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Zákonný článok XXXIII : 1894 
o štátnych matrikách. 

Číslo 206. Žel1..,:1, kto·rá používa iného krstného mena § 44. 

Číslo 479. 

·u priezviska, než tých, ktorými j'e v matrike 
nal\odených za'znamelná, len v t'om pLrÍpade 
np-maže byť tres,taná pre matI'ličný prestupok 
označený v §. 44. zák. čl. XXXIII : 1894, je-li 
k pOlUžívaniu lZ'meneného kI1stného mena a 
prie'zvÍls.ka Oiprávn,elllá na 13áikllalde man:žeJ,ského 
pomeJ'!U. 

Ten, kto niektorého mena právom používa, 
pokladá .8111 VIO' svojom práve za zkráteného, 
jestli by toollJOio mena. [ná l()J.s,oha. ZiIleužila. (§. 
13. odst. 6. tr. s. p.), a dfa toho, maže p.oužiť 
práv, ldoré zkJ"átenému (uI'la,zenému) podTa 
trels'Íného siÚdneho pOTlrudiklU náJlelŽia. (H. P. I. 
zo dna 6. máj,a 1908, číslo 3264 -1908.\ 

Zákonný článok XXXVII: 1897, 
ktoil'ým sa po,zmeňuje §. 412. trestného zákon-
níka (zák. Cl. V : 1878) a §. 59. treStného zákon-

níka prestupkového, (zák. čl. XL : 1879.). 

Na·po ct.obenie v ,obehu súcich poštovných 
~námok pTelváJdlzalIlé nÍe Zla účelom ÍJr.amklov'a- § 2. 
nia, jakož i ,danie doobehu tJa:kýchto predme
t.ov nie k účelom fr,runk.ovaCÍm zakladá skut
kovú podstatu pre.stupku určeného v §. 2. zák. 
čl. XXXVII : 1897 ,i v tom príp!:1de, jestli na-
podoibené a,leb.o do ·o,behu dané poštovné známky 

nie sú spasobilé k tomu, aby uviedly niekoho 
v ~myl. (R. P. I. zo dn-a 12. a[príla 1910, číslo 
2514-B -1910) . 
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