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r· ech letec h ode dne zániku závazku směnečného (§ 88. , odst.
3. Osnovy) .
V předpisech o p l' á v ech smě ne Č' II é 11 o věř i lel e
yložen § 91. jednajíci o k o nl pen s a ci; odpočtení je přípustn O
jen, má-li d _užník proti žalobci dospělou ' pohledávku snl ě n e č
II o u nebo jinou pen ěž itou pohlťdádnl, spočívající n.a právoplatné111 soudní111 rozhodnutí nebo na naroynání ' soudně vykonaielllénl.
Usianovení hlavy 17. b~' v. rak. směnečného řádu byla v Os110vě zlepšena vyměřenínl doby denní, kdy příslušné úkony ve
slllěnečném styku (presentace směnky a .1.) mají b)"t1 provedeny .
S 99., odst. 1. Osn0"y stanoví dobu m ezí 9- 12 hod. dopoledne
,a mezi 2-5 hod. odpoledne.
Hlava 18. b)'·v. rak. snlěn. Í'ádu je v předpisech §§ 101- 103
Osnovy rO'zšířena a pl'-edpisy její o podpisech osob , které neumějí
vsáti, podstatně zostřt'ny ustanovením, že smčnečná prohlášení,
učiněná křížky llEhoznamením, II e 111 a j i zpravidla pla1nosti
směnečné. Ustanoveni zá kona z 10. června 1872, čís. 88 ř. z. (lex
,Jasiúsld) bylo převzato (§ 102 Osnovy).
Předpisy o s 111 Č 11 k ách v I ,\ S tni c II byly Osnovou ponechány celkenl beze z' lněny .
V II S t a n o vell i c h z ft v Č' r t' ř 11 )' e. h lLvádí § 109 Osnovy předpisv, které pozbudou pbtnosli úČ'inllostí sjednoceného
'zákona slllčneČ'ného. Z b~T v. rak. právnich pramenil nejsou zvlášť
l!vádě nv přcrin1SY dříve zrnš cnt> (eís. nR.ř . z 3. če rvence 185,2, čÍs.
1380 's'1něneč,ilé 'způsobilosti osob vojensk)Tch) a ni1ř. min. spraTPdlnosti z 6. října 1853, čís . 200 ř. Z. ; o nčm uvádí dúvodová
-zpráva, že jde o pO'uhé ministerské nařízení. jehož citace do zákona nepatři.
Odst. 3. § 109. obsahuje předpis, o ustanoveních pře ch o d II 'Sr ch; stranoví se jím, že pÍ'edpisy sjednocenéhO' zákona o právu
·směnpčném. o jeho zachováni a ztrátě vztahují se také na směn
k y, které dospěji p o účinnosti nového zákolla, třebas byly před
ní "vstavenv.
'0 legišvakanci lwmá zatÍln osnova předpisu; dllVodová
zpráva naznačuje, že bude třeha stanm'itj m.ezidobí nejlnéně
:šes timěsÍčn í.
t

Pojem namietky') rei judicatae dl'a
uhorského a rakúskeho o. p. p.Q)
Dr. R up e r t Pin t e r a (Bratislava).

Uh()rsk~' o. p. p. (občiansky pravotn5Tporiadok) nepovazuJe
yUhre. llmnietku rei .111dicalae za na'l nietku práva procesného ,
J) Viz Hora: Čs. civilní právo procesní str. 200/V. odst. diel II.
2) Vládne nariadenie zo dňal 3. mája 1924 Č. 99 Sb. z. a n.; ktorým
:;a unifikl1je jednací poriadok pre okresné súdy, sborové s údy prve.i
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ale zariaďuje táto do namietok práva materielného, lebo vraj sa
táto namietka dotýká samého n1aterialného práva,!'! ) a móže
preto byf na súd vznešená až pri pojednávaniu q veci hlavnej,
tedy až IPO zahájení sporu. Tento názor považuje zákonodárc e
za tal{ samozrejmý, že ho blížej ani neodóvodňuje.
Dósledok toho je, že tuná odpadá, jednak povinnosf súdu
dbaf tohoto stavu ve-ci z moci úradnej, a že rozhodovať o nej
móže súd teprve až :keď táto okolnosf bola vznešen á] na sJÚd
stranou žalovanou, ale v každOln prípade, až po zahájeni poJednávania o veci hlavn ej, tedy až vtedy, keď žalobca predniesol
svoju žalobu, a k eď žalovaný učinil svoj lneritorný protinávrh
a tým sa pustil do sporu.
Stane-li sa tak ihneď v tomto protinávrhu a verohodnosť
tejto namietky sa tietž ihneď preukáže, súd móže rozhodnúf, in
luerito tým spósobom, že rozsudkom žalobu zamietne. 4 ) Proti
tOIl1uto r ozsudku .sú zachované všetky opravné prostriedky (odvolanie a dovolanie) .
To isté stanovisko, ohl'adom tejto namietky , zaujíina tiež
o. p. p. r iš skon emecký,5) ktorý exeptio r ei judiGatae a rei fi-nitae6 )
bezpodmienočn e zariaďuje n1edzi namietky práva lnaterielného
a predpisy o r ozhodovaniu vo veci hlavnej rozširuje tiež na rozhodnuti e v prípfldóch vznesenia namietky, že vec je právoplatne
rozhodnutá.
Ponekud odchýlnejšie a oekonomičtejšie stanovisko zaujhna
o . p. p. rakúsky. V ~omto sa považuje namietka rei judicata e za
1
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s t o lic e a súun e t a bul 'e na Slovensku a v Podkarpat sk ej RllSi , v § 311
p o.s lední o d stavec, u staluj e povinnosť súdnej kan:celárie, aby po prehli a dnutí sozn am ov m en v registrikoch svorných záležitostí vyš e třil y,
zd rt n eni o n ove ·upl atií.o vanom nároku pri súde, jednak už spor zahájený a lebo zda o ií.om niet už rozsudkom právoplatne rozhodnuté.
\! k:a ždom prípad e má súdna kancelária povinnosť v:)Tsledok tohoto
šetr eni a, a ť d opadl o tak či o nak, označiť krátko na prvom exemplá l'i
ž aloby.
'
Us t ano v enÍe tot o, kt eré je patrn e omylom prevziate z rakúsk eh o'
jednacíh o poriadku , a ktoré má,ako zrejrno, význam len pre onu
čia s ť r epubliky čs]" na ktorej platí bývalý rak. o. p. p. . dl'a ktorého·
je súd pov inný k t ejto okolnosti prihliedal' a zkúmať z moci úradn ej ,
ale na. Slov ensku toto zišťovanie, menOvite zda bolo v konkretno m
prí.pad e práv oplatne rozhodnuté, významu n emá, lebo označenej p o-o
vinno.sti uh. o. p. p. súdu neukláda a pon~cháva stranám, aby tlltos kutočno s ť uplatn.ovaly, až pri pojednávaniu o veci hlavne,i .
-:'i.'ento omYl bol pravde podobne zavinený tým, že sa začalo
s U1~ifikáci o u jednaciho poriadku ešte pred tým, než sa uskutočnila
evel1tuelná unifikácia O. p. P. samého.
O t om , aké stanovisko k tej-to nari1i etke zaujima o. p. p. uh . a
rak. viz hore .
3) G ottl: Ungarische Zi"iJ.prozesordnung str. I43: Die Eínrede
der r es judicata od er der Verjahrung sind keine prozesshind er11i.de
Einr ed en. weil die·se ďas materielle Recht selhst beruhren.
4) N amietka. veci právopfatne rozsúdenej Cexeptio rei judicatae}
H~e j != sporu prekážajúcou 11tamietkou, lež vecnou
obranou. Nemá
preto - jestle je opodstatnená - za následok zastavenie sporu, ale
zastavenie .žaloby . CRV-. III. 118/22). Viz Krno, Občianskej súdny
poriadok, str. ·1 04.
5) Edemann:' Der deutsche Civilprocess str, 4I II. B
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procesní obranu privilegovanú (§ 239/2 odst.) a sucasne lJkláda
~údu : jednak bezpodmienočnú povinnosť prihliadať k tOlnuto
stavu veéi v každom obdobiu pokračovania z nloci úradnej
(§§ 240/111. a 411/11. ) a v každom takom prípade, kde sa táto
o kolnosť zjstí, rozhoduje meritorne, ale vždy len usnesením
(spor zastaví) (§ 261), a to v každOln stavu pokračovan.ia . Vyjde-li tedy táto okolnos-ť na javo ešte pred zahájením pojednávania, huď, že sud 0' nej nabude vedOluosti z úraQných záznaruov, alebo strana sama toto nanlietne, musí sa tak stáf ešte preq
tým, než sa začne pojednávať o veci hlavnej, dl'a potreby pri pojednávaniu oddelenOln od tejto. ZáLež í úplne na _uváženiu ;;údu,
.a by nariadil jednanie 0' namietke rei judicatae, buď -oddelené,
alebo spoločne s vecou hlavnQu, aniž by žalovaný nl0hol odpie.rať jednanie V0' ve ci hlavnej (a contrario uh. 0'. p .. p., kde žalov aný móže odpierať jednanie vo veci hlavnej dotial, dokial nebolo rozhodnuto 0' obranách sporu prekážajúcich, jitn na .súd
vznešených,7) Č0' lná veľký význam pre ten prípad, keď by žalovaný "svojimi 11amietkami chcel, bárs aj odóvodnený spor od,ď.alovať konečnénlu rozhodnutiu. Tiež usnesenie 0' ,t ejto nanlietke
vynesené lnóže byť napadnuté len rekurzům (zalIL 164124), ktorý
:sa vo vyššej instáncii vybavuje bez ústneho pojednávania v za:sadnutí neverejnom (§ 526 o. p. p. rak.), tedy ďaleko jednoduchšie ako odvolánie.
Ako je tedy zrejmo, prikláda uhorský atiež riš.-nemecký
o. p. p. právoplatným rozsudkonl význaln čisto súkrůmo- právny
.a druhý tiež d6ležitý moment verejnoprávny, dra ktoréh0' SÚ
vlastne upravené tiež všetky 0'statné záujmy 'súkrOlnoprávne
opomíj:a. Neni však myslitel'né, že by sa mohol tento rnonlent,
bez poškodenia v šeobec~ých zásad, pominúť. Isté však je, že sa
lentů v každom prípade vyskytuje, a že má velkú d61ežitosť vo
v-šeobecnom uspokojovaniu právnehů Slnyšlania občianstva a
ůdrženiu právnych institucií vo vážnosti. 'V našom prípade je
n utné pokládať za záujenl verejný už tú - a nie málo d61e-žitú
'úkůln0'sf, že vo veci rozhodoval a rozhodol súd, ako ůrgán verejný, ktor)"T ma ' stejne zaújem a pvinn0'sť chrániť zaújmy súkromné, práve aků verejné. Len rak. o. p. p. berie do úvahy
-tento m0'ment záujmu vere,lného, keď súdu uldáda povinnosf,
:aby sám z moci úradu k tůmuto stavu veci prihliedal.
Zdá sa byť tautologiou onen stav, keď súd z vlastnej vedom0'sti vie, že 0' ved bolo už právoplatne, rozhodnuté a nem6že
íúto okolnosť uplatniť inakšie, než pri pojednávaniu o veci hlav,-llej (tedy veci spornej, v našonl prípa~e vlastne už nespornej~
:a len na návrh stran. Jediná lTIOŽnosť slÍdu v tomt0' prípade je,
že može snáď eventuelnou činnosfou dotazovacou, ku kt0'rej
je Qprávnený na základe všeobecných predpisov o .. p. p. (ine-novite ~ 267), strany na tyto okolnosti, t. j., že vec už bola právo6) To t o sa nevzťa,h u je v uh . o. p. p. na namietku rei judiCatae,
'1\ebo ako som uviedol t áto. tun á p,roces n ou' obranou nie. Toto usta nove nie nie t o n ajl epš i, lebo zaprÍč i n-u j e sn adtlé zneužitie k - preťa:"
110vani SpOrtl. V iz Hora: st r. I96 a 197.
. '. '
'
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platne rozhodntá, upozorniť; ovšenl ncreagujá·li na toto upozornenie, respektive prehlásí-li, že sa jedná o V€JC rozdielnu, nezbude
súdu nič iného, než lnlčky pojednávať vo veci ďálej a v najlepšom prípade stranu zlomyslnú.- dokáže-li sa (áto zlomyslnosf
._- odsúdiť na snášanie procesn)rch útrat, prípadne na pokuh.~
§ 222 o. p. p. uh . (Viz tiež Hora: .Il. diel str. 201. fin.) Ale aj
y tC;ln najlepšoifll prÍpade InusÍ rozhodnú ť rOlzsudkom, ktorýlll
žalobu zamietne. lsté je, že by na zamietnutie žaloby na základe
zistenej obrany rei judicatae, stač.ilo aj usnesenie.
Je pravda, že v nlnohých i)rípadoch je vel'n1Í lažko zistit,
či sa tuná jedná o ten istý skutkO'vý s.tav veci, lebo o ten istý
nárok, :1 zišfovanie tohoto by lnohlo vec značne pretiahnuť, ale
vačšie nebezpečie sa zdá byť taln, kde súd sám z IIloci úradnej
nenlože vo veci nič ,podn~knúť. Ale aj vtedy keď strana žalovaná
túto namietku pri prO'jednávaniu VO' veci hlavnej na súd vzniesla,
celá vee sa t)rffi ,kO'mplikuje, Jeho je treba súčasne rOlzhodovať
o tom, či sa jedná O' tú istú spornú záležitosť a slÚčasne tiež O' s.ilnejšom právu tej ktO'rej strany, na spornú vec. Z tohO' tedy plyne,
že súd, aby tomutO' predišie], 11lUSÍ sa najskoršie Dmeziť na rO'zhodovanie o O'tázke prvej, a potom teprve o otázke práva stran ,
ale o tomto len vtedy, keď by namietka rei judica:tae bola bezpredlnetná; pre ťažké zišfov.anie je treba tak urobif, naprietk.
tOlnu, že otázka vzniklá vznesením namietky rei iudicatae úzko
súvisÍ s otázkDU spornou. Tedy súd z nutno:sti siahne k tomu
istému .zposobu vybavenia, ako súd dl'a o. p. p. r.akúského
(ktorý, ale tomuto može na základe všeobecných predpisov predisf) , len že zposob vybavovania dl'a uh. o. p. p. je stížený fonnalitama pokračovania vo veci hlavnej (rozsudok a opravné prostriedky).
Tu tedy opať vystupuje význam namietky rei judicatae, alko
namiet]{y prevážne rázu procesného, lebo aj súd pri rozhodovániu o otázke právoplatnosti rozhodnutia lnusí pokračovaf iným
smerom, ako pri rozhodovaniu 'vo veci hlavnej, bárs by Sf\; to
dialo až po zahájeniu pojednávania o veei hlavnej, ale práve
tak, ako keď súdca rozhoduje o tejto otázke dľa o. p. p. rak.:
A contrario tohoto, musÍ, keď zistí oprávnenosť tejto namietky
rozhodovať nie len o tejto namietke čím može len rozsudok
odovodniť -- ale tak, ,a ko by rozhodoval o celej spornej veci.
Stav tento zdá sa byť ne'liplný, lebo dl'a všeobecných zásad
práva procesnéhO' i súkromného, právoplatný rDzsudok viaže nie
len strany, ale tiež slÍd, ktorý má povinnosf chránif, nie len záujmy stran, ale tiež zán imy vereiné. Skutořnosťou je, že súd
lnnohdy velmi ťažko spornú vec urovnal a priviedol k právoplatnému rO'zhodnutiu a dosledok toho by ·bol, že strana s roz sudkom nespokojená, po prímeranej zmene označenia tejže požiadavky, po uplynutí dl'hšie dO'by, zadá novú žalobu a na pripadné upozornenie prehlási jednoducho, že to požiadavka rozdílna od tei, o ktorej bolo , u~ právop 1atne rozhodn~té .. Nazdá-li
sa slÍdu táto namietk~ pravdepodobná, musí, aby nlOhol dl'a toho
rozhodnutie vyniesf (toto, ale len na návrh), odóvodnenosf ZIStiť
1
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dokozovánie v tomto bode, lebo v kladnom prípade ,
je aj samozrejmé, odpadá dalšie pokračovanie vo veci sporn~i·
Klade tedy uh. o. p. p. túto obranu výhradne do r1lÍlk sporných stran, a zaují1ma' v tOlnto. smere stanovisko čiste jednostranné, bez ohl'adu na verejný zaújem, ako som už označil.
Konečne pozoruhodná je aj tá ok oln osť , že oba o . p. p.
(uhorský aj riš.-nem.) netrvajú dósledne na tomto stanovisku,
tiež ohladom exceptio li1is pendentis (§ 180 bod 5. uh. a § 49 bo-d
4. o. p. p. riš .-nem.) a nezariaďujú aj túto okolnosť medzi obrany
práva materielného, lebo nie podstatného rozdielu v konečnonl
výslodku, keď strana túto namietku vznese pred zahájenim ])0jednávania; alebo až pri pojednávaní o veci hlavnej, tedy práve
ta'k, ako keď sa jedná o Iiamietku, že vec bola právoplatne r<?zhodnutá. V oboch prípadoch zóstane stejné, z hl' adi,ska proces ného práva ,z da dva .súdy o tej istej veci pojednávajú SlÚčasne ,
alebo či ten istý súd o téže veci pojednáva po druhy ráz. Veď aj
v tomto druhom prípade nebude súd pojednávať vo veci d'alej ,
keď strana hito namietku vznese, af už pri pojednávani vo veci
hlavnej a lebo ešte pred tým, než sa pustí do' sporu - ale bude
lllnseť pojednávanie, presvedčí-li sa o správnosti tejto namietky
zakončiť. Tedy to isté, ČO by musel urobiť, ikeď by strana vznies1-a
namietku exeptio rei judicatae. V prvom prípade je vec jednoduchšia, lebo sa konečne rozhoduje (zák. 16411924) usnesenin1
aj na Slovensku, kdežto v druhom prípade rozsudkOlll, a to vždy ,
ať bol0 namie1ke, že vec bola právoplatne rozhodnutá, vyhoveno
a lebo ni,e.
.
N eodóvodnenosf rozlišovánia okolností, že vee bola u-ž
právoplatne' rozhodnutá od tej, že vo veci už. je jednánie \Zahájené, vysvieta tiež aj v tom smeru, leb o zistenie, že spor je
už právoplatne zahájený, je práve tak nesnadné, a má ty isté pl' Ocesné následky, ako keď že je vec už, právoplatne rozhodnutá .
Treha tuná podoktnúť, že nesnadnosť zistovania týchto okolností
nemóže byť dóvodom k tomu , aby exeptio rei judicataebola vylúčena z procesných obran a tiež nemóže byť omedzena možno s ť
súdu, k tejtol skutečnosti hI'adeť z moci úradnej.
Tiež v prvoul roku je .z hľadiska pr'Ocesncj oekonOlnie,
111enovite pre str,any, výhodnejšie usta,novenie rak. o. p . p. ohl\ 1dOln namie1ky právoplatného rozhodnutia sporu. Kdežto v pokračov:aniu ňra rak. o. p . p. , móže žalovaný túto namiertkou, Z110Y:l.
zahájený spor odklidiť, aniž by sa pustil do veci hlavnej, ' al e
tiež, ani,ž by lnal právo odopricť pokl"ačovanie vo veci hlavnej,
keď súd nutnOlsť tohoto postupu uzná a tým zbytočne zaprÍči
ií.oval druhej strane sporné náklady, to isté IT1ÓŽe a tiež musí
urobiť súd, keď to ústí, z moci úradnej, kdežto v pokr:ačova.niu
'dl'a uh . o . .p. p . (§ 180) lnožno talk urobiť, len až po zahájeniu
sporu, najskoršie vo svOjOlll protinávrhu, čím,ž, bona fide, spósobuje nielen protivníkovi vač.šie procesné útraty, ale aj súdu viacej
práce, lebo ako som už raz poznamenal, musí súd rozhodnúf
rozsudkOln; kdežto dI'a raJk. o. p. p. § 261 a novely č . 164/1924,
tiež na Slovensku .platnej, rozhoduje súd o obranách sporu prečo
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kážajúcich vždy len usnesením. Ovšem že na území Slovenska
sa tDto ustan0'venie (zák. Č. 164/1924) nevzťahuje na namietku,
že vec ' bola už právoplatne rozhodnutá, poneváč táto dl'a uh. o.
p. p. nie je namietk0'u sporu prekážajúcou vo s,m yslu §§ 180 a
181 uh. o. p. p.
tI ž tedy len z d6vodov zminěnej procesnej oekonomie, nie
je tuná prÍčiny stavať sa proti pojatí obrany rei judicatae medzi
procesné obrany, a to obrany privilegované, ako tomu je v § 239
1 k. o. p. p., lebo prednostV) kt0'ré rak. o. p. p. v §§ 239, 240,
odst. 3 a 411, odst. 2-, pdp0'juje k ustanoveniam, privilegovaných
obran procesních sa týikajúcich, nijako nevylučuje použitie aj
iných zák. nstanovení a na0'pak unl0žnuje súdu v ktorejkol'vek
inštancii (§§ 240/3 a 411/2 o. p. p. r.) ihneď po zisteniu okolnosti,
že vec je právoplatn'e rozhodnutá, tedy už v záujmu verejn0'm,
da.f tejtc slnltočnosti z moci úradu miesto, a nečekať , až snáď
strana, ktDrá o tomto právoplatnom rozhodnutiu snaď vedomosť
111á a spor len zúmyslne preťahu je, sama učiní llávrh na skončen ie.

Vliv co]nej politiky na vnútrozemskú
cenovú hl'adinu.
Dr. Imrich K a r va š (Bratislava) .

Tát.o stať má za účel' p0'ukázať na vliv ciel na výšku cenovej
hl'adiny, bez pojednávania s dami súvisiacich iných otázok,
ktoré majú vel'ký vliv na celkuvý vývoj hospodárskeho života.
Takýmito problémanli sÍl och1:ana novovznikajúceh0' priemyslu,
otázka sociálna, súvisiaca s prosperu lúcim prielllyslom, otázka
sebestačnosti, oprávnenosf ciel, hl'adanie výšky ciel, pri ktorej
sú ešte dá národohospodársky odóvodnené, atď. Predmetom
tohto študia je len otázka, či zvyšuje clo cenu toyaru, na ktor~T
je uvalené, alebo nie.
Clo je verejná dávka, uvalená na dovoz alebo vývoz tovaru
pri priechode cez hranice štátne. Poplatok tento je vyberaný štátom, a tvorÍ čia,sf štátneho príjmu. Clo je verejnou dávkou, ktorá
53 ukladá len vtedy, jestli že sasplní urč.itý predpoklad, t. j. jestli
že sa da jaký tovar dovezie alebo vyvezie. Dnes clo tV0'rí značný
prfjem pre štát a odstranenie jeho by prinieslo porušenie rovnováhy štátnych financií. V štátnom rozpočte č.eskoslovenskej republiky je príjem ciel preliminovan)T týmito obnosnli:
1920
171,120500 Kčs
1921
192,083.100
.528,156.710»
1922
1923
676,072.990
7) a ktoré také pravde podobne predpokládali tvórcovia jednacih,)
poriadku z r. 192 4 Č. 99 Sb. z. a n. keď tento unifikovali, bez ohledu
n a to, že pro toto ustanovenie nie je v uh. o. p. p. žiadného podkladu.

