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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, 
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jehož predmetom je niektorý prejav dets~ej' d\lše, c1etského sm}'
šrania, musí s~ di<.tť s najviičšou o.patrnostou. 

TO, platí v stupňovanej miere, keď v súdnom pokračovaní má set. 

dieťa ako svedok vyslýchat. Psycholo'gické zkťise~osti upozorňujú 
nás, aby p~i pr\sluhovaní pravdy bola čím menšia váha kladená na 
detskú výpoveď, poneváč len vefmi zriedka, a len za pomerov qb- ' 
zvlášte. priaznivých bude možno na úu zakladať rozsudok. 

Všetky príč.iny, ktoré túto ' opatrnost, a nedoveru voči detskÝIll: 
sved~ctvám ukladajú , pochádzajú práve z povahy detskej duše. 

Význačná vlastnosť detskej duše je prílišný s u b jek t i v i z
rn li s, ktorým si ona utvorí a vybásni celý vonkajší svet, celý
vesmír podfa predstáv .svojho vnútorného duševného sveta. Tento 
subjektivizmus robí dieťa náklonným prenášať svoje predstavy do · 
syeta skutočnosti. Názor na svet je u dieťaťa bez káždej vecnosti ,_
p.ostráda úp lne toho objektivizmu, ktorý často aj u dospelých po-
k\llháva. Kritika myslenia, kontrola pomeru medzi našou obrazo-
tvornosťou a medzi skutočnosťami vonkajšieho sveta schádza aj" 
duševne normálnym deťom temer naprosto. Jestli však sa pridruží 
k tomuto subjektivizmu, tomuto prirodzenému nedostatku seba-.
kontroly ešte i neobmedzene hýrivá fantázia, pathologická obrazo--
t v o.l~r\iJS ť, .k,to rá: ,s·a: zv JláiMe vo· veJ(IUi ,dos:pi/e'Vlair1i'a; {IPulbeTt'y'). Č1alS1to d. 0-

stavuje, v tom prípade dostaneme od dietaťa často tak fantastické· 
olbra!zy o. ;ud,a.l,osit :1a,ch, na. 1{]tim1é UlIQ·lnllállne, v'Y'sllfTic[l'a:ť, ·ž,e 'j 1a'ClIr.Ů' sk:u~ 

to.čnosti sotva sa dá vylúskať z fantastického obalu. 
Prispieva k tomu ešte i okolnost , že v dieťati moene žij e'· 

túžba byť obdivovaným, pud, aby bolo predmetOln rozhovoro v,_ 
rado hrá zástoj VO' vážnych záležitostiach. Tieto vlastnosti vlívajú 
naú v uvažovaní jeho výrokov. Jeho hlavným želaním je, aby čírn~ 

\Tiacej mohlo vypovedaE, aby, jeho okolie videlo , jak vážny zástoj; 
hralo vo veci. Jeho výpoved fe obyčajne pozitívna, zriedka sa stane 
že- by nič rtevedelo' o veciach, na ktoré je vyslýchané. Mrzí ho ,.. 
jestli sklamanie lnusí zapríčjniť tým , ktorí práve vážne vysvetle--
nie čakajú od neho. 

Zdorazňujem , že tieto zjavy sú všeobecným rázom detí , a to> 
aj detí, ktoré sú psychicky zdravé a n1favne bezúltonné. Ale ako je
to s takými cleťmi , u ktorých tento všeobecný karakter zaťažený j e:. 

tým, žesú cluševne a mravne zoslabené? Jestli už aj v predpoklade 
dobromýselnosti , a normálnej súdnosti taký nepriaznivý obraz, 
sme dostali o hodnote detského svedectva, akú schopnost svedčenia. 

možeme očakávať ocl obmeclzených detí , alebo ocl takých , li ktorýcl 
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:sa javí luhavosť , náklonnost k - luhaniu jako prízna-k choroby? P9: 
.:znamenať treba, že obmedzenosE clieťaf:a je často vefmi ťažko zna..,. 
tefná, tak že aj zkús8ní a psychologicky "vzdelaní pedagogovia a le
kári možu túto skrytú obmedzenosť len Prl najopatrnejšej pozor
nosti soznať. Školský pokrokneni vždy merítkom duševného stavu~ 

V detidrnálclh iSú1d:ni'crt'vra 'SI(t ~lliálm,e, !p:rí pia cl y, Ikldle' ťalžkié nes;I)ra
'vedlivosti pochádzaly ,z 'vypoveclí takých cletí, ichž obmeclzenost , 
:-práve následkom svojej skrytosti, ušla pozornosti súdu. 

Avšak neodvisle od prípadu obmedzenosti a mravného nedo
.btnlku, má sa dieťa považovať za svedka stupňovane pochybného, 
poneváč chybuje mu vedomie zodpovednosti, znalosE násleclkov, 

. ~ ldoI'ýn1i jeho výpoveď je spojená". Vol'né uvažovanie dokazov so 
:s trally súdu iste slúži za vážne korrektivum , jednako - najma 
'Y pokračovaní pred porotným súdom - musí byf: svedectvo elie-, 
Cara vel'mi opatrne používané. 

Treba ešte uvážit, že cuclzosť miestnosti, súdneho pokračova
ni a, obžaloby, výsluchu, vyvoláva aj v dospelom človekovi istú 
predpojatosť a zmatenost:. Oč y stupňovanej šej miere stáva sa to 
u Ji8fal:a, ldoré zo svojho prostredia, zo svojho detského sveta vy
'irlnmh': Je postavené medzi prísneho sudeu a bTadého obžalova-
ného'? .1 e110 siŤ,uácia je na torko nezvyklá a slávnostná, že zmatok, 

-ktllr~' lJ() ovláda, privedie ho bezmála do bezpdčetnéhů stavu. 
'. lJ.eBt-1ir rulž ,na 1kalž!dý" sIpOis1olb 'je !trelbra vy,sillý,cal'af ,dileť:a., tliladúcne 

by bolu , aby sa to stalo v jeho zvyklom prostredí, doma, alebo' 
v škole. h.du áspoi\ v oh.anlihu výpovede ušetríme ho rozčulenia 

::a 'l'o'z~p.a'k,ov, IdtoJ.1é !hn !l11~a:trú' IVIO 'VIÝIPolv;e,dii. 
Najlepšie by bolů snácf svedectvo dieťaťa až po istú vekovú 

hrani.cu vobec pominúť , v každom prípacle však jeho sposobilosť 
-k svrrlčmliu cclborne vzdelanými psyehologmi dat zistiť. 

rvl ysljrne, ;/,8 v dobe osnovania nášho nového trestného zákona 
'bolo sn ád '.'hodné na tento problén1 poukázat. 

Dr. A. Z. 

Prehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho 
:súdu Československej republiky vo veciach ob-

čianskych. . 
1. 

' I. Roz.hodovať o nárokocll, týka;úcich sa okolkovania rakúsko-
4ll1orskýclz bankoviek (zákon 84//919)1 vydania vkladných Ustov 
.fJotažtze výmeny bankoviek, povolané boly sorávne (jinančné) úrady. 

ll'
v
Zákon z 2-ho lZovembra 1918. č, 4. Sb. z. a Tl. platí na čelom 

.území Ceskoslovenskej revubliky. . . 
JI/. Podkarpatská Rus právJze stala sa Ciastkou Ceskosloven

-ske; reoublikv už sriadením Ceskoslovenského štátu totiž 28. 
~kt~bra 1918. (C. Ro. 1/1. 28/22. zlO/V. 1922.) . 

Najvyšší súd dovlolacej žiiad-osti žalovaného vyhovuje, rozsu
ok odvrolacieho Isúdu zmeňuje, sporu IP1'ekážaj.úce j iI1ámietke 
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- vzne,senej '.Žalovanou stranou na záJklade bodu J.. I§-u 180. O. p. p.
vy1hovuje la splor zastavuje: sÚJč8.lsne zavazuje ž,aJujÚ'cu stramu, aby 
žalovanému. . . Kč l., II. a III. st. útrat za 15. dní pod m.ásledka,mi 
exekúcie zap'latila;'odvetu lŽalujúcej strany lodmieta. 

Dóv.ody: 

V žalo:be žalobník uviedol, že v marei 1919, keď sa v Užhorode 
oktolkJovanie rakrú:sko-uhorský;ch b8.lnkoviek ~preváJdzalo, ,bol vŽiJine, 
kde bankovky v sumě 15,000 K, k okolk'ovaniu prihlásil; okolkovanie 
a zámena mu vŠlak v ŽHine, p.ozdejšie v Užhorode a v KoširCiach bo
ly 'odop:reté, k'onečne že bol 13. septembra 19211. usnesenim fiinančné
ho r 'eferátu v Užho.Tode vyrozurpený, že mu bude »obnos 15,000 K, 
k výmene u bermého úr,adu ,poukázaný ale len pod ,tou fP'Odmienk.ou, 
jestli sa :lriekne ďaJškh náTloklov pr.oti československému štátu«; nú
tený bol vyjadrenie .o 'to·mto, 'P'odpWať, lebo ináč by mu nebolo bývalo 
ani 7,500 K IVYIP I alt elll é. Vlz:hr,adom na toto donútené podpís,anie vy
~adrenia -, ďalej na to, že sa ,opísané jednamie voči žalobník.ovi ne
rnalo stať a že sa mu usnesením finamčného J'eferMu na zadrža:ných 
7.500 K kniž:ného výťahu nedostalo, žiadal odsúdiť žalovanéh.o na vy
damie k ,rnžného výtahu IQ 7,500 K, ale:bo na z'8.lplatenie Zl8.ldJrž'a:nej 
sumy. 

!Pri okolk,ovamí tb8.lnkorv.iek dTa ~áko.nazl 215. iI\l. H:M,g. č. 84. SIb. z. 
a n. a .na zá~d8.ld'e toholto vydJam1ého iI1aTi.a~delI1ila mitTh:itstT:a: fi.nancif z 25. 
II. 1919. čÍ,slo 86. ISlb. zák. a nar. 'ČelSlwslovenlský lštát 8'krze sv,oje orgá
ny nevystav,oval v ja:kovosti subjekta súkmmných práv vo,či jednot.
Hvcom, ktorýchpovinnosťou bolo rakúsko-uholI'ské bankovky k ok.ol
kovlaniu ;predložiť, ale vystupoval ,ako verejlllo-právny IÚtvaiI', repre
.zerntant velrejnej moci - ,svrchov,anosti - voči svojJm prislušníkom, 
ako člelllom podriadeným najvyšši'emu vereji!lJo-plI'ávneho útvaru, to
tiž štátu. Nepotre'buje ,z,o,vrubnejšieho' odóvodnenia', že právny styk 
štátu ,s dednotlivca,mi rpiI'iokollk,ovaní tbarnlkoVtiek po,ťaJŽi!le rpri zámene 
peňa!zí dra hore uvedených ,právnYlch 'Predpisov a nariadenia vlády 
republiky IČesk,olslove'llJske~ z 12.okt. 19W, 'čÍíSllo 576. ISlb. (lák. a nar~ 
nebol iPlI'áv1ny)ID stykom ,kJoordinovarných ,právnych subjekt-ov, ale 
právny-m stykom lštátu ruko [laJdrillldenélho najvylš.šielho v'erejno-lPiI'áv
neho útva,ru k jednotlivým - je'mu podr,i-adeným a jeho svrchlOv3Jno
sti podliehajúcim - IQs'o:bám; všetky majetkové nároky, ktoré plyillú 
z 'takýchto právnych styklov, sú náJrokmi verejno-právnej povahy. 

V p:rávnom styku, z ktorého žalobník :svo,j žal'obný nárok od
vodzuje proti celému Československému štátu, tento - prostredlllí
ctvom sv,oj kh k tomu pov,olaný'ch . orgá'Iliov -- nevyrstupoval v,oči ža
l'obníklOvi ako 8 :nim .rovnocenný právny subjekt, ale vystupoval ako 
jemu tnadri-adená vrchnosť. Ž.al,obný :nárok je tedy - dra horre uve
deného ...:....., .nároko'm verejno-právnej povahy (.ako ,Vo ináč aj odvolací 
súd vYlniekol). 

Pri po:sudzlOvaní 'otázky,komu prislúcha rozhodovať o takých-
00 Illá;mkoch verej,no-právnej povahy; tpcrichátdz'ajú v úvahu zák'ony 
z 2. ,novembra 1911.8. , číslo 4. a 3. iSb. 1Jáik. a nalr'. 
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Dra; ~rv,ého I(zák. 'č. 4 lex ,1918): nár,O'ky pro':1Ji c,elému štátu, aJebo 
jeho jednotlivým zemiam mOŽllJO' uplatňovalt žalobou u ru'8!(lJnych súdov 
- v 1. i;n.štancii pred zemskýlm sú-dom v Prahe, čím je. určený obor 
pÓslobn\O.sti a p::rÍslušnOlst tohoto súdu, dnými slovy: výlučná . vecná 
a ,miestná pr-nsJušnOlst, že.tu Illejde 10 nál'loky odvtOdzov,arné Zo súlmom
llio-právneho IpDmeJl'U, lale len 10 nál'lryky, lodvod~ozv,ané z verejno-práv
neho pomeru, to ustálit možno z 11. vety .záko~a, k.torá sa, zmieňuje 
o p r Í p u s t n '0 s t i žaloby u ri-adneho súdu, lebo táto pll'ípustnof3t 
r,o:zumie IBa u súk 'romo-ip ';rávnych ná11o;kIOIV proti štátu S'3m'a 
sebou, - nemalo by 'tedy náJle'žitého smylslu, aby zákonod·arca v špe
ciá1nom zákone ustanoVloval .niečD takého, ČIO sa rozumie s,amo se
bou), - ale toto uplatň:ovanie Illál'lokov proti celému' štátu alebo jeho 
jednotlivým zemiam u ri-adnych súdov prí'pustné ,je len 'pod rou ptod
mi e nkou , že Il'ozhodovat o ňom neprislúcha Najvyššiemu správnemu 
sú-du dTa §-u 2. lčí,slo 6. 'z áJk,o na, z 2. nOVlembra W1r8. čÍlslo 3. Stb. II a n: 
ktotl'ý ustanlovuje, že Najvyšší správny ,súd 'l'lozhoduje o náirokoch 
proti štátu a}ebo jednotlivým zem-iam štátu vtedy, jestli už rozhodly 
o nárokoch týchtQo v medzi.ach svojej príslušnosti v inštančnom po
radí úrady správne a jestli ide len lopreskúmanie toht,o 11'0 zhodnutia_, 

Žalobník v odvol,aní sám llyie:dol, lže o jeh-o nár,o,ktu finančné 
vl'r0hnolsti, tedy správne rúrady (a;dmi-nistratílVllle) y naJjvyššom~ 
stupni aj ministerstv'o fina:ncií - už rozhodly a to ministerstvo fi_' 
nancií v tom smysle, že aj v pomere 50 °ln -ov výlInen8! bankoviek
stane sa len pod tou :podmienk,ou, j esUi ,sa ža}obnÍk ďalších nál'lokov 
zriekne, - čím bol nárok žalobníkov na vydalllie vkladného listu 
implicite zamietnutý. 

InáJč z §-u 1. h.o!re citoVlamooo zálktona Č. 84 ex 1919, ďaleg z §-u 5. 
(pr;e'd'poisledlný o,dJs'ta,tve,c) nariadreni,a 'mÍlllistra IfinancH Č. 86 ex 1919 
a z §-u 6. (po:su.edlllé :dva, ,odistalv'ce) a '.§-u 10. 1((piJsledný odstavec) naria
denia vlády ,relPUJbliky Čels'kos[o.velnsk,ej ~. 12. OiktólbT.a 1920, Č. 576 Sb; 
z. a n. Illals\letdruj e, že rozhodovať o nál\okooh, tý.kajt1.cich Sta ok.olku .. : 
vaJD:ia rakú,sko-uho~skýoh bankoviek, vy:dania vkladných Jistov po~ 

t'ažne výmeny ibankorviek" POtVOilané boly .správne úraJdy. 
,z t'OIho, Č'O je hore 'Ulvedené, IZDejllne rr.as'ledluj e, ž,e v žalobě uve· 

dený náT·olk, ktoll'ý 'je lllár'okol111 v,erejnopráJvne'j pova:hy, 'Vlznésený proti 
celému štáJtu, vóbe,c nerrnolŽno upll8!tňovat pred ,ri.a!dny;:rni sú'dy; mýlil 
s'a tedy 'od'\T'ollad súd, ke,ď - IZmelllia,c rOlZs'lltdolk ISlÚdu I.-lStUjpňového~ 

vy:b.ovujúci S.POTU :pll'eJkáJžaJjúc,e'j náimietikie., Vlznesemej na zák~latdle bodu 
1. (.a"j 3.) §-u 180. O. !p. p. - 1Z.a.mi,etoll reičerrní spmu pTelkáJžajúcu ná~ 
mie'tk'u, na Iktor.ú trelha olstatne ag z úradnej pov1nnolsti :h:radie/ť . . 

Ohrlac1o~m n.a o.bls alb d ó!vlo do v ro'zsudlklu od v'o la.de ho Siúd u N a j ~ 
vY1ššÍ súd (pr.i'Pom'Ín.a, že je ÚJpJ'lne mý11ll1e st'ano,vÍsk,o od'v·o[a.cieho súdl1, 
dra: ktorého zálkon z 2. nO'\T<6:mblra /1!918, Č. 4 Sb. z. a n. nemlo/hoil by iby ť. 

upatrerbený n.a 'ÚzeimÍ P 'odlka-l'/P,atJsk,eg RlUlsi, lelbo že v dotbe vym.e:senia 
tdhoto :z.ákon,a Podtlm;rpatJslká Rus Istála elšte pod )XU:hi::>I~ským im!pe
r.iumoID«. Mýlllle je toto sta!ll<ovi.s:}{Q z na!sledovnýoh dóvoc1ov: 

IZákon ,'li ·28. ,októibr.a 1918, Č. 11 ,slb. IZ. aj Jl. o S'ri.adeIllÍ samostat
ného Čelsk,o:sJ'o'\T,eTIls'kého štá)tu sice vólbe'c lllelhov:oIl'11 '0 tom, 2! ktorých 
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Ú'z~mí sa ,sldadá Č,esk'o.s!-o,v ť11~sk)' š tá t ( \"te,dy elŠte ne'mall ' p,l'es n e 8 kl.
noy,enýdh hr<a,nfc), ale z ustalD:o,ye.nih č.&1. ID,iero\"ea smluvy medzi 
mOCillOs,ťalIIli SlPolj enÝ.mi .i .s,d·I'U/ženýlmi a N e'me-clk,o'm, /pod\pí:s;anej vo Ve.l'
s a.iltles 28. jrúna 191119 ! (IČ . 56 ex 1'92il S.b. IZ. a: .ll.), Ikde .sa k'onštatuje, Ze 
mocnolsti sporjené i sdrruže:né už p r e'·d t Ý 'm 'lUZiua!ly ú!plll11'Ú neiZá:vislosť 
~ tátlu ,Če,slki<Yslo·velILslké:ho, z ,a IIH' ň. u j ú c e Ih o a j ,a u t 'o n 'o IIn III é úz e 
m'Íe RIU:sílno'V na j 'u lh od Ka,iÍ.',pat ,oT, ---:- ďalej zo ,smliUvy me,d l i 
č elnými mocnosťru:rp.i spolj'ern5T,mi i 's dl'ulženými a Česk'ols,l 'o ,venskom', 
p o'dlpís:a:nej v Saint-lGe:rma:in-é1n-lLey;e dna 10. selP'te,mhl~a 19:19 (č . 13J~ 

e ?C 19,211 S:b. z. a n.), kde Isa pro,ste kro.llIšta:truj e skuto,čno.slť, že Č e,s l\'í)· 
s lovenSký štát 'lliŽ viZllikoíl a lŽe v .s8íbe za:hrňuŮe aj územ'ie P{)d:kar;p ~ t- . 
s kej R'l1si, ktmé ma bY'ť v rálIIlci štátu Česko, rsJo, !V ,e. nskéh o 
alko s,a;mols.'P.ráv1l1Ia jerdfnotika sriadené, - nUIDo mat za t'o,ž,e Pod
karpatské Rus p r á v nestala sa ětastkou Československelj republiky 
už sriadenbn ČesklOSllOlVe'llS'kého Mán, totiž 28. okltóbra 19J18, :ke'ď aj 
niet skutočnej 'listiny ,aleho aktu, p otv rdzujúceho okamžik, v ktorom 
sa Podika;rtpatská HUls prilpo.jjj}a k IČeislkolslolvenlske'j repuhlike. 

rV:ycháJdz,a[j-úc z .t ohiolto ,prá vne.rw s tallloIV,ils,k1a', - zálm Juy a nal'Ía· 
denia Če'sk,osloove'Il'8lkej relpu:blilky, v.ylnesené od 28. ~o!któ(blDa 1.9:18 ._
na'korko v . Inich niet inéiho !Ustanowenia, výs,lo:v,ne a-Iebro jmiplicite -
po ,prá!v'8 p,lratné broJy i'P1so, iUTe a;j ·dorty/Člne Úlz,elIDia . Podka;r,p,ams.kej Rus i: 
- na imú stránku (patrÍ O'koJ.nos:ť, že nireu\.,toTé záJlmnité IPIreld(pirsy fa].;

t~Clky n8lffioolbJly ,bY'ť dO'óaisne preváJdlz'ané l)J,álsledlko.m t'o!lw, 'že na ist ých 
čia\s~kalCih 'po· dlk la,1~p;ruts:kjo-:r'l.Ilskélho úzellIl.ia iC-e!sl\.'01s['OIven.ls,ké!ho Štát.11 

štátnn. mo,c d iOl Č a, s:n e nemohla byť vyk'onáv.anápre'to, i]Jioneváč jedna
druhá čalsť relčenél.ho Úlzemia ob:sa;d:elná hola c'u,djzím voj!s.kom, al ebo 
pre ilIl1ú plI'8{:~ll'OldiIlIÚ p :re'káZlklu. 

Úlplne mýl,ny je názor o.dv,ollacieho súdu laj p.O tej stránke, že by 
zákon z 2. novembl'a 1918, Č. 4 Sb. z. a D. platil len v tej čias<tke. re
publiky, kde ostaly v platnosti zákollly bÝ,ViaJ.ého ra,k,úskeho' cisárstva. 
Zo s:1mélho 'záJkiQ,fi~ č. 4 ex 1918 voto vYlčÍta,ť nrijaJko ne,mo,žnD - ,a sa,rna 
o se:be tá ' ok,01Jnolsť, lže náDo'ky, '0' ktorých r ,o;zJhod,ova;t. odkázlané je e,it{) 
v aln ým zá k,o:nom do ohoru pos'obnos-ti pr,ažskélho ze,m 'ského s údu, a k o 
súdu 1. inštam!Ci,e, 'Slh ;o:duj-e .sra s je dm ,o IU Č i a iS t k ·o u nái-r,<?kov, o k to
~Ý Cih 1'0lZjhod'ov,a!1 pr,eod štátnYlm pl'eVlraito,m doty/čne 'zemí ,bÝ1vailé118 
ralkúlSlkelho clÍ;sá'I1stva rílšiský ,gúd, nie je dostatoIČill-ý(ill pod'kll,adolIIl k t oml l 
záve.ru, že by Del6eiUý ,zákon nerpltatil v tý,c!h čialstkalch ' Čelsil<..osl,o've'TIsrk e j 
r8iPutfl iky, lna ktoré sa p.red štátnym Ip.l~elvlr.artJom prá'v,c);'ID.IOiC ríš,s,k e,}} o 
súdu ne,vzť.aiho v,a~a. 

Roz,hodO'Vlruť o d ll'u lh e j č,alSti ná'ťoko,v, o a,ký'C!ll pre,d; š tátny m 
pr8lVra,toiID 110z:hodoV aíl rtš'Sky siÚd, pr:iJká!zané holv IV bode 6. §-u 2. 
záJkol11-a č. 3 z 2. nov,emlbr.a 1911.8 SIb. z. a 1.1.. Najvy:š.šismu s'piráv.nem u 
SlÚclJu, ktoirý bGl sr:iiadený 'pre c8l1:ú ()Iblalsť štátu ČelskoiSllo,v8IIlislk.éiho . 

Cit'iJv,ané pr8ldjpirsy ~,áh.,onov č. 3 a 4, z r ,oku 191118 s:ú dÓlsledkotITl 
t'OIh() , že bollo 'U(plUlstené o:d toho', alby l'pre · Č .8iSk'Oislov,e.ns,klÚ l'8{pub[i k LI 

sria'dený hol 'oibidoil:mý súdlIlY třilbumU, akýrrn brol pTed štátnym p n:> 
vráto,rrf v HalkÚJsku lsúd rišiSky; nelQ{b1Sotojí ' tedy stan'oviSlko,preJ.a·ven é 
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Y rQlzs'llctku odvotl!a:Cie'ho sú,du, ž.eby rečený zákon Č. 4 ex HUS »p.raŽ'~ky 
ze'llSlký súd len na miesvo v:redei:us!k>édlO ríěsk8lhú súdu hol del.e!~varl);_ 

lnálč vobelc ' je neim)'lsliteTné, !Že by zá:kofl.oda:rca róz;hodova.ni~ 

o ]'eče'llých ' náiI'Olk,olc'h V'e'rejno-.právnej opov,alhy proti· ce}ému ,štátu ~elL 

v Úlzemí ·Oesikosl'o'velI1lsl{.!eÓ Deipubliky, k.toré j.e mi,nm' SIIOVerl1'SIka a. Pod
kal1patslkej HU/si, Jbol cJhce[ slÚ!st,oodiť u j.ed!iné1ho ;S-bOl'ové.ho BÚ dn 
1. i'nštaincie; opačne: spiI'&.vne len k tomu záveru m!ožinlQ doS'p.ieť, že kért 
zálkon'octarca vóbec za potreibné UlZnal s!ÚstJredemie T'{lZhod-ovania o 1'('

l~ enýlclh nárOlkolc.h u jediného sborového ISÚ!dU 1. inštancie, za potre,bn'é 
to u!z;nal ctotYtne ce[élho úlZemia Č,esk'OISIlov1ffi1lskej reQ)uibli!ky. 

Z d'Ó\ViO,ď:OV hore uv'edenÝlCih ·bo10 t.reha -ďov;O}ace1 žii.adO!sti žulo
va ,néiho vy.hoviÍe,ť a spo,r z'a;s'ta;viť. 

výu~o>k o isnáJŠaný útrat všetkýJch tra,ch ,stolíc zakladá ,sa na. §§:...bcll 
543., ' 508. a 425 O. p. p. . 

Odveta - alko orpo'2;ďená ':- hoQa odmietnutá . 
. ,. 2. " . 

Predooklaf!om' $úkro~noprávneI 'subjekt/vitý s,;):olo~nosti- j~ ~ief 
právna Ústrojnost, daná . stánovan:zi. ~ , ,,Soff~al!s~ickd $t,qiia~" p~~ 
_stanov - dra súkromlieh(j práva -:- . nemá právnej. spo$pbilp$ti~ · ,_ 

Najvyšší súd <1oty,čne »straJny ;s'ocialds1!ov . v ' ... ... « Z Úiraa-
nfj povinno.stizbavuje účinnosti r ,o'?JBud,ok: 1Ů:dlv'olalC'Íeh!Q ' súdu - s 
út':inkorn aj ua To,zsudok súdu Iprvo~t'urpilové.hó -:-, ,fl. p'okI'ftč'OIVanic 

zasta,vllj (}. Útraty 'vlše'tkých tl'octh stolic sa vzá}omlné z;rUišujú. 

·z ..d ov o cl o v: 

. Zet]obník poc].als.p'o,r o rpre1pu1stenie pred:metu prenájlm'\u s Pl'Ís,l., 
pl~oti luestll ...... e, p'r,oU »st!Yl3me sociaJistov v ...... « S ozna-
cf'D im, (Že tút,Q stranuzJ3.stupu.ie cllJ:. X. 

;S!p,or dlŮlty ične mest-a; . .. .. '. bolnž prvns-tuipň-ovým SÚd'OIJIl 

prá y,oplatne r.iešenfr ;d.o'Íy,čne »strany s,oc i'aJistov v ....... « vša.k 
podal . lž,a.1o,bník Pl',oti .r'o:ZlSudikru ,o'div'oll'ac.ieho súd:u, 'potvr.dz.ugúce'mu 
~,al'obu za1mieta:jlúC'i l'o,zs.ud>ok 'slÚdlu P1~v{)stU'pňo'v'ého, clo:volaciu tía
cl,os f, následkom kto.rej - na záJkl:ade !pl"edme'su a pojednávani,a '\led 
- NajvYlš1ší ,SILId uJ.o'žil stranám, alby pre'Clla.žUy lis!tino'vý dók.3.tz o 
práv'nej os,o,bl1JOI3ti »strany ,s-ociall.istov v ...... «. 

Náme:stnílwlIll 3.tdv>o'kát'a; dl,a S., splnoTIwc,neného drO'm X .• 
predložené hol,o - k 'spismn :prfpojelľl;é - ,úradné vy.svedčel1ie mesltn. 
....... . , dra kt-Qirého ·'Sociali:stkké :strany ,(Irobotnícke stI"I3my) v me
ste . _ . . .. tv'oI'Ía plO.lH:kk é .s:p.oje:nie, ktoré nema j ú st a:n.>o v , pofažne 
Die sú prinútené :na úrad.né potvrdenie ,gta:yllOv«, - námest'níkom 
alIDv,okáta ,žal'Ohní:klO-vho T:ša.k ,predl.olžené 'bolo, ú'l',adtIlé vysvedčeme 

tie1ž :mesta ...... , dra ktol':ého »V Iffi·este . . je.8tvuj'úce l~olhot-

n íoke strany, alc>o Ipolitické stramy nepot-rehutjrÚ st'anův, ktoré by - :3:1 . 

maly vládnou \'l'ch:no.sť,ou sch\'áliť«. • 
D.ra s-u 70 O. P. p. stranou -v sJpore mÓlže [byť te n, kt,o má dIa 

-S úkil~o'mného prá\!,a právnu spó vinilost; Ip;rá'vna iS1P:OIS'O:bi],o'st 'po tejto 
s.trá,n:ke ,musí byť tedy vždy dra p!redpi,síOV SÚkTOllllll1ébo prá;va, po
'u 'd:zoVIJi11á čl. nie dJa zá~k<Q.l1'itých 'predpÍ-so'\' "eTej:no~rúvnej 'povahy, 

12 
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,kitnré (na IPr. ,:zá!lwny 0, ,vJo\1ebnolIll p,mriaidJklU) . v iobo're .. v 6irej;ného iPrá va 
prl'zná:V!3Jj 1,Í' ~ tpol'it.) ,~. stT,~~iirp. , právI).'u ~li'bj e1kti1vitu. · '.' ď' .' 

. f)r,ái . m;atér~ . siúkromn~ho · :pll'~va . právnus,pó.slobillolsť . ma)u nie 
iEm . ,o~:oby fy;s~éké, a'le" pl:i, 'zá;koJIllit,Ý.,Ch . tPo:d~ienka6h 'aj 'oIS'Q'by hrolIIla.-
diié (~po)loIČJn,\q;stJi, -k~o:rp" 'oi~c.ie, ú.~tavy, ~ záklac.t,iiJ.)T). . 
, . v 'PIfÚomnom prÍpade y s,mY·.sl~ .. hodřu '.6. :§~~ 18~ .a .§-u 540 O. 
p. ':p. z, Ú;r~dne~ /povinno:s:ti bol~ ireha sku.mať,či )~sÚana ' so·dalisLov 
v ..... '«, 'mli ·.pifávnu' spó :3,obIHosť .ctr'a .s,úkI1omného· Iprávla" poneváč 
lem. v tOlrnto ;p.r~prud;e ,maže OlIla , ~ SlpOlre. alkoŽ,a!1o/bm.Mka all,ea)1O ako ž·a-
10va.:ná 'strailla vystupovat. P IO' tejtO ls1Ji~á,nke v úyalhu pr:išla jedine tá 
otázka~ - či »Is,tr.,am.,a; ISlb,c~aJiislŤ!o lv v .. . . ... . » s\pactá do, Ikategoll'ie spo-
ločností, 'lebo j'eo,MvidJólmé, ' že ,d,o ilIlých' - ~ . predošl,o,rn odstavci uve-
dených - ka'teg.orií nespadá... ..' 

Na tTÚtO" '.oÚizku · nelholo "moiŽlno ~(úiIPO,vé,dať k1ad~ne, pone'váč Zl) 
samého, zástupooro .dr . . X . . predloženého ~ b,'Q;res;pomeputéJl!O' vysved-
čenia vysvlitá, že tak zvariá. »socialistická IstJ'la;na v ....... « stanov 
nemá, belz stanov vš,a:k nemóže byť re'či o prá vneij TÚs,tf'o.jno.sti o,;3ob, 
'\k1!o<Í'á; je ilspo,lolčri,olsti· predpokla,doiffi právnej sUlbjektivity, ' sdruživ
:š~ie .s:a, ' ,olso:Py móžu s'íce véJ(U'a ' s,elba a POlStpO']!U pmacovt3. ť,sld!rUlŽelIlie 
a~ó 1JaJké ille-ni rvlš;aIk povýiŠené nad :s,d:ruži"všie sa OISO;l)y, nevzniká my
slená j edIlJostJnolsť nad j edi'lllC<Ov aJ ,od nich Jo!Sta~mOJteJllá, a ,le jetu lelIl 
niek,orko je.dincov ved.r!a . seha a '. IIltč vi,aic. ZÚČla,stniť ,s'a, síÚk.romo .... 
pr.á.v:neho živocba, nej/ma v~stulPml a ť v spo:re v r,oH žalobcu aleho ža-
10!vlamého mažu len a to . l,en IPTe sw:j u . osob'1.,l j edine dotYlční ZJÚča.st

n6!IlÍ j,elcLiIn.ci, - lIlie vlšak ,mYlSll'ená olS'obno!sť z<aJhrňujúc3J v'š'e,tlkých je-
diIlJCOV sdruže/ma. N6IffiÓ'ž'e' byť teld~ )~slolciaJiisttcká · síŤ.~alIla v ...... » 
poviaJžovaná za; ta1kú,' ki,o,rej by dra súkTlomného Iprá'va . prisl:úchala 
p'rá vlna sPÓSO'bH<OIS,ť, lčono dÓlsled!OIk je, 'že' nelmó"že byť v StP,ore a,ni 
žalujlúcou a'ni ižalovanou stralIl,o'U. 

Na,s,l,ed'k.:om toho, ČO je 'hore u vedené, .bQllo tr,elba dotyč,ne »sLra-
ny s'oc.iaJlistov ....... ~« v Ismysle odst. 3. §-u 75, I§-u 5,40, s-u 543. 
(odst. 2. §-u 506 bo,d 1.) O. p. p. Z ,dÓ'v,odu S'pOTU !pre:kálŽ,a:1'úcej v !bo
de 6. §-,li !180 o.' p. p. uveldenelj o:kolnolstti rOIZlsudolk o,drv'ollaóehlO SÚdfU 

- ' .08 Ú.!Čink,olm ,a,j na -ro,zsudok S/údu PTfV'Otsltupň.ovéhlo ~ . z úraduej }JO

vinrios:ti IP'Ů'zha:viť účinnoslti a pÓlmaJčorVa'ni e zlastruviť. 
INetplIiá vom ži3Jdal Isí'C!e Žla:l'olbnfk d:o srplo'ru preldJvola:ť dr,a X. alko 

ZáJstUIPCU »:str.alI1y Is,ociallistolV v . . . .. », a !le a j telllw ne,plráv/O<m vy
stup,ovál v S'pO'I'B - zas,trúpený 'súc 'adv'oká tom na záldade daneho 
mu spllIl'Ů'IDocelllSvva - v melne sp,orrneruute,j strlalny, nem:a.jÚ:cej s'lÍ
kr1Olmnoprá/Vnej spóso:bHosti, lbránia,c SIa; ,pr.oti 'ž,alobe in me,rito mie
'st,o t,o,ho, 'že by bol Ipo,ukáá:lal na" oklolnolsť SpOTU IPre,ká.žajúcu dra 
bodu 6. §-u 18Q O. Ip. :p, ; pri taký,chto ok'olno!sltiach neuzna l Na,jvy,šší 
súd .za ·lOidÓ'v<Q.c1nené, alby žal,o[)iIl.:ťk re,s.pektí-ve dr X. na z:nášanie útrat 
o,dporc'li (odst. 3. §-u 75 O. p. 'p.) bol za1vi.aIZlMl'ý. 

1(,16. VIII. 1922. ,Č. Rv III. 276/21.) . 

3. 

Usfanovenie § 324. obch. zákona je výnimkou zpod usfano
venia druheho odstavca § 322. obch. zákona, - urču;e pre pia
tenie dlžných peňazí nielen . platišfe, lež aj splnište. 
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Najvyšší súd,tak dovoladu ži8!dosťžalujúcej strany, ako a.j 
tiovoTa!Ciu žiádolsť žalovalIlej' Istr.any Zlamieta, - útr.aty dovolacieho p'ó
lcralOO'~álhia . VIZ áj10mne . ZlruiŠuj e. 

Dóvody: 
IHó,z/S'1.1dok odvolac~elt}Q SIÚ:du napádrujrú dovolla·co,u žiadosf.ou obe 

' s!).(),rně . stra'Ily. Žalo)bník JpiotiJar, pokiaf nabol U1znaný záJvazo,kžal,o
V1aIDeo Istrany IZlalJ)lartiť za\Žlalova,ných 6000 K. s pr:ÚSl. rv .JclŮII'1.1llách če
skosllo1vlelIllskÝldh, žrulovaná str.allla poti,rur, pok~aJr je1j u10žená bOlI.a ná
hrruda ú:l'IOikovz o'polzden1-a a Ipokia'r lhaly útraty prv!olsiÚdne vzá}om
ne · 'zrtiš·ené . 

. Nie je ,QPoKi:srtatnená dov·ollada ,žiados:t ani je,dnej strany. 
rv ,otá},Zjk'e. iIIleny ziaJžaloVlamý·ch 6000 IK. 'záleží na tom, kde hrA.o 

"s(pl'Il1ište .závaz:ku ~a~iOIvlanej LS!ŤlI'lamy ku vrátemu te'jto. sumy, pri
.:jť:l;tej ZaJ sipláiku' na klú.pnu cenu. V úv,ahu ·priclháJdiz.aJjlú pred:pisy ojb

cho.d'né!ho zák,olIla, najma Utsta,no·venia §§-ov 322 a 324 lOb/ch. zákona. 
Nebol!O ,ani . tVJ'ldelIlé, !Ž.e \by sa >boly bývaly strany ujedlnaily alebo že 
Jby holy ibý/vJaly u/činily . prej a'v (pTi stm"norvaní olbClhodu v tom smere, 
ik:toré mie:sto má. ibyt s.rp~niIMom zá:va~kiu ž.rulovanej sitTamy tk :Viráteniu 
,pria,atý,oo 6000 K. Ani povlah'a t,ohotlo.závázku nelPoskytuje po t.ejto 
.strán:k'e ne.ja:ke'j OlpOlI'y . . Móže· i,sť p;reto jjba tO to, lči splnišťom zá-
va;zku žllilo,vlaJIlJej Isrt;r:any jedlr.a §-u 3tZt2 (,oldiSlŤJav'ec dlrUlhý) oibiClh. zák. 

'miesto, kde IV, ča!s,e smluvy ma}a: .o)bchioldrný závod p'Olt!ažne JJydlište 
~tranra ž,wlov,aná, lči .Idrla §-u 3214 tO\bch. zák. mies-to, kde žaJujúca s-tra
n 'll; v čalse IsmtU'vy mala tObchodný ZIá!ViOtd IPtOť'a'žne !bydlište. V onom 
prípade bolo :by s,plnilš,te v -tuzems-kiu, v tomto· pnpa1de v cudzo:zem
:s'lc.u. 

P ,omer ust,alI1Jovení s -u 322 (odst. druhý) s jedlned ,a I§-U 324 
o:bch. zák. sdrli'hej rstriany m ,olŽno·, trvá-li Sla len na dO'sllQvu záJk,o rua, 

vJ'lkl,a,dať slpóstObo~ dViO'}akÝ'm. Butďto ta-k, že zásadlně us-tano'ven~e 

·druhého -o-dlsta:v,ca §-u B220[bch.zák. vzťla1huj e sa aj na platenie pe
,_*a'zí, tak !Že IS-Iriyr~,el §-u 3124 ,oIbch. zák bo[\ by pot'OIm len ten, že 
nim sa U:IiČUJj e piúhé iplattšte s dós-ledkom, 'že peňJaiŽ:itý dlh je dlhom 
.doo,olsnýun la na dl1žlIlÍka pT.esunU'jiU sa úkI'laJty a lIlebe.zpečie dodania 
J)~·ňaJzí ve-ritterrorvi. DrUlhý m.o!žný Ivýkliad ho,l hy -t'en, ž,e l1sta;no'venie 
~u 324 o lbch. záJk. je výn'im!k'ou zpod us·tanlQv:enta druhého odsta'V
-c~ §-u 322 obch. zák., určujúc ·p.re pla-tenie dlžných :p·eňa·zíruie len pla- . 
:ti:šte, lelŽ .Iaj splni,Š'te .. 

Súdm·a prax tnva}a Idorsaváď :na výklade druhom a Na-jvy,š,ší Súd 
k tOlmuto výk1rudu -sa priklo.nil, u-váJživ'ší t,o-to: 

. Ursta;llioiveni~ §-u 3.24 ob-ch. :zrák. je dOlsllQva pre'vzaté z prvého 
'Odstavc-a čl. 3125 rak. :poťalžne neme·ckého oJJclhodnéh.o zák,ona. Tento 
čl. 325 r.ruk. !P'Oit'aJžne nemecké'ho obch'oidného .zák'o~a má IVlšak eŠle 
''();ds'tav6lc druhý, k'tolI"ý zn-ie: »Týmto UlStanovením (T.ozumej odstavco,m 
pr·vým, Sihoduj!úrc'i'm !sa, -ja'k-o- Te/čelIl'o, ·dolsllQva s usta-novením §-u 324. 
ruh. ·olb·ch. ·záJk.) nem.ení -s a' 'rVlšak ohfraJdne SÚďi'št'aJ alebo v inakom 
s,melre záJkt(\uné spllll,i'š-te dlžní'k'a (IČl. 324 raik. olbcth. zák. rovn1ajrúCiÍ 
sa §-u 322 uh. {)Ibc'h. ~á'k.) Tel!l'trOI drulhý ods ta vec čl. 325 rak. p'o
ťaižne nem . .o!bch.~álwna, .pre ktOTÝ ,dra ' rpanllljlúcej mienky vyJda iá 
~,a jeho prv.ý o,dsta'Vec stpós10holffi, uvedelIlÝ'm hore ' na' prv,om mie~te, 

12* 



178 

do uhm~skéhoohohOld~l'ébo záJ~,ona: Ip:re'vzatý nelhol. NemD{tn-o si my
slieť, že ,by Ibol -býv:al -ui~.ie l ;záko;nodáJre:Qvi toh{)~.o zákona, prejinl.'1-
júcelffiu doslova 'prvý ,odst8vec §-u 3Zó rak. :ofbc;h. zák., jell'O cctst::1.-

, vec, druhý. Vyp:usti.l-li tento, ,d:l'Ulhý ,odsta.vec, nutll'O nla:ť za t,o, že sn. 
ta ,k ,slaJ.o ziúmyselne. To:mu ZoreJme - I1a:~w-e,d;č'lij'Ú m10tívy k pTeldibe:ž.Ilé
.mu n~l\:rh'u u/h, clhell. zák. .o"šem, mohol ,7.ase záko:no-dárca uh. otbClh _ 
zák'Oona vY'PUis,tiť druhý odsta:vec čL 325 ra!k. ,o,hch. zákiona buďto 

.pret,o, IŽ'B povlaižlov,Rl to, 'ÓD SR. hDv,orí v tomto dmuhDiJll. odsta. ,"ci za sa-· 
m<cy,z'rej 'mé, :bUlď IH'-etó, že h o,l na 0 ,paČ11'Om sŤ!ano'Vlisku. 011en Y~T klao.fl 
hol ~)y -ilbia 'vte1dy n:a ' imielSte, 'k,eLy ll'stanoven'ie dr·uhého odstuNca čL 
32!5 rak.ohch. záklolna: ·vy'plýV'alo logicky z ~rVého 10.d ;;4::\.'V C3, ' t,o,ho:tcr, 
č lánku. Sp:rá;" 'nym je V'š,akpra'vý , o;pak.-lJrsta-noveniedruhého old
struvc,a .Čtl. 325 Tak obch. zákona je čÍl~o:u QJooútÍ'vl1e-.právnou fikdou ,
dra Ikt:o.rej tS1p lni1šte· Sia nemení, laič.k,of.vek dLžník má na svoje útraty 
:::1. :na; .svojé Ine,belz,pelčie dodn ť 'peni!a,ze veTiter{)V.:!. Bez tejoo, 'P{)útíVL'lE'

pl'ávnej fi,kcie bo'l.ol by : jecHne logicky ,c16s10dlIÍým. lmv'oo'iť, . že dlžník~ 
súc ,p.ov,il1lny doda,ť na isv,oje 'Ú-tÍ'a'ty a na Sy,o'j'e nehe:zpe,či0 :peni3,ze 
v'0THetf.O'v.i ·d.o lTIiie!sta, jeho db o'hQd'ného, záv,o.du .'po,ť:a:ž.n ,e jeho bydllbť':1 
v č,ase Eim:luvy, m á -na t\omt.o rrnieis:te ' sv,oj zá/vazo>l( s-plniť,že vý,nim
kou IZ:P,o.d ZáISI31dy§-u 3'22 ~od:Slt.ai\' e,c. Idrulhý) ull. obch. rák{),na Die j r
spllnišť'o'm 'mieisto, ,odtki'a!r, a le miesto" kam ,sa. m-a,jú' pend!alZe z:as.l,ať_ 
Ne,o,sv:ojivš' si 1edypoozithr,ne-lpil'ávnu Hkdu čl. 325· ('Odst.'1iVeC druh)'r). 
rak . .obch . . záklo:na, dal zá,k lonodá'11ca §-u 324 uih. oDchodného zákm1,:t 
zrejlme na j'a'v,o-, ,že platit má práve na:zna'č8'-l1ý logický dosled e:.k to
hot.o lust'anoveni,a. 

IJe-J,i 'Vlša;k dra: toho, IČo uvedené .1)D·l0, s.plni,š,ťom zavázku ž,'lllo
vaneo tS;tr;a ny m llelsto ,ohc'hodnMo závodu p,oť,ažne ihydJi,ste žaluj úcef 
sh~amy a neni-:lispOl"U 'o 'bam, že 'miesto to j-e v IMt3Jďars.ku, ·d Ia §-u 
326 ,O!bch. Izák s:p:l~ávine uz'n.all o<rv:ollacÍ 's'úd na ,p1ate,uie v ma,cTal'
ských' korunách. Nerrno:žno 'preto upptr,eihiť §-u 8 na-ria,de.nia ministra. 
f.il1Jancií v shoode 's m'i'ni:stmm spra.vetdlnols.ti zoo dm 25. februára 1919 .. 
t;ÍJs .s6 ISb. z. a n. [poť:ažlne' § 6 'zákona z'o ·dňa i 10. a!príaa. 1~19. Čís.-

187 ISlb. z. ,a 11., poneváč obe tie,to usta:rl-O'velniÍa \pTed:pokJ.ad~1MT, iŽe 
zá;va:zok je i::/pla1tný v 'oWai3tti ČeJSlkol9ltCiveil1 1s Ikól1o štáJbu. Pirá:ve h l:-\. ne-

· treha sa z:a\bývať 50 naria:de;ní-m mil1'iistl'a IS pln,ouID'oc,ou ,pr-e Spil.'ú,vu' 
S l:ovens'l{la 'ZoO diňla. '27. ja,nuára 1920, čís . 6/19:20., ke1ď iž,alo,-va,nej ' str[ln l.~· 

he,z:ta,k ná:lelŽí --,pla:tiť -le;n, 'v korun~lch ma{Iarských. 

tK d,ov,0,lalceljži:a,d1o:sti žal,ov:anej str,ainy treiba .po!dot.knuť tlOltO : 

:$tornDvlwnÍJm ,O:Dch.odu vzm'lwl závaz,ok ža,]o'vu'nej str,a,l1Y, ab)
~hnei(:r 'Vrátila, lž,a:I:uj,'Úcej s,tJ~ane ,to, čo na, k'úlP'ruu cell1!U Dibdll-z:a,:]a. U;PIO 

m~e!n!ky h1e1ba ne:bor}oo. Ne,učům.iv:š i.a iihne·ď zad,mst tloiffiuto- srv,O,j iffi\,l Z;:l

valzku, o;p ozdila sla lž,a,llolvaná strp .. n a a,_ Je povinná 'Z3,'platiť lŽalujúcej 
s t.ra;ne záklo'l1né rú110,kyz otploiZdenia. noha, za ktoT'ú je ža lo vaná str.a-
'na po\vinná pl,a.titt fLl'r,oky z opo'zd8ll1'i:a, s tal1iove,ná ho-la správne, ~o{mE' "" 

· váč jednak rnetvnl:ila, že k .stor~nu boJ.Q by dOšl,o po 1. januári 19.HL 
jetd1hla'k je ne:s.poT11 é, lže 6000 Te p oukáza'la strane ža,llljúcej djia 10, 

· s,epiemlbra ,19?0. 



17 

:Slpla:tĚmie sta.lo lsa iJJJ-a :p.o podaní žaloiby a v dobe, keď ~a.l,o 
y,aná st.rarna hola Y 'OipIOlz'dení. Id·e Ipreto n a v:rulbžalova.nej stl'any, 
ze žaloh::L Dola' ,podamá. N.a,proti 'tomu ,P.rehraJlaJ ž'allujúcl3; stl~ana. v 
11Jaljlzáva:žnejšej ,oltázke, totiž 'V lotázke ffieJny; vzájommé zrušenie útrat 
Spolil1ých st.aJliQsa te·dy .§o-u 42JG O. p. p. primera.ne. 

Z dóv,odlOIV ;ho:re uvedených Ibolllo treha .do,vo'l'acie žiad·osti .obooh 
~ t,rá;.n, a:ko ne'olpodstatnené zrumietJl1uť a dorvlolacie útraty y smysle 
s '§. 543, 508, 42J6. Opp. 'v:záj.omne !zrulŠiť. 

, (23. VIII. 19.22., Č . H v. III. 333/21.) 

lvan Juteckv: 

Výťah Z rozhodnuti Najvyššieho súdu Česko
slovenskej republiky vo veciach trestných. 

1. 
Rozhod,D,vanie v taj otá~ke~ či n.iel~tOlrá movitá vec je pre.dmetom po
treby v smySlle §-u 1. zálk.čÍls. 568 /:1919 ISb. z. a n. SIP'adá ltliO ~tiruhu 
samostatného lP'rálVllleho uyaž"oiVania a súdenia súdu, a vÝísledlok ta
kejto sud·c,ovskej činno,slti, - i 'ke',d' 'by ,bol 'jeho, záklaidlom nejaký 
my'lný právny lZáver - nemože byf Ipredme.tolDl opI1aIVného IPriOlstrie.dkll 
ku zaohio:vaniu práIVnej jednotnosti §§ 1. a 7, zák. čís. '568/ 19,19, 

§§ 441. a 442. ·T,rpp. 
NajvyJšší súd us:nies'ol Isa n:asled,o"v.ne: 
Op,rav:n~T plrostriedok generál'nelho 'pTokurátora Isa zalffiietJa a , 'spi

:3y sa zpa t po·sielaj:ú geneTálnej ;prolkuratÚlre. 

ID ó v o 'el y: 
ú'žerov~r súd Ipri okresnom súde \l L. rozsudkom Z'o. ctňa 21. feu

l'UáTa 19;Za, čís. iB. 74211/20. {)hvinených A. IK. a, Z. 1\,. v s mysle hodu 
1. §-u 326. Tr/p,p. ,oslobodil zlPod obžaloby priestupku ipreidr,až'olvania 
cH a '§-u I. zák .. ona IZO dl'í,a 17. ,októbra 1I9i1'9, IČ. 568. ISb. Z. a n., IktOT~T 

1'1 dajne tak iSPá,chaU, že .ctú:a 4. decemb:ra 1:9ľ2O. v ',Hadovci, vYUJžívajrúc 
mtmoriadnych PQlmer'Ov, na:stal)nch 'válko:u, ži.alďaliza rpredmety .po
tl'e ~!Jy zrejme pr,eIIDI'lŠitené ceny, predáv.a'júc 1 deci llUffiU z'a 4· koruny. 

(Se,dTia v B . . B., :a,ko a1pel,aJč:n)T !sú!d ná:sle,dko,m ,odvo:lania [Jove
re:níka štátneho :zaiStupite.rst'va, T'Olz.sudkom zo dňa 26. alprí1Ja192l1, 
'Č ís. BL 11157 / 11921. ne,a:pelovanej ,č i.astky l~olzsuéLku I. stUlp,úového súdu 
sa nedotkla , la'pelovamí :čiastku "ša,k ;po,tvrdila. V d6v,o:doch l~oz'sud:k1.l 
yy:riekla, že »rum» 11ie je pred~metolm potreíby .a,. ne'stojí pod ochranoll 
zákon.a :číiS. 568. ISlb. IZ. ·a n. 

IRozsudok se'drie stal sa iprávo,p!labl)rm. 
C61,lerálny tpT'OikuTátor dt. r,o!zsu'dkom Isedde !pov:a'zu}e za pOTU

š ený zá,ko'l1 v usta:nrol'veniadl §t§ 1.a 7. cit. ,zák.ona čÍs. :5.68 / 19119., lebo 
l'um slúži k uJko\ieniu ;potrieib rudsk)TCh ·a preto je on v s mysl,e dt. 
zá,kona predmetom potreby. 

IDra ,zreteTného ulstano'venia §-u 44d1. Trpip.opl"laV'llÝ pl'ostriedok 
l"u za·chmra.niu IPrávnej je:dnotnosti je 'PrfpUistn~r len 'Proti :takému 
Lls'neseniu ,a'lebo o'patr,e:niu súďiu trestnélho, ,ktorÝllTI bol :porUiš,en~r 
zá.lmn. 

§ 1. zá.k. č Ís . 568/,19119. Sb. Z . .a 11. podáva 'v,še·obeclllú kr.Mku de
ťiníciu pTedlmetov p,otrelJy, vyTieknúc za také v :smysle t 'o'11o slaiméh'o 
zálkona ;movité 'veci, ktoré 'Slú~i.ap;riarrIl!O :a leJ:)O nelprialmo k uku j eni II 
potrieb rud's,ký1cal ia QJotrieb zvierat d1omácich. Nevy:polčítá'va ~jednlQtli'vé 
i)re,dmety \potreby, 'z č.oho je zrejmé, 'že :zálwl1o:darstv,o vzhra~dom na. 
mnoho tvárno Slť a mno'žlst'VIQ pre'ďmet,ov potr,e:by, a na Istále :menhce 
saži'v·otné pOlmery, ponechalo rpatrilčn~rJm, 'V ·k·onkrétnom pr~ptade 1'oz
~1 odujlúcim sltd'OIffi a vrch1l:ostia:m ro'zbodov.anie aj v tej :právnej 




