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NaJjvyšší srCud dovolalCeti žiaJd'olsti žaJ,ujú'cej s,hany vyhCllvleJ, žaJorvanú, 
stranu zav'ila'z<lil 'na z.a1plaJtenie 'k,Ú!p11'eq ,ceny s prísrl. 

Z do 'vodov: OdvlO'l.aiCÍs,úd s,právmyrrn záveT,om vymierk,o,l, že usta-
'l'1ovell1.ie sll1rlrwvy, olz:na;č!uj'ú'ce pl1aN:šf.orm pokl ardndcru mesta A., neboJo mo
difikolVaJllé tým či,nollTI A., že ono ru býlv. uhoL poštove] šPolrHeTni do dea-
ringového spodenia vs-t:Ú,pHo. MýH[ sa však odvolad súd, kpď vYT~ipkol, 
že keď A. ,ord B. p.redo:ŠI~e IPlatende girom prij'al,o, B. mohI.a ú:::inne za-
pllatiť SVIOOru dlžOlbu tÝmito IS!pQiso'borm aj v pirí:p:ade, o kt'oTorm je v s,pore' 
Teč. Mýlné je ~Ioto, právne s,tan1orviJs'ko ·odvolaJcieho Is,údu Ipire,to, lebo 
( . .. vliď ohore kUll.1zív,ou ri:'!,alčell1!ú vetu) v ,prÍ't,omnorm prdplaide je však 
neSiporné, že A. - jem.u u spomenuteri POlšt.orvej sp,olri:teTne pourká:zanou' 
summrolU - následk,olm Iz'a;nikn1uŤiia účin'lwrv,a'llli<a te.jže na úzermí S'lov e,nslka, 
meruovHe v meste A. - voT:ne ,clIišlponovať nemohl-o, ,SIUII11mu túrto bez pre-· 

. kážok vy,~dľvijlruI1úť v stave nelbo,l·o - Ipodnilkanie však mimorhdnych 
nezvy.ča,jný!ch pokllllS'ov účel-om re1O!si,arunutia mo:ž:11'Olslti dli'šIPolnolvlarn,ia pe
niaJ~i, pro-ť.aJžrne . iOO vy;zdiVIihnIUN,a: (11.a pr. ptols:ieJande pOSIla do BlUdCiJpešte» 
jeho porvinno-sforu nerbolo, - nemožn.o' te:dy re'čený girrový poulka!z prá
ViOlm lZa účinné . prlatenie pOlkladať. Z tOlho, že A. p[ edošle, keď bý;v. 
ubOlr. IProŠltorvá šlPoriteTňa ešte rv melste A. účinkovala, nieko.Tkolkrát -
mÍ-e,s!to pl.atenlila do mestrs.ke.j pokladrnice - Slpokodtlo s.a s gh"lOrvÝ1lTI pouka
zom Srummy, neu1'aJs.J,elC1urj.e, 'že by Sia bOllo zavi.ad:lo vlol::i B. i v budJúonost,i 
- Z'Vlášte v zmenenýclh pomer1orC,h, keď štátny prelv,rat b011 už div,no 
všeobecne máany a menovaná poš,tová slporitefňa v me,ste A. už ne
účÍnkov,ala, tlaJcýto girro.vý pOlUk.az za rov,ný považovat s plartením, krto
rého spo.s,ob bol ustanovený v sml,u'V'e. 

Dr. J. Kotyza: 

Zásadní rozhodnutí nejvyššího 
ského soudu v Praze. 

vojen-

Ku spáchání přečinu neuposlechnuti povolávacího rozkazu dle 50. §-u' 
branného zákona č. 193-20 Sb. z. a n. st.ačí »i cul!)a levis». 

Odvolání v neprospěch obžalovaného Dll"oti rozsudku, odsuzujícímu 
I),ro takový přečin, co do délIíY trestu jest nepřístupno po rozumu 333. §-u ' 
v. tr. ř. . 

Náhrad,ní trest na svobodě. vyměřený za trest na penězích dle · 
55. §-u branného zákona v případě nedobvtnosti, nelze zostřiti. 

Nejrv. vOlj. soud uLína! dne 4. bř,eiZll1a 1922 o zma·te,oné stížnolsti v o
jína v zálloze ·K . .T. Ipmt,i w lZs:udlku divisnhho, so·udu v B., jimž olbžaloiv.aný 
by;l urználI1 , vinnÝ'm přednerm melUlPosleohnultí .rpovOllá'vadho l"Olzkazu dle 
50. §-u hrmé,ho záJkona ·č: 193-20 Sb. z. a n. a odsolUizen dle téholž §-u a ' 
94. §-u V. tL Z. k nrest,u t,urhého pOIsádk,orvéhro· vě,zení j'ednoho týdne, . 
zostřeného týdně d'V,aikráte prolstem a tv,rdým lůžlkem v den posrt:u, a k pe
něžHé tp1ollClll:tě v olbnorsu 300 K, v příp,ardě nedolby:tno.sti k da'lším še.sH
dnům tuhého p,olsá<cbklolVého, vě.zení sted'ně ,zostřené,ho, ra -QrdJvoJání vojen
ského P!wrkUtrátolra, 

za, právo: 

Zcrna:teČ!l1á stížnost olbž'a].ov.aného' se j,ako ne·odůvodněná ci. odvolání" 
'Volje,l1iskélho ,p,porrmrátorra j,a1k,Q. nelPří,purstné zamí:tají. Na .zákLadě ~at!l\:rU dle · 
358. §-u, čí,s,lo ll. v. tr. z., ziiršr1:ěnéiho 'z úřední pOlviu11JosH, zrusu}e se
vý,rok soudili 1. stollice o IZOlstření trelstu náihradního, }JIf<O přÍlpad nedolbyt
nOlsti peněžité POKuty vy:sllovenéh'o,. ]inaik ZŮlstává wz,sudek 1. s.tolice 
ne,změněn. 

D ů vIQld y: 

Neruvárděje číSeilně zmatek, pro Ilderý chce f.OI.Lísudeik 1. stoHce potí-o 
rati, hrání se orbžarlovaný ordsolUlzenl pro . přečin dle 50. §-ru br:arnného· 
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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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