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Dr. Th. Nussbaum, . r. Najv. s.: 

Rozhodnutia Najv. súdu R. Č. S. vo veciach trestných .. 
Zák. čl. XL 1914 'talc pod po~mom »násiHa« tak »týrani'3 skut,kom« rozumie 
každé bezlprávne použ,it.ie fyzickej sily proti orgánu úradnému. Zm lIt 

1108/25 z 2'8. IV. 19.26. 
Obžal,oy,aný .M. O. bOli uzmanSr vill1'ným v Iprečil1ie násilia pro,ti Úľ3.Q

nému orgánu pOldľa odst. 2. § 4. zák. 'čL XL/1914, k'torý tým slpôs, olb'OilľJ 
spáchal, že vo vlaku vlakvedúceho J. L., ktorý ho pre fajčenie 'V áddelení. 
vlaku pľ'e neďa,j.čiawv vy,z.vall InazélIprlcutenie precLpísanej 'pokufÝ, nási'l.ne 
za rameno chytil a nim po\triasoll, teda orgán úradu počas jednania plynúceho 
z jeho pov-ol,a'nia a .pre prevádzalnl;,e jelho povo!.amia s:kutlkon1 rtýr,al. 

Súdna bbula r,ozsudok potvrd Ha. 
Nad'vy,šší súd zmäbolčl1iÚ sťalžnrost OIbh<Íijcu ohžalIQlva'né.ho z,a,m;,etot 

z dôvodov: J,a,ko ďéUlší zmäiolk dlľa § 3186. hod 1. ,a) triPo uvádza zmäto.čná 
sťa'žnosť orkoJnost, ž,e s,ú,dna ,tabuIIa mý,1nym výkJ.adom z,álk'ona IPIOVa'ž,o
vala za týlľéUnie sklU tk-om to púhe jednalnie o:hža,lova'ného. že C'hYlti.l p'Q1šklo
de.ného z,a rameno a ním p,otr.iasol. Takéto je-dnande vra,j mÔlže byť sÍ-ce 
nez,dJvo,r,jJ ,osťIOU, nemôže ,a'J.e tvoriť týr,ani'e ' skut'kom, jaké ~má na mys1.i 
§ 4. Od-SIt. 2. zák čL JGL!W14, ,poneváč tOlto 'prerdp,okiladá -väčšiu mie-ril. 
násilia ale -nie bkiÚ m1n.imállnu m1eru, jako je jle,dnodu,ché IP'oltri,asanie. 

ZáJk'o'n v § 4. odst. 2. zák. čl!. XiL/1914 rOlzlolzlnáv,a v t,O'l11 t,e smere 
rozličné SlkiUtkovlé ,podst.aty a to jednak IPlrekážanie o.rlg<ŕnu úradu vo vý!k'o'ne 
povoJani.a huď násilím ai'eho nelbezlpleóným vyhrrožovanÍlm, j-eiCLnak ale 
1ýran1Íe s:k.llJtk'om \pä j'edrnaiTIí p'IY,l1iúcoil11 z \Plo'voila:ni,a dOltyčného orgánu alllelho , 
z·o msrt:y pre výko,n jeho p'ov,olania. 

NásHie v iprvom prípade ,ocLpov1edá 'p,oljmu »Itý'mni'e s.k·utkom « v prí
pa,de druhom a je Izr,ejl111é. že ,použitie fiOzlUčný,ch výlrazQlv k olz.n alôeniu. 
t,oho.že právneho pojmu bolo nutné z dôvodov zákonnej 'techniJky. Zák,oil1 
v tomto ustanove,ní pojmom násiJli.a st-ejne j,ako po.jmoi111 'týr,a'nia skutkom 
rozumi'e každé he,zlprávne j}oll'žLtie fy,úck,e/j sí.!y lproti O>rgálnu úradu, pri 
ôom a:le l1'aIPWSIl-O ner,olzHšuJe a'ni st'upleň a ani intenzitu použ-itej sily. 

-BolI o-ILi na Plr. fyzické násili'e slP,áchalnlé zlbraň'ou, ' zaklladá č.in ,pa,cha-· 
t'eľa ťažšiu k1v,a.J.iHkáciu dL' a § 6. odst. 2. ci,t. ,z,á.k. élIj vtedy, keď toto 
jednalnie nemalo za ·nás.Jedo,k pomš'e,ni,e ,telesnej d~l1ite;grity doty.oného 'or,gánu 
úradu a nao:pa:k jestJiž·e pachate-ľ za'prí'Čtni.l or,gánu úr:adu ub1íženi:e na tele 
a'l1iž by hol k tomu plouží'l zlbra:ne, vyk.a,zoval by ,t,ento efek.t jednania 
rpa,cha'teľa krome p,r,ečinu násJM,a proti orgánu 'úradu, skutkovú podstat.u 
ďa,lšieho ·Ílreslt.l1iého činu iej. l1'a,jmä .polŠ'kode.ni.a na tel'e vo slmysI.e predpis'ov 
hlavy XX. tr. Z. Z toho j,e zT'e:jmé. že k slkutk'ovej podstate p'reónu 
dľa § 4. ods:t. 2. 'zák čt XL!1914 úplne staa, hola-,li prot.i ,or,g,ánu úradu 
za p'oiCll111ie,nok v 'tomto par,alg,raďe wv,edenÝlCih p'oužitá IfYlzii.cká siil.a bez. 

·ohľadu na sltupeií a in/tenzitu t,ejto sily a ihollo ,pre,to zm}ú,o'Činú sťažInosť 
v tomto smer·e na zákllade § 36. odst. 1. IUOY. tnp. ,j,alw ;bezdôvodl1Jú 
zamie'tnruf. 

Z neopatrnosti poskytnutá prí'ležitosť inému ku spáchaniu sebe vraždy 
nespadá pod ustanovenie ~ 283. trz. a sama o sebe nezakladá ani skutkovcl 

povahy prečinu ppdľa § 290. trz. (Zm I/II 904/25 z 24. m. 1926.) 
Súd ,prvej .stonice uznal obžal'o'v:aného S. K. vinným v preči.ne usmrte

nia člo,veka z neopartrnosti podiľa § 290. trz. kva,lifikova,TIom, ktorý tým. 
spôsobom spáchal, že dňa 24. júlia 1924 v R. neuzamknul svoju baľlViarsku 
dielňu, v ktorej na stole v láhvi mechal stáť vitrioll ,a odišieU do svojho bytu, . 
ta kže dielfIa zostala prázdna, náSlledkom čoho jeho služka K. Š., ktorá 
sa aj predtým už viackrát vyslolvila, že spácha sebevraždu, do die,lne 
odišla a tam sa vitrioiJu . napHa v úmysle sebevražednom, tak že druhého. 
dňa z'omrela. 

Súdna -tabula pr'Vostulp ,ňový rozsudolk potvrdila. 
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Najvy,šší súd ale z povinnosti úradnej z dôvodu .zmätočnosti dľa 
.§ 385. č. 1. b) trp. r·ozsudky súdov nižších zru,šill a čtn obžalovaného 
Kvalifikov,all za prestup'ok Ma § 108. trz. o prest. z dôvodov: 
. Najvyšší súd z úradnej moci preskúmav rozsudok súdnej tabule na
dobudol presvedčenia, že súdy rIilžšieho stupňa s,a mýlily pri kva[ifikácii 
. .čiúm. ~ 

Podľa zisltených skutočností z.omrelá K. Š. sllúžilla jako služka cez 
desať rokov u oibžalolVaného. Me,novan'á vysilovHa sa vliaJcKrát pred obža
lovaným, že sa napije vitrioilu, lebo zunovala život. Dňa 24. júla 1~~ ·4 
obž,alovaný poslal K. Š. pre vitr~,oll, ktorý potrebovail vo svojej b.arviarsKej 
. .dielni. Menovaná priniesIla vitrioa ,a odovzdala ho obžalol\l:anému. Toho isté
ho dňa ohž:a}ovéUný poik<lJrhal Is:voju meil10v;all1!ú s'l1Ú0kiu P'T e to, že vyvu,stJila 
kači,ce na ul:icu .a VlOIZ j,edlnu . prejel. OhžaJLoiVa'ný ,plr,euo a'i zbli'l K. S. 
Po skončení práceobžalov,aný nechal f1ľa,šu s vitriol-om stáť na sltolle v diel
ni ,a be'z .toho, že by bol uzamkol dvere dielne, odišiel do svojho bytu. 
Medzi tým K. Š. vlnikla do dielne, tam v úmYls,le sebevražednom napi·la 
sa vitriollu .a náslledkom toho dňa 25. jÚlIa 1925 zomrela. 

Súdna taJbula preto uznala obžalovaného za vinného z prečinu dľa 
.§ 290. trz., lebo on pozmal oitlivú p-ovahu svoje sllužky, vedel, že tMo sa 
zabýva myšlie:nkou sebevraždy, IP'redsa neopatrne Inechal jed na otvorenom 
nlieste, ,a tým umožnil to, že K. Š. vykonalia sebevmždu. Podiľa rozsudku 
súdnej tabwie tedy vina obžaJl'olVa:ného pozostáva v tom, že OIn z neopatr
.no Sit i usnadlnil 's,ebevraždu takej osoby, ktorá sa slobodne odhodilala túto 
vykonať. 

Najvy.š,Ší súd je toho opač'ného názom, že čin obžaJlovaného nevy
čerpáva 's,lwtlm:vú IPlorv:ahu preÓlnu Iwľa § 290.brz. PlOldiľa § 283. hz. trestá 
s.a ten, kto druhého navedie nla sebevraždu, alebo vedome poskytlne mu 
nástroje alebo prostriedky ku jej vykonaniu. Trestný zákon tedy výslovne 
trestá úmyselné nap-omáhan.ie lS,ebevr,aždy a mlčí o tom, že Iby boil. trestiný 
ten, kto z neolpatrnosti poskytne príležitosť k tomu, aby iný moholl spáchať 
sebevraždu. Po,neváč zákon výsllovne trestá len toho, kto spôs·ohom uve
.de,ným v § 283. tnz. úmyselne napomáha sebevražde, preto oMladom na 
.odSlt. 2. §. 75. trz. záJkon bol by to zvláštne v ylsllovil , že sa trestá aj ten , 
kto z neop.atrnosti usnadňluje sebevraždu iného, keby zákon bol chcel 
.u znať tento čin za trestný. Že !ZákOInodarca nechcel trestať tento čin , 
najjasnejš-ie vysvitá z p'or·ovn:alnia tresltov uvedených v §§ 283. a 290. trz. 
Trestný zákon v 'každom prípade znaane prís:nejšie trestá toho, kto po
.ruší :práv:ny poriadok v istom smere, úmYIS.elne, než toho, kto ten istý 
výsledok vyv'ouáva z neo'patrno,slti. U trestnÝloh čilnov spácha:ných proti 
-životu človeka je tento rOlZdiel tiež patrný. Naproti tomu činy určené 
v odst. 1. § 283. a v § 290. trz. sú trestané tým istým hlav,ným trestom. 
Pohalľ tedy čin toho, kto z .ne,o,patr:nosti usmadnil sebevraždu niekoho, 
.mohol by byť kv.aUifikovaný dIa § 290. trz., vtedy ten, kito s.pácha čin 
U'['čell1ý v § 283. t:rz. z 'i1IeclP-atrnosti, mal by byť trestlaJnÝ ,dľa tej ilstej 
trestnej sadzby, jako ten, Mo spáchal ten istý či:n úmyse!;ne. To by sa 
.:ale Ipr·otivilo tomu už uvedenému systému zákona, že ,čin spáchaný z ne
,opatrnosti trestá .'sa vžďy Ma miennejšej sadzby, než ten istý čin, spá
.chaJný úmyselne. 

l,náče tento plríplad li z noho dÔVlodu nemôže byť 1P0dmbelný § 290. 
,irz., liebo 1. medzi týfu činom obžalovaného, že nechal vitriol v die!lmí 
bez dozoru, a mecLzi smrťou poškodenej niet príči,nnej (kauzáLnej) súvisIlo
sN ; 2. dfa okolno'stí prípadu ·obžalovaný nemohol to 'predvídať, že poško
dená vypije vitriol úmysJom sebevražedným. 

Ad 1. Príči:nná súvislosť medz,i op·omenutím obžalovaného a medzi 
.smrťou pOlŠkodenej bola ,by tu vtedy, Ikeby s,a po,škodená z toho dôvodu 
bola n:apila viltriolu, že nevedeQa, že je to jed, ôo pije, aJlebo keď by ona 

.ho'la jednala v stave neiPlfí>Čet.nom. Plolnevá,č -neho·ly 'úslteJné ,také SlkUtJOiČ
no'stí, z ktorých by bolo mož;no ,odvodH ten záver, že poškodená nemaIIa 
m,ožnosti slobodného rozhodnutia svojej vôle, ďalej p'oll1eváč poškodená 
.dobre vede1a, že pije jed - veď ona sama priniesIIa vHriol1 z obchodu: 
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m iSltÝiffi hlavným trestDm. 
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riniesila v,itrioll z obchDdu: 

pretO' lel1 ten záver je správny, že po,š'kode,ná slobDdne .rDzhodla sa pre' 
sebevraždu. MotívDm fO'ZhDdnutia po'škDdenej nelbola tá okDlnoslť, že Db
žalovaný nechalI vitriDl v dielni bez dozoľU. Ona tútO' Dkol:nDSť' len vy_o 
užiUa ku 'prevedeniu jej rozhodnuti:a a pr,avdepo.ctohné je, že keď by ona 
nebOlIa našla tútO' príležitosť, bDla by vYlkDnala sVDje rozhodnut,ie iným. 
vhDdným sPôsDbom. PretO' neni mož'nD zistiť, že by bez činu Dbžal'ovanéhD 
smrť poškodenej nebola nast.ala, tedy že by bola tu príčinná súvislost" 
medzi DPomenutím ·obžaiDvamého a medzi smrťlou PDškodenej. _ 

Ad 2. Poneváč neni mDžno pozitívne zistiť uvedenú príčinnú súvdsllosť .. 
preto čin 'obžalovanéhO' už z tohoto dôvodu nemôže byť podrDbelný § 290. 
trz. V pDdstate zbytDčné je tedy zabývať sa Dtázkou, či moholl Dbžal'ovaný 
.P'l"edvída ť, že poš'lmc1Bná slpáClha ,sebe'V'r.aIŽlc1u alOOIOI Illlie. Najvyšlší súd lien 
cieľom objasnenia všetkých vyskytnuvškh sa OtázDk a preto zabýv:all sa
uvedenDu Dtá'zko1.l, Jelbo ne,ni možno negatív:ne vylúčiť mDžnosť, že tá 
okolnosť, že poškDdená našla vitriDl v jej rDzčule'uom stave, mala nejaký
vadv na Dkamžité prevedenie sebevražed:néhD jej rozhDdnutia. Obžalovaný 
ale ani v tDmto predlPokQadaJnom prípade nemohol by byť uznainý za 
vinnéhO' z prečiruu dďa § 290. trz., lebo on nemDhOiI predvídat naJstalý 
výsledok. Predvídať, že nieMD sa môže rDzhodnúť lna sebevraždu, je 
veľmi ťažké, lebO' du:ševne zdr,avý člo,vek, ktDrý má svoj Žlivot" rád, ·ne-
môže PDchopiť tohO', pre kohO' život už merná ce,ny. PretO' duševne zdravý 
človek Dbyčajne neberie váž:ne také vyjadrenia iného, z ktorých tO' by 
bo,lo mDŽlno uzatvárať, že tento hodlá vykonať sebevraždu. DlIa zkúseností 
se'bevražda jednoho člena rDdiny vždy prekvapuje i tých, kt'orí boli v naj
bližších StykDch so zomrelým. Z tej zlistenej skuto,čnosti, že poškodená 
zrejme v rDzčulenom stave viackrát sa vyslDvila 'Pred obžalovaJným, že 
sa napije vitriDlu, n'enli mDžnD tedy uz:a,tvárať, že DbžalDvaný, kitDrý je 

·obyčaj,ným barviarDm pllátna a nemá psyahDpathD{.ogických zllCulDStí, by 
bol mDhol predvídať, že by tá DkoInosť, že nechal bez dDzDru vitriO'L 
VD svojej dieLni, mDhla účinkovať na tO', aby POlškDdená sa rDzhodla na 
sebevraždu. MDžnDst takéhO' . uzatvárä.l11ďa u DbžallDvaného je tým via'c 
vylúče>I1á, lebO' poškDdená sIlúžila už desať rokD,v u Dbžallov;aJného, tedy Dn 
mDho:l právom predip'Dklada,f, že pošk,odená dti sa dOIhre v jeho dome,. 
ďalej lebO' 'v' tDm sPo,ločénslkDm kruhu, v ktDrDm žm obžalDvaný a po
šl~odená, tá 01lml1nosť, že g,axdla IPDtms,tá služlku p!re jnejatkiú chybu menším 
bitím, lneberie sa obyčajne tragÍlCky, a nepDv;ažuje sa za príčinu k tomu ,. 
aby sllužka - ktorá neni vialZaná klU dDmácnosti zamestnavate.fa -
lebO' dľa dneš'ných pomerDV ľla:hkD najde si inú službu - ulpadla dD zú-· 
f.alstva; kDnečne lebo pDškodená ItOihD istého dňa, keď spáchaJla sebe
vraždu, s.ama dOlllliesla vitriDI z obchodu, a DdDvzdala ho s'vDjmu z,amest
navate:ľ,ovi. 

Poneváč nie sú tu náležitosti prečinu dľa § 290. trz., preto sa mýli/ly
súdy niž,šiehD stupňa, keď čin obž,a,IDv,améhD kvailifikolValy diľa cit. § trz~ 
TentO' či.n vyčerpáva skwtkDvÚ podstatu Ilen_ prest!ulplku Ma bodu 2. § 108 .. 
trz. DI'a min. Inar. ČíIS'. 2789/1869 olhžalDvaný bOlI pDvinný uscholvať vo 
sVDjej diel:ni upDtrebený vjitriol, j:ako všeobecne známy jed na zatvDrenom 
mieste, aby zneužitie tohotO' jedu holD rremo,ž,né. Keď Dbžalovaný opustiac 
sVDju dielňu :nechaJl. tam jed bez tohO', že by bDI nádobu obsahujúcu jed, 
alebO' aspoň diel!ňlu uzavrelI, prevj;nil sa proti bodu 2. § 108. trz. O' I})rest.. 
Poneváč prestup Dk určený v cH. § je l'avnejší než prečin daa § 290. trz. ,., 
pretO' je tu dôvod zmätočnosti Dznačený v bDde 1. b) ~ 385. trp., na ktorý 
súd má hľadieť ~ úr,adnej mDci. Najvyšší súd tedy pDkraoo'va1 dJľa Ddst. L 
§ 33. trlP. nDV. a kvallifikoval čin olbžalova:néhD za pres,tuPDk Ma ~ 108 .. 
bodu 2. trz. 

ad ~ 368. trz. 
Pre'čin dIa tOihO,t,D miesIta zákona je tak zv. lÍur,twm possesionils, teda' 

om, ·Morý po stránke zo'V'ňaljše.j sa rovná krádeži, nesmeruje všalk prot[ 
vl'astníctvu, ale len pw-ti užívademu a,lebo retenčnému právu na dotyoný 
!predmet. (Zm II 684/24 zo 17. II. 1925.) 
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ad § 370. tne 
Vy1žaduoe sa, ,a1by krádelŽ, zpreneíVera atď. bo1y jedným z činov, 

Ktorými vec ukra-dená, zpreneverená 3Jtd. dostala sa od Jpachateľa ,kráde,že, 
.zpre-neJvery atď. do držby preddhbdcu ukryvalča. nežiada sa v š'a:k , a:by 
krádež, Z'prenevera ,atď. boly jediným či,noJffi prevod'1l veci do držby pred-

,chodcu ukryvača. (Zm III 364/25 z 5. VI. 1925.) 

Ad § 375. trz. 

UstaJniOlvenie to:to pr edp,o'kladá, že Ipa.ohateľ il1edohoC±nul sa vQJpr·ed S'0 
zIodejoJffi, zúčastll1í sa zaň,steil1.J~a pr:Os:peahu z kráJdeže IPly.núceho, že teda 
má v úmy:sle zaistiť zbode}olVi prosp,ech, ale ni,e pre !Seba. (Zm III 1051/25 
.zo 17. XII. 1925.) 

Pre pomer medza, .UlNryva,čs ,LvlolITl a nadr~C<V1aJním je roz,hiodinÝIITl len 
,úmys,el 'P'achat'e.fa, v ktorom jedna,I ,a :najmä, čd zamýšľlai jedlil11e '},en byť 
pachateľa krádeže p:red tresta:júoou splra'Vedl:ruosťou, ,alebo oi 'o IprlÚls,pecih, 
kDo,rý by preňJho z kinadel11ej veai vyplý!val. (Kr III 47/23 z 15. IV. 1925.~ 

Ad § 376. trz. 

. To,to miesto' zákona len vtedy môže byť Ulpotrebelné, ',keď mad,etlwvý 
'plros,pech ma.l byť zaistel11ý IruadrŽlo'VaJČlovri viny samému, a,leho dned oSlObe, 
ale l,e-n s.amému pachateľovi nadržoval11ého .čiil1 lu. (Kr III 490/23 z 30. IV. 
.1925.) 

Ad § 379~ trz. (§ 50. tr. nov.). 

P,8JšloiVaJllie s,plOlu 's podVioJdJnými mall1iilpuláciraJmi je dôch-ord:korvým pre-:
sItupIlwm. Podľa Višeohecil1~ho ,trestného záJk10na môžuPloiCLvodné maJl1Ii'p'ulá
cie len vtedy byť Dr,estné, 'k'eď vYičer'PáiVajú skutlmvrú :plofV'a!hu ne,jakého 
trestného činu, lna pr. falšlOvlall1lie v'erej:nej listi:ny. (Zm III 1142/24 z .5. VIII. 
1925.) 

Bola-ai spôsobe:ná majetková škoda, je podvod dokonaným trestným 
činom. Pozdejšia náhrada škody nemá vlivu na kvalifikáciu podvodu. 
(Zm III 732/24 zo 27. IX. 1924.) 

MeC±zi ip'oldJvodmým jednaníl111 obŽlalrQIv.a.ného a šklodou musí byť prí
oiDmá ,srÚvislolsť. (Zm III 793/24 z 6. XI. 1924.) 

Ne,tvlrldJil-li obžal1ov.alný· jednotLivým verHe,ľom pri objednávaní zb:olŽ1~a, 
.že je 'pJ,a,tenia scholp'ný a k plateniu ochonný, srcháJdzla iplOdstaiJná I11láJlelžitosť 
podvodu, totiž zál Udl1é uvedemie v :omy!. (Zm III 838/24 .z 19. I. 1925.) 

Objednaillie jedál ,a ná,pojov v hos tLnc i v úmysle kh nez~pllaJtiť - je 
p'odvod'oim. (Zm III 219/25 z 3. IV. 1925.) 

K 'sikutkoViej ,podstate podiv,odu s,taJčí úmys.e.l , oIP,atrd.ť sebe alebo inému 
majeNwvý p:roslpech. Zá'Noln nevyžaJduj,e, aIDy úmYisel 'pae:hateľ'a smeroval 
tIi'ež k sváchamJiu cudze,j šllmd'y, ,st8Jčí, bola-Ili cudu,a ma.jet!kJová škoda ,s'p6-
slObená záľudrnÝ,muveldením v .Qlmyl aleho udr,ŽlolVal11ím v ,omvle. (Zm III 
732/24 zo 27. IX. 1924.) 

Ad § 380. trz. 

s.čítať šlmdu u viac ,poškodených 'O.sôb neni 'Pdpustné. (Zm III 986/24 
.z 3. XII. 1924.) 

A.d § 384. trz. 

Ustanove,nie toto vylUČUje podvodný úmyseJ, predpoklad8Jný v § 50. 
"tmov., abypach.ateľ sebe a.l,ebQl inému olp,a,tril hez.práV1ny maietko'V"Ý IP[IQ
s,pec,h a tým oklama'llému alebo inému spôsobU madetkJowú šk/odu. Aod
mienkou trestnosti je síce záludné uvedenie v omyl, avšé:l.k !len za úče
a,om získania úveru. (Zm IIII 929/24 z 26. III. ·1925.) 
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-
Dr C, Bafinki 

Pr; 
Napadnlll 

z 3. IX. 926.) 
Žailoba j 

mienok maJI t 
a to aj dľa 'PC 
ten dom, kto] 
mienk/a,ch, už 
zhorel, tak že 

Po'zemnc 
nastal ten om 
aj žalobník I 

nabídky aj 
v pra'vdivo 
bola kúpna 

Pon 
z kúpnej 
intabuilované 
né na verej,n 
takže, keď b 
vého stavu, 
lovaní - te 
bol predošlý 

Zakiladá 
1. že 

že sa predá 
stor, 

2. že 
úkor bezip'l'á 
že sd exekve 
a keďby bol 
tovila a 

Má 
dra~ba '11a 
nostli. dr:awy, 
r,iálnych sená' 
žalova'ní p,as 
žaloba a 
praVidivým 
bola zlrušená 
vrátená. 

ŽaLobnik 
o tom, že 
p'fázdny Pfli 
jlak'o 011 v 
omyly tak 
omyl 
myseľ 
právne " 

Keďby 
skutko.vého 
z nich, ,ani 
že vyjladr 
však len 
vlideť a 
č'in orU jeho 
tým vďac, 


