
_ Us'ne\SJentÍlm v odlpor V1ZlMým naf~dJil s ,oud vý1k,on trestu, d!olvolá. 
v'a.je seu;stanovelIli č]s. ; 2, § 6 'záJlOOna ,o v,odii:riiněrném o'ds'o,liÚ~Íli, po· 
něv,aJdž T,olta ,odsouzeného dlne l1.2.' N'. 1922 lhlá;sila~, ie ' u Z. ' R. od vy. 
n 'eseni !V01ZlS'Ůlu1dJkruaJž dia dlne hiáJšení není pio'Z'oro-v,ati žádného zleip. 
,šení, Idále, 'že /byl ,oldJslouzený ČtyHkTáte diisciJpH'nář,ri.ě' po'trestán a 
př~sllu>šné tres,ty s,i odlpY'kal, takže Plo,dle iIlázor u solUdu o-dsoUlZe-ný ~ 

dlQlbě zkušelbní 'se nelO,sv ědlčil, po,řádn.ý ži'vot nevedl, a nelze se na· 
dfti ani 'v budou.cnosti Jeho lIlápraJvy. ' 

(PmM to'muto ~]!slIlesení ohlásil Z. IR'. Ipři piVohlášení jeho dne 
'22. kivětll!a 1922 stítŽIljOlst, ,oipi!s uSlneslIlí Ib-yl dlne 16. červnla 1922 dorurče'n 
-olbháj-ei sltěŽI()ViatellQ:vu, nějaké prlOvedelIlí srtíž-no1sii v,ša,~ 'V sou,du ne· 
d;ůiš 1,0. -

IS,Užno,st není -o-dŮ'vodněna. 
lZe !črtyř tre,stů, Ikteré ,siě'žlCi,v,i:utel IPO svém plodmíněném ods'ou· 

zení dis~iplinár.ní c,esto-u vyt'!1pěl, /byly pTVý, třetí a čtvrtý po,d běž

ným ČÍJS. ' mr~ls'~,ÍJho prortolmllu lEZ, ' 114 a 15 .ZIa1Iles,ené dilklto-vány /p,ro !ta
''k!o:vé j eldn,ání pioltT1elSitamélho, ktemé n-else vlš,eJC!ltny $áJmlky přéičin'l.1 !po
rušení s ,ubo!I'<mm.:ace :podJle § 156' 'v. tr. Z.:aJ to : neUJprOiS,lec'hnutí r ,oiZ!Ka
Zu" ,d~zéc'hováJní se 'vŮlČt k:aipitánu a mluv:éní piroti důsto~níkům. 

" ;Slpec1Hriclky VloJjelIllská ilri,stituce ,potre's-tání dJ,e ,§ 2 V. tI'. ř. ibez 
soudJníhlO řÍ'žen'Í tv'oi'í -r,orvlIl'Ů-ce,nný e,k'vi vale:nt so:udnLho, olds-oruzení. 

IPIOrln:ielsrtámím ta(k,ový)m ]éS1t 'pojem '»I01diS,ou:z:elIlí)~ p'Qldl,e, §-I\l 6:4 záko
na ze dlIle 17. října 1-~1\9"Č. '562Sb.zálk. a il1ař. státu č,elsko,s,loiVen~ 
-ského c-~le vy'stilŽen. I -r,atio- legi-s s'vědlčí tomu, že neT,o:z:hoduj e flOlrmi8. 
.0d'&oruJze.ní, nýbrŽ /zlřeljmě a 'vý.hT-3Jdině p'orvruha trelSlmí. věc~. , _ 

Zákon zlIIlJi.ň-u.:je 8,81 také v§-u 6:4 'Više,o!b-ecně jen o- o-ds'o!uzení pro 
-pře_čin lIie\bio "vro iplře:s,tli'p.ek- a ne,vyiuču'] e -tím ,potbre,stámí jiným forem 
:než soudem. -

,Za tohoto stavu věci. - bylo ;v'z'hl,edem Ik' I§ 6, hod 4 záko,na o pod
mÍJněném ,0id~olU\zení , StfŽI).lolSrt "c,l:() Ul§m!e:~len~ a nwřÍ'z8IIlí výklnu treiS:tJU po

..dle § 3'30 'v. rtr. ř. ,Z\3JmítlIl,ouiÍ., 
R,azhodnutí 'ze :'ctlii.e ;- 19; V['I[. 1-9:22 :p 628/22. 

Od súdnej tabule 
v Bratislave. 

BI'1~tislavská s'Ú-dna tabula vynie:s}a v ciViilno-m splo,re verejného 
-if.\!o:táraJ K. K. -jako zaloblIlíka pmti statkáro.vi X. Ý. j 3jko ža:lovanému 
-na zaJpll-aten.ie I{,č 4.000 ,a; ipr~sl. .(,j ,a.k,o' odme!Ilru 'za' sprrolstre-dkolV'amie od-
]~re,daJa nemolViŤ!ostí) lIla/sledujúci rro'zsudok: 

~rvostupňový TlozsudJolk 'z,arručuje, ž'3ilobu zlamierti8! a; žra!lo,lmíka 
, 'zavazuje na z,aplatenie rnákl-adov. 

D Ó v 10 d y: Ža.llo,v.aný d:Ov;o'dJne s-i sťažurje, lŽ,e a,'pelačný súd porušil 
I;Il'arteiI"iálno-právne ,praV'idl,o, keď 'mal Iza to, že :spro'stredkovaterské 
jednarn.i-a žal,ohníkrove lIle.l>I'1otiv,i,a sa §I§. 1. a 4. zák. Čll. XXXV. z T.1874. 

Dr'8i -týlchto §I§-ov velrejlIlÝ IliOtáT lIlesmie sa rni,čím ta:kým !Zabývať 
.:a , žil3.ld,ue také ,zames tnalIlle ipmvodZlOlV:ať, ktoré by sa s j eho PlQs~a ve
=ním nesI'1Ovnával,o. Na jma a,.le nesmie pro-v'odzov'ať kupovanie a. pre-
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dáv8!~ie lIlem~yit~stí, dnáče spácha dtsdplirriáJrny 'P,rečin podra: §. 42. 
zák. čl. vn. z roku 1886. 

Je ,síce ipfI1avda~ že o »pr.e:vodz,ovM1Í» kru1l'ovania. a ;predávalIlia 
nemovitOlstí rešp. ':kh ,spI'Io:stredkovania mOž!lJo hOlvlŮJ'iť [eD. ke:by sa 
IOny oa;stejšie ,otpiU.Qlvaly, - a že ojediilIlelý prípad takéhoto sproslUred
kov,amia nemožno ešte ,pok'ladať za disdplinámy pre,čin. Avša,k je ne
;pochybné, že ,skutky, ktOlI'é ;pn lQ;paikJŮv.amí sú trestuhodné čo' di,sc['pli
lIláme :prečiny, ~ protiv.ia sa zákonom a nesroviIlávajú ' S8J s p,olstave
ním verejlIlé'ho Thotára ,aj v pirípade, keď :sa vysky·tly ojedi:nelle. 

P,oneváč tedy žaLobník 'Požaduj eodmenu za spI'lols·tJ'edkov>3!Ilie 
p!I'edaj'8J nemovitostí, tedyz,a; t8Jké jediIlamde, ktoré je mu jako vell"ej
lIlému :notárlOvi IZ dóvodu nesrovnater'IllŮ/stí s jeho postavením záko
iIl'o,m zakázané, la'Pel,ačný Is,id ,porušil ,m:ate'I'iáln-o'1PlI'ávm.e lP:I'iavlidllŮ, keď 

ža10vaným v liste C) úda,jne do!brovorne nabídiIlutú sumu žalobníko
vi lPrrrl.SúdJil, atď. 

Sbierka rozhodnutí vo veciach trestnýc~. 

Číslo 228. 

Číslo 432. 

(Bfintetojogi határozatok tára.) 
0Pokir1aíčlQ'VIlljn,f, ) 

Cin oibž.rulova:ného, lže pri ~O:IlialIli sVlodej § 473. 
sluJmy jalk'O. .poliC/rujný stI'lážm.ik uT3\zen.ému 
~u~'kOIIll IIlblilŽovlail, a !ŤJý1m mu slpÓls'obia r,ruhké 
ub1i'želIlie lIlIa tele, z,rukladá s'kutkovú podJs·tarou 
pTečinu IzneužiUa, úr.rudne~ mod .proti §. 473. 
ta-. IZ. ,(Z. R. ~o diňJa 4. mar.ca 1909, čÍJS. 1637-B-
1909.~ 

PrečiiIl pT1O·ti §. 479 . . t!I'. z. je tu i vt'edy, § 479. 
keď plÍJchatef rúr.rudné ta)j.omsJtv,o, o kif)orom sa 
dozvedel vo svojom úra·dnom chaTa.kte~e, u-
v~rej:ní (pO !Zanikniutí SV'djho ÚT,aJdného cha
raktecrm. (Z. R~ :DO .Ma 9. lIllája 1889, čjjs. 

' 1092'3-1B -1888.) 

UhOTskt trestný zákoll1lík o prestu.pkoch. 
(ZáJk.čl. XL. z rDku 1879.). 

Číslo 80. IVo y,eci:81ch prestupkovýdl v pri.p.rude pre- § '21. 
vážnych porahču,j!ÚClich ok!o'lJ]osltí nemá byť 

_ použito §. 9·2. ·tr. e..,ale §. 21. Itr. z. p. Po
sl8idne uv'eldelI1Ý §. Illeídovolluje sn:ÍlŽenra peňruž· 
ného tre,sltu 'llJSitam.lOvenéh!() ,zák.OI'nom. 

INa 'Žiwdosť po'šklodenej strany má byť po
každé nruri.adené uverejnenie rozsudku, kt.o
rým sa Ulznáva, vi-na: spáchruná zneužitím 
ochrarunej známky. (H.P. J. ID dfl.a 12:' ~kJtóbra 
1904, čís. S3M. -1904,) " 




