
18~ 

lNa'P'roit:\ ~uriesrpocívá v plOlffi ěru {)Iblžalovlallého k poško,z~né
mll P. ani oS l~le,c!'i:ska § 1'56 ly. tl'. z. ITic neIPIO,l.ehčujícího, a částe~n e

d,o'znáníolbžgt.1ovraného" .je,nlž toliko při,po'U IŠtí, lŽe slÍ lna P.phnesl vi-
d le, kd'e~žrto vl~e ,ostatní vla\stně <piopfel, vinu pouze v mí.ře ne!patrné " 
zmirňuje. 

iNe j'srOlU tedy OkOliJ.liOrsti :p ,ole!hčující, ,ani 1a]{lQlStí ani pOičte,m v 
převa'ze, 'pl~olČežbylo vyměřitJi t re'st v m8lzích .z:ák.cmné Ha.m y § 154-
\-. tl'. 'z. 18 !poulžitt:fu:rl § 9.2 V. tl'. Z. - ,zdův,o'dů s:l:u'želhn.ích a l' odinný ch. 

IPokud olbháijce rve S'vých Ú's:tn:ích výv.odech ptřed nejvy·šším v·o-
jeIlJ&kým sroudem s~,ažil s.e 's,práv:n:ost rorzs·utlku 1. s,rt;·ůlice dovoditi z ~ 

torrllO'; lŽe rp!oihnutloou č~nu Ibyjy ,poměry sroukmmé a vYf>rrovrO!ko·YánÍ 
\'yšším, dlužno k 'to'mu r(),d!kázati že okolnoslti tyto !l1elmohou hýti -smč..: 
l'ojcla"tinýlmi pro t118,stní 'klvia:lIÍJfiJk.a'CÍ č1nů, n)'r,br,ž molhou přijíti v úvahu ' 
jenom j ,a:k 'o ,ok'olrnloisti porlel1JČ'ující. 

Zejlmén.a ~1eilnúrže obhaJoba 1))1'0 tento slvůj máJzor dmrorláv a:ti ,se

'cÍsabskéJho ro'v.hordlnurtí ze 13. VlliI. 18'56 (na.řfzení býv. vrahnÍllm alI'- 

mád:ního rveHte;1srtJ-ví ze- 16. VIlI. 1006-. preis. IČ. 13.64), pOil1ovad.ž t'O'ÍrQ Z-3.

bývajíc se vý;klaldem § : 147 V. tr. Z. výslovně Ik tomu l)oukazuje, ,:že 
PlolhnutJka 'čínu, :oda s;orukromáči slluižební, jest v prírpadě pOTuštYní' 
sulborrdiíl1ace .pio,dle c,it. I§ 1>r,o IJ)lI'áv:ní IPrOIS UiZie'l1í ,činu nerrol-hodnou a. jen 
po případ;né uděleni mil,osti 'v úvahu přijíti mŮ'že. 

, RrOZJTho,dl1'utínejvy'š,šílho vo:jenskélho SlOIU,dli ze dne 29·. VII. 1922, 
P 395/22. '. 

_Dr. J. :K rortyza: 

1 discip.1inárni potrestání muze míti po roz\1mtt; 
§ 6:4 zák. o podmíněném odsouzení ze ~ne 17. 
x. 1919, č. 562 Sb. zák. a nař. vzápětí -oa-ří-zeni 
výkonu trestu podmíněně uloženého., bylo ... 1i vy
sloveno pro prečin nebo přestupek dle trestního 

zákona. 
~ejvy:šší vlojensk)'r soucl ' U SlIl esl se v neveře,jmém sezení dne· 

19. SliPua H},22 ,o slt:úžlTholSti 'vojína Z. IR. pl~ot,i u'slnesenidi vis,ního sou-;
<ll1 v P. ~ze rdne 22. :klvětl1'a rČrj. Dit'!· 1168/,21 , jímlž na(Í'Ír.e-n byl podle 
§ 6, rČ Írs. 2 záklOll1!a 'zle drne 117. :října 1;919, C. 562 Sili. zák .a nař. vý,kon 
uels,tu ,podle r ,o'Z'sudlku dirvis'11í1m Isorud'u v IP. ze dlne 7. Jisúopaldu 1921 
('1.1. ntr 116\8/.211112, jímž Z. R. !l;>YlI 1()Q;soUizen pro zl,olčin kTádeže, vedle, 
ztráty rVrOlelbnih:o pTá'va id:o' .rybcÍ, do ~ZlOls.třeného· žaláře dvou mě8ú;ů , 

vyslec'h11'uv generálního 'Vio jenského pr.okurát'Ů.ra: 

iS Užnoist se z·a;mítá j a ko, ne,odt"l\/1odněná~ 

ID ů!Vol'd y : 

Uvedenýrffi .Po,z!Sud:kelffi ,hyl sltělŽO:Vrrute.li plliz","1áln podmíně.n,5r od-
klad t restu rse .zktUŠern1rou doibou dv,ou let, }elŽto 10bžalo-\l3.-ný byl ~

d'013Uld iZla'cho.v,a lý, člinu svého liooival], a rSolud 1. stolice mě,lza to , že, 
t rest mu prusrou;zen)'r 'bude IffiIU výstrruhou pro bud'oucnost, alby redl 
,d v,o t ,potř árdrn ý . 



_ 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-




