne,pr Ots,pě'ch obŽiaJo;v.ainého ieno!I11 tenikrá:te býti 
podán, ,n a.Sit ab-1l. i mimOlřádné Zlmirnění, nebo nebyl'a~li, Ol:: 'ale v přítom

ném pHpadě n ~běží, pwti návrhu Ža!O!bcOIVU vyřknut.a Zltráta šalfŽe. 
Mjmo,řádné .zmírnění ·twst'll při odsouzení Ipro přeČin může podle 

126. §-lU v. tr. z. Slpolčívati v tom, že soud buď zmněnÍ v 'zá:klQině j:ako trest 
stant()(venétuhé 'vězení v jednodlUlC<hé, ne:bo že vyměří trest OD do délky 
pad zálkonuolU t,r,elst.ní sa;zbou. Pokud jde o druh vě,zení, nenasta'lo v tomto' 
př~padu mirrno,řáldné zmímění, ježto soud válečný uznal na předelpsané 
tuhé věz,erní. M~mořáJdné zmír:nění nres,tu co do míry ča:solvé r,ovněž nena
s télJlo , nehoť v '50. §-u br. z. ne,jnLžší hrélJnice tres·tní salZby stalll'OlVena není.. 

Při vyfilzolVánÍ těchto opmvných pr·OIstřediků zájsHl nejlv. voj. soud 
z úře,drní mOloi ZIlTlatek Ipodl,e 358. §-'ll črs],o 1,1 v. t.r. ř. , poněvadž vál. soud 
uznal nezostření . trestu náhmdního, určeného podle 55. §-!l.l brlan. z. proti 
uSltanolVení 55. §-u ,2. oldlst. bran. z. 

R'o.zh. n.ejlV. vod. s. ze dne 4. března 19.22, Č. j. P-5IZ'2. 

Dr. M. Vančo: 

Z advokátskej komory v Turčianskom· 
Martinee Sv. 

Advokát,ska komora v Tlurči'anstkom Sv. Marltine prítomne Vys.Io-
vuje, že in.komp,rutibHným je Ipoist.a,vel111e ri.adne .zlalpisamé,ho a p.r.akti!zuj1úce
ho élJdv,otkáta 'S ,čJenstvom v ISiprávnom výibor.e kupeoke,j a priemy,selnej 
komory, leho olenom kupe,ckej a priemy!selnej komory a ,tak aj členom 
jej správneho vý!hOlru može byť :len kupec aletbol prieil11y.seln~k, íeda Iudia, 
ktorí ,patria lJ),od ·p:nie:myselný záko'n, kdežto élJdvolkM vobec nesmie ani 
ta:kého Z3!melstnania mať, ktoré patrí pod vriemyse,lný zákon. 

TUJ'čiaJnlsky Sv. Martin, dňa 13. mája 19,22. -
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