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Dr. Bartolomej Róna, advokát v KoštciélCh: 

V Jakej valute sa má platit zmenečný 
dlh zo zmenky prijatej v cudzozemskti? 

Na rozhodnutie Najvyššieho súdu č. Rv. III. 242-20 uverej
nené v 3. sošite "P. O." pod uvedeným nápisom, dovofujem si na
sledovné poznámky urobi ť: 

, . [),l'a :m;ojh1o lIllálzIO~U j le' 1io,2Jhddntultie' IJjI. laJ 1[1. :s1J.ulptil:OIViélho' siúidJu 

nesprávne a protizákonné. Zo stanoviska formálneho pravidla je 
aj I. ' stupňový rozsudok protizákonný. 

S otázkou oprávnenosti pripojovacej žiadosti k dovolacej ži~
dosti sa v rámci tohoto článku n ezabývam. 

Č,O B·1lJ týlk!a otláJzky fonmál\neilJo.lPlralvldJa iplQulkiáiželrrvIlia to·, že fli,r_ 
čenie (zvláštne bližšie označenie) tej okolnosti, v jakých korunách 
Ba m'~ 'ZlmJenkJo.vý ,olblú'os pd'a:tiť, TIle[plarbrí !IlJa, zm·enkiolV!ú sIpomú ceBtiU~ 
ktorá následkom námietok žalovaných proti platebnému príkaz.u 
nastala. Spor, ktorý následkom namietania proti platebnému prí
kazu povstane, sa má obmedziť na rozsúdenie, či vyhovuje pla
tebný príkaz zmenke, - samozrejme v medziach petitu zmenkovej 
žaloby. 

V ;tom to 'SIP'OIfle ,s úid nemlá: !p1f.álViaJ a Imloižlruns ti', ,rubly IV rozsudkru 
platebný príkaz, keď aj len čiastočne, premenil, ale len na to, aby 
platebný. príkaz v platnosti zachoval, aleba ho platnosti zbavil -
a síce v celosti alebo čiastočne. Tertium von datur. 

Nemaže byť pochybnosti, že určenie (bližši~ oznančenie) 

druhu korún, de facto .skutočná premena v platebnom príkaze 
uvedeného obnosu, obsahuje premenu, a to podstatnú premenu,. 
platebného príkazu, čo najlepšie z toho vysvitá, že v prí
tomnom páde znie platebný príkaz na "Ku

, I. stupň. rozsudok na 
"Kč" a II. stupň. rozsudok na "maď. K.". 

IPion,e'V1álč IZlrnJenlkJa !Znii!e na »!Kb) laj Iž'allolbla s:melTfUije lTha »K!», t. j. 

žiada prisúdenie "K", platebný príkaz správne bol na "K" vy
stavený a sa mal v platnosti podrža ť.. 

V tomto ohfade teda aj 1. . stupň. rozsudok porušil formálne 
pravidlo . . 

[)'l'.a :mJadflliO~ /r1~ljQ;r.u B!a rtJá ,otáJika" j'alkié kioT'Ulny :sa ma;j!ÚJ rOEU
rnieť pod "K" --::-:-: v .prítomnom páde - t. j. jaké koruny majú 
žalontni na základe platebného príkazu platiť, nemá a nemaže 
v tomto zmenkovom spore rozhodnúť. Ačpráve sa zdá byť kuriozi.
tOH, dra zákona maže byť riešená táto otázka len vo zvláštnom 
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. spore (príp .. v spore o určenie právneho pomeru) alebo behom 
t:lxekučného pokra'čovania. 

Zo stanoviska hmotného (zmenkového) pravidla je II. a III. 
stupřl. rozsl.i.dok z toho dovodu nesprávny, poneváč vyplnen le pla
tebného miesta (V. Tcpolčany) sa stalo v smysle § 93. zmenkového 
,:z;á!korua .ofP[l':á~llJelIlJe ,a B~váJVnJe, la t 'ak ,s~! !Vell'\kě TOlPolllčlaln~ ,mile;s.tom 
platenia. Následkom toho, žalobník má právo žiadať, a žalovaní 
sú povinní platiť koruny, platné vo Vefkých Topolčanoch. Tá okol
nosť, že zmenka zneje na "K" (bez bližšieho označenia), nezmeňuje 
druh týchto korún, poneváč sa jedná o korunách, któré sa na 
území Československej republiky majú platit. A § 6. citovaného 
zákona č. 187-1919' neobsahuje nariadenia, dfa kMrého by sa čsl. 

koruny s platnosťou v Ý I u č n e ako "Kč" musely označit poť. 

koruny "K" bez označenia literou "č" by sa nemohly a nesmely za 
,čsl. koruny považovaL Tómu odporuj~ aj každodenný život, kde 
~ a to tak v úradnom ako aj v súkromom živote, b a: a j v obchod
nom spojení - sa "K" na 'miesto "Kč" užíva. V smysle § 265. obch. 
zák. sa teda mala určiť, že "K" v tomto' páde čsl. koruny zna
mená a to! tým istejšie, poneváč sa jedná o zmenku, ktorá na území 
Československej republiky bolru vystavená a tamže je aj splatná. 
Správnosť tohoto stanoviska nasleduje aj z i. odst. § 326. obch. zák. 

Odvolávanie sa II. poť. III. rozsudku na § 37. zm. zák. je bez
základné. 

Odvolávanie sa na to, že Budapešť je miestom pobytu prijí
matefa, je tiež bezzákladné, poneváč v páde jestvovania p I a t
II é h o miesta platenia, miestQl pobytu prijímatefa nemá ohfadne 
platenia žiadneho významu a síce ani v tom páde, keď miesto po
bytu sa na zmenke driev nachádzalo, než miesto platenia, poneváč 
zo zmenkového právneho stanoviska vpísanie platného miesta pla
tenia, ačkofvek sa to pozdejšie stalo, má p I a t n o s ť ex tun c, 
t. j . . {3 a :mlá :po:Via/ž1o IVHJť .Zla ,taooé', k lÚOJl"é ,s a: .na ZlmeiDlk:e ruJŽ' IP o v iQ' d; n e 
nachádzaio. Práve preto je ten dovod II. stupň. rozsudku, že "zmen
kový obnos pred domicilovaním v Budapešti bol splatný" úplne 
mýlny. 

Dr. Ladislav Hlatký: 

Svedectvo ' diefafa pred súdom. 
Kto študoval detskú psychologiu s pozorňosťou, tedy nie len 

psychiater, ale aj vychovávatef ~ rodič, je na čistom, jak jemný 
a citlivý nástroj je duša dieťaťa. Akékofvekpoužitie alebo pokus, 




