
sg. 

Pr~bU'znf J. Š., ako žalov,anf. zapi'e1'.ali, že by ho1'e 6pomenuté nemovi
tosti boly - vzfahom na žaluj:úoe 'strany - vetevný'm majetkom. 

Sedri'a v Prešove J"o'zsrudk!om Č. P . III. !252-1917/23. prisúdHa žaluj'Úcim. 
stranám l'€Čené nemovito'sti V' celku titUllom ded,enia v pobočnej vetve. 

Súdna. 'tah.1.'la rv Košicii8Jch 'l"ol~srud!kiolIIl č . 1!918. P. I. 14:32/27. zmenila 
ČÍoaJstJočIlJe fO'zsudlolk ,SlÚ.dlu I. inštalIlde v tom smyslle, ~e pobočným príbuzným F. 
len po'loviou '118'Člených nehnuúel'nosrtf pr~Siúc1i1a. V dóvodod.l' sv'ojho' rozsudku 
uv~edl.a, že plol,oNi,ca InehlIlJllJtel'll'osrti, pOlcháJdJzajúci,ch od J. N., pre'vodom na M. G. 
z{T8Jti1a 'P'orvl8Jhu vetevného maj1etku (Lotyčne Žlalujúckh srtrám, nakol'ko sa táto 
1l'oloviClaS'tala aikvisi'oiloru M. G., IS k'ŤJOTYm ŽlaJlI\.l~úoe sltnaJny nebooly v pookrcvm.'OID 
s'vfuzku, z Čioh'o nals!ledu~e. ž,e nla 1;úto polovic1JJ 'Poboční p1'íhU'z.ní F. op1'ávneného 
dedičnéhl() nál"olkru - tiltulolffi dledienia. v jpIobočnej Vletve - lIl,emajú; rečená polo
vica ,pairi poboČlIlým príbU'Zným J. Š., Ik'ŤJQlfý ju zdedi:l po, sVíojej ma'Ilželke F. 

J'e Isioe pI'l1wda, ž,e A. a M. G. vli1Jstnkkle právo rečených nehnutel'ností 
'PvevÍ'edl:i IlJa F. a. M. N. bez bli'žši1ehloU'l'Členia, že iaJko majú byť rClzdelené po
diely pnervodi;fJe:l'ov {Mmf bo:Li v norvnÝ'ch po'l,ovi,c~ach vlasltní,klmi) medzi F. a M. 
N.; poneváč vš'a!k 'e,el'é ISlpo,ll()čné neihnrutel'no'srti boly majetkom, pochádznjúcim 
od J. N. 'i1J n emožno pr,ed!poMáiLať, že ,by prev,odrtet:iJa po,diel sV'oj,ej dcéry F. boli: 
chceli po'zbavit J'lOldÍlIlnej dedi'C:kej ,po'V'ahy, slÚdina tabrula tJúto 'otázku odvmlz.a;va
ním z l'odimmého pornem pr1eVlodi;fJel'olV :a 'z ,póvodu mi1Jj,etku tým spuslobom 
riešilia, Žle p["Í reč,enom plI"eV'ode Ipol'ovi'ca nehruut8l1'nJOSltí, paJtrivšia M. G., kto1'á 
li bOlLa zt'l'ahl,a pOIVaJhu vetevného maj'81vkru, v cellku !ptrešla na M. N.) kdežto
polo'vi,c.a nehnutel'nl()lsrtí, p.atrivš~aJ A.. v oeliku pcr-ešl:aJ na F. 

7. 

Najvyšší súd vec, - V klorej súdna tabula V Košiciach V 

druhej inš!ancii vyniesla rozsuaok - ako súd bývaleho král'ovstva 
uhorského .- prevádzajúc súanictvo na základe výsostneho vráva, 
vztahujúceho sa na tú čiastku bývaleho Uhotska, klorá pozaejšie 
násleakom štdtneho preVlatu vripadla Madarsku. kam aj teta z 
pattí, - neuznal za takú, klore; preskúmanie v poslednej inšfancii 
(ndsleakom dovolacej žiaaosti) spaaalo by do oboru ;eho pósob
nostL 

(ll.lll 1921. C. Ro. Ill. 27/20.) 
Najvyššf ISIú1d dlo'volaoej ži~doslti žalJUjúc1ch s,trán nevyhov,el. 
V rSpore Ž<8Jl0,bníoka bolla budra'P'ešti:aJ1Js~a fi:rnna, ž8Jloov1aný zo SároSlpataiku :. 

pfi(~dlIr1et ISpmu bOlI odovzdanie 3000 :kuJJ. metrlolV dÓlneho, drevi1J na žel. stanici 
v i~áTO'šp'atakru ,alehoz,aplatenie 171.0100 K odš]mdného; súd 1. inšt.: sedria, 
v No'V'orrn Meste pod ŠiatJro'ffi (Sátmalj'aujhely); ISlÚd II. inšt.: súrlIla tabula 
v Kcšió8Jch, ktorá vynlÍlesl,a O,"IOQ;lsrud!ok dň,a 24. 'o,któbra 1918. 

Dr. Hynek Minster: 

1. V jaké valutě se má platit směnečný dluh ze 
směnky, přijaté v cizozemsku? 

2~ Pc,dání dovolací stížnosti a připojení k' dovolací stížnosti odpůrcově. 

. V. T. (bank,a lŽa,lov.ala 1M. ;ll. j,aJko vy,sta'Vitele .a Z. P. j a,klO i'nJdoT
satáře ISIIllěnky na zaIP.l13.ic,einí ,směne.čného dlulhru. ISlmělnrka byla vYISlta
vena 15. óelIi\Te'IlJce ,19tH ve V,el. TOlpolč,anec'h, na IS 100 v e:nskru, Zněla na 
21.000 K !bez udání 'V jaké v.allutě. Pl"ij,ata llyla o'd A. G v BudJa.pešlti. 
POld aldrre'slQJu 'aJclc8/ptamt'olvoru byl zálZlnalm, ,že je 'spla1tna ve Vel. Top'o,l
čaneoo 'li 'žJaJ!ujicí hallllky. P11otesrtová.na !byla v,e Vlel. Top olč.ane clh. 
Aok1celptalrut nebyl lž.aJ,ován. Plate:bnÍlm 'přÍlkaze,m byl,o 'ža,lovaným ulo
ženo, alby IZi3[)latili 211.000 iK IS Ipříslušenstvím 'be'z olZlnačenÍ, v jaJké 
v,alutě. 
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Žalovaní naJmítli: 
1. že slmooka vfed (podpisem Ille'by,la opatř,elna d:omicUem, a !p'l'oto 

že je BUldaipelšť lPil,alte'bní[Y,l. [Il~stelm'; . 
2. :ž,e neby,La !p~ol1JSltoválna v Bud!alp8Išti a že nálsledkelm tolho ztra

tila 'žalo,)Jkyně IŽ,3,iLoibní 'Ilánok IPIiOti 'žalovaným. 
3. .že Ismě.nelčný Idlluh se má plaltit v uheIislké měně. 
Na YI'hlru !zamítIlJutí ' ~al,()b:ního návrh u, !po přÍipla.dě z:měnu pla

tebního ,přík,aZIU .a oldJs~zení .k placení v uheT!slké měně. 
IS o ru Id ip Ir V ní 's t '01,1 i c 'e IZ8JClhoval lplatell:mí iPříka'z v plainosti. 
ID ů v o Id y: Je m.lelspOII"nO, 'ž,e směIllkia byla OIP,altřena po'zm.áIllklOU 

))fi,zeltenldo» i(iSjpla,tIllo) -před tím, nelŽ .ji vy'sltavitel od-ev1zldal žalo'bkyni. 
Proto byla QlPrávměna ža}orbkyně j .alko Idržiteli~a směJnky vy\plm..it do'
micil. DlezlVylku ,ji mdhl.a d:omi.c:illovalt <li sle:be. 

Protože pla'telbním m~stelm j !S'OU V 'el. TqpoliČlam.y a že smělIlJka 
by].a vysta:ve,na ,po okolkování 'peněz a ,že n8lby,la IOIZlllaJčena měna, má 
se rOIZ'Ulměi ,če!s1k'OlsIOlve·I1ISlká mě,na. 

:S 10 <li d IdJrru h é s t o.l i ,c e :změ.nil ,první ro!zlsudelk tak, (Že ž.aII'O
vlané ·odlsorudil ik plaJcení '8lměn8lč:n.ého Idluhu v ffi:a'ďaJr,ské měně. 

n ů v ,o Id y : . .ohledně dooni.ci1u se !připojil k rdŮNordúm ,pTlvlníhio 
soudu. ,PofkJud Ise týlč,e v,alluty, vyslOlVil, že dOlmilCi18lm \S'e ne1zlměn:iJl 
m ,aJtelr-iál'llí 'obsalh Isměnky. Směne,ČiIlý ,zá va:zelk :se má Isplni t, ~,ruko by 
směllllkla; nebyla dom~dliQIva'ná. Prr:o!tolž,e, s:měn.elčný obn.o,s by,l slPIa.ttný 
před domiciliovánilll 'V Huda!pelŠti, 1Il8lmaljí 'ža:1olVlam.í povinnost pllatH v 
če.s\koslo:v'enské .měně nýbrž v m:aJď,alr:ské. 

IP TO t i T ,o 'Z! 18 IU od k u I I 1. 18. t 'o 1 i ce Is,e dovolal.a 'Včals ža}olb
kyně .a pozldě \Ž,allov!alIlý. ŽJalova'llÝ pOldal m ,imlo. ,to od(p!olvěď na dlovolací 
stížnOls.t iža.J.ob1kYlně. V ní .se ipři\poljtl ,k j 81j:íJmu 'Oldv01áJní. V,e svém dovo
lání i v této přilpolj /ovací :žád;cls ti up laltň.'ow.al tyltéž ,náJmirtky. 

IN e j 'v y .š š í IS o u d 'OldJmítl dOiv010vací ISltÍJŽ!IlOlst (ž,aJ'o'VaiIlJooo ~ ,ako 
opolZdě<nou. OdvOiláJní iŽaJI,ohkyně lZ1rumHJl a ,připlolj lov,atCÍ záJdost žalovanélho 
odmítl. DovollalCÍ rú t~a.ty nav'záj em zlrušil. . 

.Důvody: 

S:porná :zmenka bola ;vy.sta'v,ená 15. j.úla 19119, lIla nej fÍi?uru.je 
jako pnij~mMel v BrudlalPelŠtd. byidllllialci A. G., a dlruh peňa~zí Je, na 
zmenlke j e'dmodUlclho le:nalko )komllny,)) oznručený, - pom.eváč v t.om 
čalse, k'eďZ!me.nka bOllaJ vYlsta:vená, QlJŽ hol vYld'amý lZákon č. 187-1.1911,9, 
Sb. z. a nail'., vklt'o~om j 'e ur.čené, iŽ,e trUJzemská IkoTU1lIa sla má 1iteT,aJffii 
)><Kó) to jest sllov,8Jmi )),kolJ1una. Če.síkols,llo,venslkáJ) o:znralčiť, má sa z oíbsahu 
zffii8lnky z.iisltiť, :že ISjplormá zm.enka hoLa vysta'Ve,ná .a akce;ptovtaná v 
mene m.8iď.a.r,s,kýlclh ,ko~ÚJll. 

Ho'zhold:nutie: odlvlolllalcieho slúdu tedy zo'dlpoly,e:dá § .. {u 37. zálkolIl. 
č1. XX,VH. 1876, a talk j.e be/z:zá:kJlald!ná na porUlš,en:ie marte,málneno 
pnwi.Jdrr.a z;alolže:ná slť;aJžnCls ,ť dlolvo.lla'c'ej ž:i'aldosti Ž.alujlúc,e'j f1runy. 

Z ,týchto dóvOlctov Naij'.vy,ŠŠí ,8(Úld dOlvol8Jc:iJU Ž'i,rudosť ž'al'ujúc8lj fiJmny 
zamie1Jol. 

J,e:sIVl:i ,slÚ oibe S\p'or:né sltra!ny s r 'OIZISIUldk,Olm odJvo,llacielho súdu 
ne SlPOikoj I1lé, má k !aJŽldá z nic:h 'na vý1belr d~v'oljakťÚce,stu. Buď i tá i oná 
S\Í;rana iTIajpadne 'r ,ozslUldo'k otdvol.acieho sÚdu sam'ost&mou dovol.aciou 
žiaq'o's'ť,oru ,ale1bO' ,sa plI'li'pOljí k dO'V1ollovalce:j Žli.JaldolsitidT\u]h,81j Isrrran1y. 

,Ho,zholdlIl'e-lli ,s.a:pre s;amO'sta-Ť!nú dovto.laCÍiu ži8Jd:osť, konlsumuje 
je1j prisllÚ!c:hrujúce IplI'ávo old,poru ,a mi,e ,je jed dovolené, poldat PT:iJPOtiO
"vaciu ,žialdolsť toltolŽ'llého 'oblSlalhu elšte okrem rtoJlOI. Na tOlffito stamovilslku 
ničoho ne,mÓlže z:melll:iť tá OIkoll:no/siť, že aOlvlo,llac:Íla' ži:aJdos,ť ,p;I1e fOlrlmáanu 
z~,vaJdu, na.jma pire OIPOIZldeTl:Ols:ť bo:lla! oidlrrlii,eltTIlutá, poneválč S1a tým 

'nemaže odvmátiť ,tá 'ok'ollnost, 'že :poida:niIll tdov018Jcej lžia;do,sti holo právo 
odporu k 'oill!s'um{)1Vané, n8lhlY.a!d:i,a k tO!IDlU, že by bo!l,o pr.ialmý]m ofbíde
ním ,zM{'onný'ah uSltanJOiv.e'llí '0 !pTakluziv.n8lj :lehote k [)(jdaniu dOlvola'ce,j 
žiadlols.ti,' ke/by OlkirlU\k.Q)vou prijpodlo'wllC1olu žlÍaldlois1ť,O'U: bo!10 UlaIPl"',3Nerné 
zme,škanie leho\ty ok 1P0'daniiU dovollac-ej 'ži.a;dosti a t)'rm bol odp:Olrca 
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o ipnoc'e/s'Uli,vne výihody, ktoTé si nrudoibudlIlul zro> IZ<8Jmelškania leihO!ty k 
podruniru IdQIVo13Jcej lžiadlOlsti rdllUJhou str.8Jnou, .pri[>ra!Ven"§". o.sta;tne má. 
IstmaTh3J [pI'le 'Oipolzldernie lehorty :k poid.aJliu ldovrolruc8!j lŽi8Jdo,stj OIpra:vlIlÝ 
pllostrieidloík a sice 'os/pra{V,edlúovaciu lžiadolsť. 

(Plonelvác 'ž'al,o:vaný :M. H. [proda:l už ISMnolsrtainolU idovoJruc:iu ŽiaJd1orsť, . 
llli'8 je IplI''ocesuálne prÍlp'ustné, ,alby z týlch ÍJsrtÝldh dóvOldov podlal pripo-
1o'Vlruc,iu lŽirudJosť, prert,o blola táto, ruko iIl8lprÍ!pulSltná, odrrnietnrutá. 

lP.olneváč dOlvol.aJCia lŽirudOiSť Jž:alluj;ú,cea firmy 'bola be:zúspe,šná a 
pripoljov:a/c,:iJa 'žirudosť bOlla odmietnruítá, N.arj'VY'ŠŠí súd dovolacie útraty 
medz.i týmilt!o ISltrá>nkami 'V 'Slmysle I§-Orv 543., 508. .a 426. O. !p. p .. 
vzáj'Olmne zlIiušH. 

IHolZholdrnutí ne,jvirššího soudu z 19. října: 19~1 Rv. III. 242-20. 

DlI'. J. K IO'tt, YIZ,!a. 

Proti rozsudku osv()bozujicimu z důvodů abolice, 
nelze dle § 359. odst. 2. v. tr. ř. podati zmatečni 
stižnosti ve prospěch obžalovaného pro zmatek 

dle bodu 9:b §-u 358. v. tr. ř. 
Nejvyšší voj,e!Iliský s,oud UlSiIl.es,1 se v neveřejném sedění dne 9 •. 

pI'lo.since 1921 o z/martečné stížnosti A. V.proU I'Iolzsudku dlivisního· 
soudu v B. ze dne 8. úlllo,r:a, 192;1, jímž obžalovaný jedno dobrov. ná
předník V. V. pO' obnovení trestního řízení byl zpI'loštěn orb:žlal,oby pro' 
zločin zběhnutí ,podle S. 183 a 198 v. ,tr. z., pro který byI ro'zsudkem 
polního soudu jako, soudu ná>hlétho ze dne 7. ledllla 1916 čj. K. 2-16' 
podle §. 444, odst. 2. v. tl'. ř., § 35 v. itr. z. a § 21 br.aJI1lléhOI zák-oma: 
vedle 'degr.adJaoe n ,a deliOlstřelce s nezpůsobilostí postolupiti opět do, 
vyššího pli9.rt;u nebo vyšší ,hodnOislti ,a 'ztráty práv,a jedno,ro,ční služby 
k trestu smrti zalSltřeleíI1Hn o dsouz elIl , kterýž tre,s,t vykonán , vYIslechnuv 
ná'm. gen. voj. prOlkurátora, z a ,p I' á v o: Zma,teČrná stížnosť se jla:ko· 
nepřípustná zamítá: 

Dů v loldy : 

Usne/sením nejvyššího vojenského .soudu ze .dne 4.-VI. 1920, 
čj. P. 293-19 byyla ve ,prorspěclh odsouzem.ého lI1aříze'lli~ olmova trestní
ho řízení, ukončeného prOiti jedrlů'r. dobrov. V. V. rozsudkem polníno 
soudu jlako soudu náhlého ze dne 7.-1. 1916, jimž bylI obžaltOvaný pro, 
zloč:in de:serce podle§. 183 a. 198 v. tl'. Z.po. I'IO'ZUimu §. 444 : 2. v. ř. 
k tres,tu smrti zrustřelením odJsouzelIl, kterýž(trest 8.-I. 1916 byl vykonán. 

Po provedené ,obnově setrval vojenský prokuráto,r přd. obžlalobě 
p!1o zmíněný zločin, ,a .po' hlavním líčení vynesl vále,čný sroud v B. dne 
8.-II. 1921 ro.zrsudek, kterým svrchu uvedený rozsudek náhlého soudu 
ponechám v platnosti, aJ.e vzhledem k tomu, že rozhodnutím presi
denta republiky ze ,dne 24. říjn.a 19'19 byla pro zločin deserce udělena 
'amnestie ,a abolice, odsrOuzený podle §. 306 : 4 v. tl'. ř. od obža.loby 
osV'oboz~n .. 

při to,marciť válečný ,soud prOchybil formámě potud, že, OISVO
bodiv obž:9.,lovaného ,od olbžarroby naň v'znesené, nezruši:l výsl,olVně roz
sudek náhlého ,soudu ve výI'loku Ů' trelSltu. T,ato, f!Ůrmelní vada nemění 
vša,k ničeho /IlJa skUltečillloslti, že v po.dstatě jest , zde co činiti s rozsud
kem ,osvobozujícím. 

Proti t'Qlmuto osvobo,zujícímu rozsudku podJala lllIart;ka obž:alo,va
ného zmateční stÍJŽnosť, v,e klte:ré se mmo, jlÍné struví na s'tan.olvisko 
že obžalov:alIlý byl nepříČretným. I když soud zjistil, že zde běží 00 zloO
čin delse[flcre po sltJráJnrcre ,olbjj€lkJtí'VIní, jest zd·epr:výůr'lwl:noSlt - nelpHč8lt-




