:e nesenie sporu dôležitý, iste
Lk'om, dô'vodi,<lJc, že nesip'r ávnost
V'ýznJam vtedy, ke'b y s~,aóH poa ktorý dÔ'vlod odst. 3. § 534.
údu. V tomto p'r ípade by slovo
by s,a olbtmedzil na nápadné, do
ale lll.elillO'ž:no vyčítať z.o z,álko'na.
:k ov,ého sta'Vu j,e Uež, že hola
IU/tkového tv.rdeni'a nesrprá vnym
a. ,Z ákon hovorí vo všeo'be,e:nosti
rávnym iplrav,kLlom materiálnym
výs:l ovne hov'm Í o IV,r,ruvidlách
~ie majú sa teda v § 534. ,fOZU• dw:hu. Oplro1::i t'omu lie na pr.
iO POIU, rt.o,ho InázmiU, ž,e !Zálmu
,p'o!kračolv,a:n1a a 'p ova,žuje ,t ento
ie ,neodôvodňuje.
YlčajlTIle, vo 'Vä,čšine IPdpadov ide
ie1ne včas p.redlože,n ý náwh na
m, ž,e Inávrh smenud'e na pr,efaedok nemôže vedieť o ved ni,č
c k s tHllná:m, že jeho výpovedi
pOlrluše,né Jen formálne p,rá:v!ne
ná!VTlhu tým, že 'SklU tlk ové tvrdeSIÚ ,iTle.lev,antné, IkJotví lomyl súdu
r,i'pust:e'll~m dôk,azu je porušené
ly názor. Keď konečne uvážime
lvidlá dokazov,ahlila (praesump1:ie
iU, ž,e vš,eobecný výraz. zákona

''S'p. plripúšťa'jú, ,ruby dovolad súd
rozsudkiu, zmenE. - nf·a býv.
- dla 'bodiU 3. § 5013., .resp. § 510.
mu súdu ž.iadnu zvláštnu úpravu.
nutý sl}{iuhkový s.t,av zme:ni-ť, OSP.
súd - ,v ý,jmuc prípa:dy § 535.
»ll'a z<Ílk,l ade u'Va00v,ailli'a, doka~nosť,

l{]t,O<r,ú dáva zákon dovotav, 'p r'(lIktkiky snne oihmedzená.
,:v'ruha dovoladeho Ipoklr,ač'Ov,ani'a
mená p,r akticky, že !by dovol,ad
r 'l,en potia,f, pOlkla,ľ ide o úsrteni'e
lisť, le1
bo by t,o bez uva'ž'Ov'<lJnia
Č j,n'ého, než porovná'v anie, jakélsi
l log,i ky, ,oceňovanie dôkazoiV po
) al,eb-o nie. V tomto .smy'sle ,ale
l1<osť c1okla'z,(wa:nia, -j'e's:tU mu dávaúdna pr,ax je ododá'v na :je.dnortná
:i!kutlk ový .stav dovolací súd v,oľne
vnáv,auta ,a uVla,žov<lJIl!ÍJa?
;pojednáva, ,kitorý ,teda ne,čelľpá
pIsov, j,e nie !SI1Íci, a'b y mu bolo
),fátJit. S druhej st'foany ide príUš
lôkazov vôbec, Jelbo !buďto bu,de
h naj,Zlr1edk,a'VejšíClh ,príp,a doch sa
a'vEť, alebo ho pnaik,tiická ,poMeba

a oe.ko!nomi.a plr,inúH, aby s,a pustil do ·wvažo'Vani'a dôka~ov a bude nÚltený
skutk,ovú . .otázku vYlhl-ásif za práVinu ot áz.ku , a,by s,a mohol voJne p,olhY1hovat. Bezpros' t'wrnn'olsť, ktor,ú má zákolll i,ako :nez.by,tnú podmielniku v.oľného
uv'ružov,anIa dôkazov na my·sU, s,a neup:J.altní vždy t.am, kide zá.;kon uvažovani,e bez váJha:nia pripustí. Doika,ziQva:nie p,r'e d dožiadaným sudcom, prípravné pokr.ačovanie , 'ie keď aj nie s hľ,adIsk,a sMá:n, ale 's , hľadilska pr,Q-ceslI1éiho súdu tiež po[uše!n~m be,zpros1t-rednost.i. .p'ľ'Q,cesný súd zná výsledok
dolk'aZlOv,a,n.ia lelll 2)0 ISlpi.S.OV. Odvol,ací ,súd ou nás vec v ,rá,mci odv,ohcej
ž!iado'SlŤlÍ la 'Plw'tJi,žilClJdolSlti Z:lliOVla pOQ:~dlll-áv' a (, ~ 498.), môže skle n.ariadiť
dop,lnenie -dok,R<ZlOIV,aTI.i,a a o.p akovanie tohož,e {§ SO·1.), al·e nemu'sí čl .môže
skutkový s'tav zmeln.iť i bez novš.ieho dOlk,az'ova!nia, ,jedine na základe
nGvého uvaž,ovania do.k,az,oN,ania prevedeného pred I. SI1Í,dom. Zákon mu to
l'le,z,aka,zuie, 'n<Ílš OsP. illemá <us,t.anovenila, j-a;ko býv. r,ak. má v § 498.
Keď ,teda dáva zákon odvoll,aciemu súdu mo'žnosť uvažovanb dokazovania jedLne na základe spi,sov, niet príčiny, aJby 'sme odopreli túto
možnosť súdu dlov<Oll:ademiU, ktmý ,t,axla.tÍv,n ymi dôvodmlÍ odst 3. § 534. je
bez ta:k ohmedze:ný. Môžeme kľudne ·p'one!ohať dovo;la'CÍemu 'Slúdu, -či v tonkrétnom p'l'í'pade ,s a odvážli Ik ,o praveniu sllmtk,OIv.é:ho s:t avu. ail,ebo ,to ponechá odvoll'ac,i'emu Isúdu. De J.e,ge f,e,wnda Ie uv-áže'lliia hodné, č-i by .sa
nemalloupu-s.tHod10hoto.záka·zu:uv.až.ov:a.nl~a dôka,Zlov.
Dr. Karel Drbo,h<lav:

Procesní postavení poškozeného die uherského
treslního rádu.
ByiJ,-H poš'klozeillý VYlro,z umeno ,t'om, ž'e Is,e stá<tní z,ásltupoe vzda'l fu:nkc'e
žallo!boe, Inemuž,e 'v idJa[šfm tlwstlnim fí'z,elní býrt::i' Úlča:s,t'en jliJn~k, ;nelž huď ·
j,alm ,nálrr,adní sloulkiromÝ žalloboe iI1.eho soukr'omá strl<lJna (§ 42 . .JlV. odst.),
pone'v1adž IpO t.é dobe, Ik dy zvedelI, že s'tM'l1í !z,á's'tu,p,oe p,f!elsoÍ,aI fungo,v,aH, musí
oS'e Ibuď Ik It r'es'Dnímu fízelní pf.i'pojHli ,(,tf,elhas i tilm, že, v pf,ede,pls a:né ,1:hMe p.o.dá
oprravný IPw's,u'edek, 'PIolkud .mu rpHsliU,ší}8.!n.elbo :Z'tlrád pir·á-vo vu-be,c v tws'!iI1Ím fíz,e'ní ,s'e domáha'ti 'svéiho sou,kiromoP'r,á vníiho Ináróku. J.en t,e'n 1Jošiko,ze'l1Ý,
,]i1t'erý 'TIlebyl 'VYirloiz,ume,n ,o tlom, ž,e 'Sltá'tnÍ zl<Íls,tupoe vZlda:l 'Sie funikJc,i; ž,<lJlohoe,
a iklt'erý Ine:ní lt,edy do's ud Isoukromou S't,ranOill, l1TIuže j.ešte :behem 30 dnu,
počítaJjúc od'e dne upill,š tení 'od dbž,atl oby s:tiáltlním zá,stulpcem 'Í'e1
š'Í'e i ,te'hdy,
ikdyž tlr'els,Í'ní fíze'ní v,elde s'e 'již den lna In áwh náhra-dnťho 'slolU'kwmého žaiobce,
~llia býN O'prá'Vne:ní k 'P'odánÍ olpna'Vn,ého plrQlsHedkJu, ~f,elbals -dO'sud nebyl
<s'oulkiwmou ,stmiI1:o'u. Tím .a:\r§em, 'ž,e dovo[,e ný o!p,ravlný ,pws,tf.edelk podá-vá,
s,t:ává s'e s,tlra:llion s'OIukr.o:mOill. To jle's't · al,e j'edí:ný IPfÍp.ad, v nem!ž pošk'o,zeillý,
ldeTý dOIsud ne,ní ,sltIT,alnOill 'SlQulkimmou, mohl Iby míti j,ešte i po UIPUši elnÍ
se st:foany ,s tátního ,zás1iU'P'c-e právo oPľ:a'V'né'ho ,pwsH'ernku ti \bez vl'as'w'osti
,s t'mny Iso'll'kir.a.mé. T,o pTáv'o li'e's,t o'vŠ'em o'bme,z,enlo tím, že do,sud illieup:lY,llIUllo
30 dní od t.é doby, kdy lS,tát.n.í zá,s.tillpc,e J,U/n:k!oe ža,lo,boe s,e vzda.].
runguje-,lIi s,t átní z.álstulPce ,jlako ž,a:lo!hce, mohon ·tu bý,ti IP·o·Šlk,o!z,ení
v,e vl'als~ln:Q.s't:i § 402. ilV. OdSIt., ,a'te mOIhou ,tu bý,tli poš:k,oze'ní ,i he,z ,tét,o
v!I'a'stu.O's'ti. ru:ngillj.e--li náhr,adní lS'oill'kJwmý ž,a:llo boe,mohou t'u Ibý1ti p,o'š!koZlení
3'en ve vlias'Í:llos:ti § 4,2. IV. ods't., a PQlš'}{Ioz,e:ný Ibelz Mt,o v,I,alS't:n:o!soíli ,len ten,
IMelrý ,n ebyl VYlwIZUme'l1 IQ 1'om, ž'e :st:Mlní z,ástt,wpoe v,zdaJ 's'e lÍiu:nkoe ŽlaJ.o,bce.
T,a'}{IovÝ,m 'P'o·ško'Zleným muž,e bý,td j,en t'eln, j,ehož p:o byt j,e:s,t ne.z,nállTI, -ane,ho
ne-Ii p'oš.k'olz.e:ný ,sállTI :n,eZlnámý. ,.Me i 't'e:nto poš}{lo,z,e:ný, s'Ílane-:lli 's'e jeho
1P0by,t ,alHeiho on ,sáiI11 známým, mU/sí Ise, lÍunglUj,e-ll!i náhmdmí s.ou:kľomý ,ž alohce,
,stá-tli s't mnou 's'oukromou, IPoillevadž v t'OImto pfí,p,ade :hwde vždy doda't,e.člne
'Vy:wlzllme:n, že slt'á.tnÍ ,l,á,stupc,e vzdal .s'e p:rá'V1a žallobce la mu'sÍ p,alk li Í'e,llito
.p.o:š}{lozeil1Ý, po:kud i.eštte neuplY1I11U11o 30 dnuvod dalby u,p:uŠltelní se strany
st'á'Íní'ho zástup,ce, s,e ,phplQljH:i, ,chce-lii svá p:r.á/Va 'v t'ws:t,ním fí,ZlelnÍ u,p,l,a'tňo
v,alti, ,ježto jiill'alk práv,a toho poz,by.yá.
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Z ,t 'oho pa·k ·ovŠ<em zre],InO, že fung'u jle-li Ináhradní s,o'1l'k,wmý žal'o,boe
·js·ou tu 'jen p'Q1Š'koz,ení ve v}a,s'tno:s,td § 42 . .IV . .od,s·t., ,t'edy :Í'e'n stfl3.my sOlulkr·om·§
a melZlnáJmý poš-k,ozle,ný nelbo Inerz'n ámé'h o pobytu, kt,erý dOIsud -nemohl býti
o vzdáiní 's·e ,:pr:á'Vla ,se is'tlr amystá't:ní'ho zástwpc.e vy,roZlwl1e'n, .M erý vša:k .
i'e-H ,d·oda·telčne vy:ro,Zumen, musí se, nelza,n i:kIo-illi d.o's ud }elh o plráv,o, státi
I'O'Vlnež s'Í'r,alnolU 'S:Quklwlm ou.
A jd.ž z této ;oll~mtl'no'slti j,elst Ine,poe:hybnlo, že us1.aJn'O!v,e'n í § 46. 2. vHa t
je,ž olbmelzuje práv'O Is,o'U:k wmého ž,a:1,ohc'e la ,tech, :k dož Is·e pfirpoiili (a nilko'li
pTIQ po,šlkozen'é vŠ<e.olbe·c:n e), pr,av,o ,OIP:ravné'ho pim st.fedku na Jhutu, kt.erou mel
dfŕve.jŠí ž a'].o,])c-e , mUŽle 's'e vz't,ahOlV,a!ti j,en .na teln pfip.a'd, že tínuto .dfívejlšĽm
ža].o'b c,em j.e:st Ijen náhr.adní 's oukwmý ža,]n bc-e, ,n1i,k'O.J1i !al,e stáLní zástupc e,
ponev,adž, fu:ng.ovail -lll 'teinto dfíye, byH ' pfi Ij.eho IflUng,o'vá!n í 'n ej·e,n s'h'a ny
's o'ukpom2 , ,ný\b:rž i p,o:š:kození he'z vll,ast'no's,t:i s:tmny 's'oulk,romé:
Kdyby 'ÍOI!11:U .mMo bÝ'l /i, 'Ija:k lP. Dr. ČeirnÝ mYlslí, pla,k ' Ibyl by muse l
zálk'o,nodá.roe :obmelziili prá vo ,op'r·avného p'PO's tf,e<diku ,TIla Ilihúť'l1 dfívejšího
ža,l,olboe 'neli'e:n r ,w ,ty, :M efí S'C pfli poljj:U'; 'n}~hľlž PIO vše'Clky 'P,QlškOZie1né vuhec,
pone'V,adž 'n'e:ní lP'ochyhnlo s'ti, Žie, vZldá- ~ d 's,e stMmí zá'srt,u pce s'vé funkce ja'ko
žaI,oihce v doibe, íJ<:.dy Imá Ibý'td p·odán ,o'pravmý ·PIOIs.Íif,ecLek, mají Plľávo
tentIO ,op,r.avlný pWls,tf,e'de:k 'nejeln str,a'ny s,ou'k 'r ,omé, ný,b r,ž klaždý p:o·š-k'oz.e,ný
i Itt'elbas ;k .tr·e's·t :ll'ÍIlTIU fí,z·e:ní do,sud 's.e ne,pf,ilpo,jliJ. POlneVladJž atlle 'OlbmelZlení
na LhÚÍlu dfívejšíJho ža'}:olbC'ť' jes't uSlt.an.ov,elno Ijen P'W ,t'y, !k do,ž s'e pfi'poiH j,
tedy .j.e'11 'Plľo s't,wmy rsmlll~Jrlolmé, 'ne'p.l;aNil ,o- by obmel2Jelní tot'o pro ipo,škoz'eného,
j.el1'ž s'e dosud Inepf.iIP;OIj,i:1 ,a bež,e:l,a by tlomu,t,o plQ.Š:koz,e1nému rl hutla od t.é
doiby, kdy Ibyl u'P'ovedomeln, že lS'e s,t.M:ní záls'Ílllpc,e vzdal Junlkc.e ža.lohc,e.
Pr'o ISoo'ud madí vý.zITIlaJm 'j,en ,t i poško'2Jemí, k'be,fí ·s.e k tr,e·s·t'n ímufílz·eln í ipNpOIjdil i, p,oš:k'o zení, M 'e,fí se do'sud neprj,p:ojliU, mají vý!zna'l11 j,e'TI y tom pflr:ade.
když t,r ,est:ní f'ád 'Výsl'o'v ,ne na,fizouj'e, ž'e' poškozelný (tledy i te-n, Merý s,e
dOIsud m,e'pfi:poj11) má ,bÝ'lli IQ ne-jalkém úk,olnu u'p ovedQlmený, In,eíbo rOZihodnu,t í
má mu Ibý,t:i ,ct.QlW Čoe no', Ineih o má býti k s·orudlnínnru pojoednáJV,ámí ,o,bes:lán an'Cd)
ale,s.poň
'TIem vYlro:z'Ume,n. Pw,to tl(lik,é It!r,e-siiní fád naf,izujte d,oru,če'ní us,n'e,s'e'ní a uvá,dí vždy ,jen soulk,ľ'OlTlOU 'stlaJrnu (:Sr. § 1{1IS,. ImL ods't., § 113., 261.
V. o,ds·t.J. Doruoe,n i :rozhodnutí ,p,olšk,olz,elnérrnu, de:n,ž -není s'o ukromou stramo'll,
t;r'e's'Í'ní rád ,nelu afizulj.e . .eia v § 21619. a 2183. ll. ods't., a,č st:aJnoví t,re sÍ'ní fád
dokonce, že srtíŽinos,t muže 'P'oda,tli ve.ct l le stM,ní'ho Zlá-stup,ce d p'o·šk,oz'e'JlÝ
(t'edy i t,e'n, :kdo s·e doslUd ik Itr,es,tmÍJmu fí.z,e'n í ll'BPf.i'poljli l), 'p,f 'eoe lami v t ,echt-o
pfíp?"dech In,e:naN,zu'je do:rru.čelní uSlnels,ení lP'D'školz,e'n ému, ,n ýhnž v prípade
stížn-o,sti cL1,e § 2169. j,en ,j!;'e § 2161. 'S'tľlalne 'so'ukir.om,é. US'Ía!n:o'V,ení § 269. a 283.
js:o'U ovšem, :a'spoň ;f'Orľrmá'lme, po'v a,hy vy,m i'ne'oné, výj.i mk,a ó.es'Í .tu ovš·em
lJ1.ilkoLi .(.jaik p. Dr. Čelrný llTIy'sH) ,Zle v lšeobe'oné zásaJdy § 46. 2, vHa, nýbrž
z Ité zá,s,c..,dy, vyJjid,f,e:né v § 43. , Žle práva p·oŠ!ko'Zlelnýoh (at s'e p.fi.p.oÍ!Íilli či
'nJi:kol:i) Vlzni'k laljí 'telplľy,é .do(bou, kdy ·s,tláuuí zás,t'Up'oe jako iŽail obce odp:adJ a
·e'v entu,eiline li z.e z,á'sa,dy vyjádf,emé v § 4,2., že' '0 v,z,dán-í Is·e Ifillmkce žatlobce
's'e ,stifiainy s'tá tlního 'Zá'stu'poe mCllií Ibýti 'OIsoiby 'v § 412. I V. uv,e-dené vy.r:ozlU-mény.
O 'Vy:wZlumení P-OŠ;k'oiz'etnérho, :k lterý iľllemá v],a's't:noM.i § 42. ' IV. OdSIt., neiľ1í
oVlšem rnikde výls'l ,oy,n e mafí,z'eno, ž·e má Is,e s,t!Md, all le ,z li's'ta'n'ov'ení § 42.
VI. ,ódst. p:]YIl1ie, ž'e t.a:k!ovému ,PIQI§k'o,z,elnému má !bý.t j oznámeno, ž'e 'státní
zaJs'tupiter}SltvO up,u.stli:lo otd olb ž'all'olby, ia: IŽlepalk 'p llatí pro lu eho, Ib y:l-.l!i vyfiOIZUme!I1, Jhúty ls.tia:no'V,elné v § 412. .I'V. odslt . Ro:zdH me.zi vYlr ozume'níilTI ,pOlŠikozenÝClh, 'll'Vedeinýa'h v § 42. IlV. odst. 'a 'jdmý1mi p-ošk'o zlenými, :k :tefí Mto v,J.arstnosti dQlslud In ema'jí, je's,t }eíl1 ,'bein, !že ,o:s·oby 'v § 42. IV. ,ods't . uv,edemé 1S'Oll
vyzváIní, !by Is,e vyjádf.iJlli,pf>éwoezmou-li .zast'oup'e:ní 'ob:Žia)oby, kde·M o ma
,p.a.ško·2Je,n é belz vlaslt~I1iOlstli osob v § 4'2. IV. odslt. ,uveid,ený:ch neč:j,ní s,e takov,ého 'Vy.z'v .ální, 'P'OInev,adž oni jelšte vU:be,c neIPToj.ev!ÍU vU:li, v ,trest'l1Í!m fíz·ení
s,e svý,eh ,soukwmo·prá vních :ná1ľo:ku domáha'N.
J edmá se ,nymí IO t,o, jlak uvésili v sOlulad us'tav.ení § ,2'61., dIe ,nehož
dO,r'uču.}e ise usnes'e!n í ža,lo:bní'h o s'ea1lalŤu ,jeln Is·ouklľomé s'tra,ne s u,stalnovením
§ ,269., .M e:rý pfiZlnävá Plrávo Is:t:iž-nostd ·Plr oU t 'OilTI'Uto IUs!ne's,e'n í i poškoz,en·ému, Ikterý nein í s'QlukiromolU stna,nou. O do:ruóení u,S'nels·elní, dl'e § 2083. není
vilrbec žádnélho 'Us't'am'o'V,e:ní. Toto Ib:ude doruče'TIIo {Iedy ,kraŽldéilTIu, }e.hož se
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rnevede'l, v ždy
ža!lo'hc.e dfívle .j
ne:naf-buje
čeho IP'1.a.tí
žádným spred
pr.cJomen. V d I
vzdá-rLi ,se st.á
o dv,oJlání d.o 3 .
žáda't.i z~ oOIP.jS
ne'bo s'e vub-ec
odv,olání a 'ev
.tak p.ro Ite!]l
s'ice oiľI:lá,sí, al].e

li Ináhra,dní SoO'll'kIWiillÝ žal'o,b oe
ld,st" It'edy ,j'en stTlaln y S:Oilllk.f.O'~l~
IYÍ'U, kkrý dOIsud nemohl byt.I
,UIP'oe vyr o Zlul11e'n , M,~rý vš~k;
l;kloo-il li ,do's ud j'elh o PlfiaV'O, statI
) že ust.amo!vle'n í § 46. 2. veta,
:éch, :kodož Is,e pfjrpojili (a nilk,01i
pil'ost:re,dk'll na .lhu.Ť'u, kt-erou mel
teln pfí.pa'd, že tíiillto- dfívejlšĽm
Joe, ,nli,k'OJIi ,alle stá tní zástup,ce,
'j,elh o Iflu ng,o'vá!ní 'nej,eln s'-b' any
i s:tllany 's'o'u k,romé:
~,rnÝ mylS'lÍ, pak -Ibyl 'b y musel
l"'o:str,edlku ,l1a Il hút'l1 dfívejšího
ž pTO y,š,e'Clky 'p-oš kO'Zlell1,é vu he,c,
li MlD í zá'srt,u,pce s'v,é funkce ja'k G
!iný 'pTostJf,edek, mají Plr ávo n.a
(Iwmé, nýbr,ž lmždý poš:kloz,eln~
',iIP o,jli l. P om evla dž a,l 'e 'olb meiZlem
) Ijen pw Ity, Ikdo,ž Sie pripojHi,
)hmelZlelní t 'ot'o pw Ipo,škozleného,
mt'o p'oš:ko>z,elnému ,l hUtla od t.é
~álS'tupc.e vzda.) funikc.e žallQlb c,e.
~I berí 'se k tr,est'n imu fÍlz'elní~ ipN
nají vÝlzna'll1 j,e'n v tom ,pfíp-:ade.
šk'ozeln'Ý (t,edy ,i ten, :MeTý s,e
u'plQlvedomený, In,erb,o TOZlhodnu,t í
ln ímu p'ojoednáJv,áJní obes:láJn an,CJi)
tin í rád naf,iZlU}e dor:uč'e'ní USln'eSr. § 1{~5,. ImI. odst., § 113., 261.
l deM 'n ení Slorukromo,u stranou,
Ú. OdSIt., a,č stam,oví tlre-slt'ní fá~
stM,ní'ho zástup-ce li po,šk,oz'e'l1Y
lí :ne:p r,i'poljdl) , 'p,f 'eoc.e ,ami v t'echt-o
l'OŠk'OIz.e'n ému, ,nýhTtŽ 'v prípade
Iklwmé. Us'ta:n:ov,ení § 2,69. a 283.
'i,neoČné výjimk,a á,est t ,U ovš'em
~,né zá' ~aJdy § 46. 2, vetla, nýbrž
po škoZlelnýoh (at s'e pfi,p,o j[ilJi či
l-ást'l1p'c.e ja~o lža;!o,b ce 'odp;a.dJ a
ž,el 'o v,z dání Is'e tfunkce žaJlobce
§ 4\2. II V. uv,ede-né VYfiOzlllmény:
vl.a's'f:noM,i § 42. IV. ,O'dSIt ., nem
le S't!Md allle ,z uls'ta'l1'ov'ení § 42.
u má rhý,tj o Ziľ1.áme-no, ž'e 'státmí
'p:alk 'pllatí plr,o neho, Ib yl-li vy(oizdH mezi vy,r,ozume!ním ,poŠikoOii p-o šk'ozleln ými, Jde fí té to v lI.als t'v § 42. IV. ,ods't . u viedem~é j,so II
:,ast,oup'e:ní 10hŽiaJ o by, kdez'i'o ma
ods,t. uvedemý:ch neč:i,ní s,e talk oelPTojevHi vuli, v ,tres:t'ním ríz,ení

la'N.
lu lad uS'Ía,v.ení § 1261., d:le ,n ehož
Is,ouklTomé s'tr a,n e s 'US taln o veln ím
ti tlOiillUtO lus!ne , sl e'ľ1í i poŠ!k'olz'e,néručení u,snels'emi, dl'e § 2-83. ne,ní
ručeno t1e.cty .k'aždému, jle:hož se

J

Itý,ká a kdo se muže cmu \jÍm ,po;s,t íženým. P,olkud se iýče
~'Ól.a 2.69. llTIuže
tu bý,Í'i Idv'o,jí náz'o.r. Buď v § 216,1. mínen jeG.f1 pod olzm:aoemm, »'sl! Tana S'OIUkromá« ka'ždý POlšk,o:zeln ý, nljlkdi j,eln p.o§koz,e'n ý v tOlm 'Í'ť'ohnnc.k, em smyls,l u
j a Jk 'o
,o š ko ,z ! ť' ln ý, lj.emž s.e ik Itl r , es~t:níni.'u ríz'emí ,'Pf:ilpoMIl .(~á:z'OIr. 'p.. ,pr.
Ce!nného) ,aJneho § .2169. ustanovUljoe pr:a'ViQ pO'ŠlklQozelllieho ku :stIzm,os'h - vUihe1c
ne'choe s~ ani d o,tý:k 'a:tj ' o~.ázlky, ry jla/k é .lifIúte a kdy mu plrá!v'o to prÍlslllUší,
,
;p.o.necháv,alje ,t'O vše,ohecným plredp~'s um.
V :tom prípa'de dlu'Žlno plak práIVo pO Šlkoze,n-ého ku StIZn-OIS:t r, ]a:ko'Z
i l'hMu k ,ní pos'u zo'va'Í'i, d!le všeobecn-ých zá.s ad. Dle ,n,i ch ,n utno v~Čikiatl, ?'e p-od:á-'li 's tíž!no's,t Is,t.árt::ní zás'tup:c.e' ,a v tom ,p fí'p,ade dllužno o tom p-os'kOiz'e,ueho
Ineljprvé vywzlUlmet:i, by mu PT.áV'O ku lSt'Í'žno'sti v,z!u,iklo a ,b eží mu pa1k 8denní
,l-hút a k lU s,H žn'Qlsti o de dnle vYfiOlzumenÍ. T ,a/k iTo'Zumel,j ,j,e'st li t'omu pr,edpilsu,
ctle ,ne.ho,ž, p'oda,l.o-ai s,tíž:no'slt 's'tá!fm,í z,aJS'ÍU1pIH,eI,stv,0, 11e!b éf,e se ohl,ed 'Dia ,stížnos't p'O'šk'Qoz'enéh o, 'PGlnev a,dJž Imu ,ne'P'rílsIJ'll'ší. T 'elnrt-o 'nálzm pla'tí dl,e dQo~av.ad:ní
plraxe a :Llolz,hoclla 't alk ry Iko :rľkJr,Hním pfípla~d,e i, s.oiU d~,á ~,a'byJI~, v Pet.l'kost'el!.
DIe iét,o pr,ax'e ,neiní teldy v § 2'69. a 28-3. zadne/ho 'vym!Ľnelcm'elho ulstafrov,em,
ný.brž ie's't IUlsl[lall1'OV,elní t'O dána jen v rálTI;c.i ~š:eoOlb.e'cl~ých !Z~s,ad: Z d,~,s,~z Ž'E:
t,e.nt:o ,názoT 's'píše oOdpo'vídá dUcihu 1r,e;simho radu ,a ]elh o zas,a,da'l11, ]ilffiIZ /SIe
p woelsls'u:ál~l1í 'p,ost'a,v.e.ní PoO,§k'olz'einé'ho U1e.r,avwje. ,A,pa!k :DieU1~ t.u za,sle ~ádné v. ý iill11ky z us'tav~e!ní § 416. 2. vMa 'o ,l húte ,k ,p'o dam opr,alvne!ho 'PIYostr,edlku, }ak
p. Dr. Oelwýdo,i mzu;je, oO'vŠle.m i .z ilnýlah duv ,odu U11yame, j,ak .sme j:i!Ž
Jlla;p r,ed II v ed Ili.
Nám 'p r'edevšÍlm :na ItoOm zá~leJží ,do,káza:t.i, Žie v Iprí,p,ade-ch, :k d,e ,stá tJní záS!t'U'Poe vzdal ise své .f.lmkce jla'k 'o ž a:l<olhoe , ll1emá ,a In emuž,e. iillí'ti p,i'a~~nos'Í.i
Ulst.a:nov,eln í § 46., 2. vHa, cl: /ž,e náskdk'e.m Itl oho> Jlemúž,e :palk bý,tJj f,e,čio ,t om,
ž,e 'v plfípad'e'c h k rt,e:ré p. Dr. Č,elnný Ulvádí :jde o výjLmky !z t'olhoto všeobecného ws'tlalnoveJní, dMe, ž,e to,tlQ fVlš,eorbecné IUs,tlal1'ov,e,n í pJatí j.elTI 'P,ro ty
prílp,a:dy, v nii chž ,stala s,e zmetn a v i11'álhrladní'ill Is'o~ulkiwmétm ž,a~o)bc,i ,a v :nichž
jde t,e-dy oo Ip,rárya na oP'l"avmé p'[,o's Hediky 'Qist'altmc'h ,so'ukromych s'ti~an, t~dy
prá,vla pú zmeln e ž,a,l ohoe ljÍ'Ž ,ex'istUljící ,a mez'i .slehou plrlQcels,s;ula~1ne ,kGln ku,m Hcí all 'e n~lklol~i o' 'Plr.áva, .pooškoze'l1'ý'c,h v rúzmýc:h IdoJbá,Clh (d,n em vY:f'Ozmne,ní
-o :t'o,~, že se Istá:Vní z,ás,tm,p'ce Isvé rrlu,nlk c,e vzdaj, k' Ť'erýž',fo den jles,t rúzný),
't,e,pJ1vé vZln:ik,ajíd.
Z 'Ío,h o" oo ItlU ,bYil o v ,t'O:mto smell"u !u v,ed'elno, plyne .j,a,s~ne, ž,e oo Itom není
a :TIlebude žád'né 'P'ochybn o!s'ti.
Z ,názor,u , ž,e ,poO,škoz,elTIý jlesrt dIle § 4.,6. 2. veta vázlá'll 'pN o'pTav,ném
prro,st[,ecl;ku na ilhurt:u :Slt:áibníd1'O zás'i 'llpce, Ikf,e,m u- Iteinto. Ijiž meJ, Ulež ss; w ,é
fu,nlk ce Ij,a!koO ža'I.oboe v'z da!l a z ,da!llšiho názQoTU, žie 'solUrk:wmé 's,Lra.ny i p'o.škozen'Ý maljí IbýlH vY'l"ozumeni -o ,toOm, že Ist,áitmí zás.tupc:e o d obž,a!loolby upusltN.
je,n v t'o m :sit'adíu ríz,ení, ve kte:r ém mÚlž'eo 's táit,n í 'Z:§.istIUPoe ,dIe § 38 . .tlr p. 'Od
obža1Q1hy IUlpusfirt1, do'clb ází 'p . Dr. Čler:n,ý Ik me:mo:žin ým ,a Inelprilja~lell!ll'Ým dusJeodku-m p,olk ud s,e .tý,če Ilih My :k ,0,dvOllání P,foti ,w 'zsnd!k'll 'p,rvé 'stoiloilOe u ,p oŠlklQiz.elnébo {at Ij.i.ž IS,e- pf!í.po,jdJ čih Ul'i c), äelllž nelbYll d bes'l án ku Ihll;avln ímu
prle'Hčelní d'lie ,pr'e dpi,sll § elSli oáslL IV. ane,bO' IJ1Ielb yi, vÔlbec obe,slá'11 ia pfi
lrlaf\TIním Ipre;Hče1flí není 'p.fÍitomell1. DJ:e náz.olfU p. Dr. Ce~mélho pLaJtí pro il~až
dé!ho p,ošfkoz'elnélho, ,ať byl kill ,h1lavnímu ,prle1lÍ!ôeln í .f,á-dme O'bôs!lá!n Čoi.li ni c, ať
vubelc melbYil o ihlalv:ním 'p,reHóenf 'Vy~rozu!lTIe:n, ať o> nem vedelo ,ane,b o vube,c
(nevedel] vž,dy 'j,eln it.a IllhUt:a Ik o dvoťání, kt'elmu me;! ISltá:tmí .zá,:;"t:l !'p'oe jalk o
ža!loihoe' dfívle ,j.e'CÍJnavší dJ'e § 388. It ,rp. a It'o protio, p,omevadž ,tlr' elsiŤlní rád ""iikcle
flle:n arbuje p,f'ohl.áŠlení 'nielbo d'OIľlU'Č'e l ní f o zsndJku 'P'ošk'olzeoJ1:ému. 'n ás!le.dk,em
čeho pll,a-fí heZIVými,neóne Ipredpis § 416. 2. vMa, IP'omevaldž 'p'r'ed'p is rt:lem .neiní
žádnfm sP,eddn'Lm uSltaln olvlením, jlen:ž Ib y mM Iza nás1,ede:k ~1i;no'll l.hútu,
prdOJill5n. V dúsil,edku ,tolho musí !pošk'ozlelný prHlQmný pH Mavlním pr'eHčelní .
vzdá-Il i ,se státmí :zá'srtU'p.c.e I(.neh :i nálh r.adní žal'olb ce ,solUlkromý) Plráva na
-odv,oalání do 3 dnu 'o hce-H v rÍZleal'í IPolk:r,aČ'ovaltd, odvoil:átní o:M á,sit.i a eveoJ1't .
žáda't,i z~ o,p,i s IrO'z~udku dl,e § 388. Itlrp., mlelb i, ,olh lásí-!H ža1ohoe od vol.á.ní
nebo Slel vu!hec Jn:evyJjád.fí musí p:rmomn'Ý p'Qišlkoz.ell1ýbeheiill 3 dnu c!h:ásHj
odv,o,lání a 'eveUl,t. žádalti ~, a 'opd,s r'Ozlsu,dJku - ,y'Š!e 5 'p lroh1.ál š,eln~m, že de jlesIe
ta:k p.ro Iteln p,rí'pad, že ža:loboe IOdvOIi:á'11í Ibehem ,t ,rí dnu 'Vúb-ec neolhillá-sí n,eho
lS'ice o!h:lá,sí, all'e vlezme d,e z!peit.
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NelbYll-IM POIš!kozelný, a,č dJle § 286. rádne ,Pf,edvo!l:án, pfítomen pN Ma v.ním pfelíóeillí. !Í'e1st mu dl'e p. Dr. CeíI'II1Jého v dusll,edkiu :pf,edp'isu § 46. 2. veta
zaoho~at~ itrýž vosr1:'UIP. ~,a:ko kdy~ IÍle'stpfí'tomen (snad ,j'en pokud sie týôe
tt'fídelruní :I,h úty Ik: odv,ollán'í a ž'ádOlS,ti za ,olpi,s ,r ozsudku). Budiž :t'u ,iihn,ed
poukázán'O Ik ltomu, že 'tu p. nr. Če,rný za'p,omM na p,f,edp,i,s § ,zg,6. ,IY. ods,t.,
dlle ne;holž, ,ruedos,ta'Ví-!lli Is'e fádne p,fedv.a:l:a,ný pO'Šlkoz'e ný ku hlavnímu ,p,fleHčeillí. má se 'za 'DO, žie ne/h odlá VĎe'Vzmi z.aslt.o:u penÍ ,o/blžalllQlby, Ib y!lo-Jd od ní
ulp ušteno. 'P,an 1Dr. Č. ,sluad ih ere výra'z ,»,uehodná pfevz~N 'z astouip'eln1 o/bž,a'lloby,
:by!l'o-:t!i oid ní uplu šH~,!101« v telchinilctkém 's my sil u , ma!jle lna ilTIys!1i jeln 'obža:lo'hu
j,aiko ,talk.avou ,a ,ni.!m!l!i vše'olbe,Clne wá'Vo v ,trlesltní:m fíZlelní (Po!k.račovaN.
I ikdyž ,mu 'p fliznáme, '7,le tlTIÍ'nena Ij'e:sit rtu olbž,dtoiba v ,t:e,ohni.c;]:e!é:ms:my,s.lu,
nemuž'el ,s,e vá:žlne 'mlulv ilti, ,o Itom, ž'e by poš:ko,zťln'ému ,pfislluŠtell,o pr.ávo' odv,oJámí li t,e,hdy, 'k dyž ISle :p f,ed itím IOlblža.l o!by vzdaa, :Me;r,éžt,o p'r á'v,o j,est dIe
§ 3'5. trp. pfdzluáno vÝ1jimečme j'en :s'táltill~mu zástu!pd. Ne'by!1-'!.ipoš,k,0.z,e,ný
'pfedv,oilá n, alle pf,i ihlavním ,pl[leJíôení Iby!l pfHomen, Ij'elst tomu It aik , jalko když
pred'vollá'n Iby~l. r~leby,l-H pfíftomem, ,b eží ilnu nicméne ,dte p. Dr. Če,r,ného
v dusledJku 'pr,edpďsiU § 416. 2. 'v Ma Ij,eill Itfíde,runí lhúta ,k odv,ollání p06t.a'jíc
ode dne p,r ,o:hláše,n í roz.sudku ia k lžádo'S.tli 'z,a otp-i,s :wZlsudlru. rt:['e!bas ani o
hJavmtm ,p[,e'Učení rJ1le'vedeil. Jest Is.amozrleljmo, 'Že v Itomto 'PfÍ'pade plfliJjde
po,š'k.oZlelrrý vždy 'o IP,n ávo k odvou:á,ní ,a :j,sou IP'rý Ijeih o ,Zlá'jIlTIY c:hráme,ny It,oUko
pfedpis'etlTI § 315. l(pf'eJčte sie j'elh o lruá'v ,rlh .z wotoikollu) la ,§ 463. (má p;r:áv.o
žádalti ,za Inla'V,rá'celn í v ~p[lede' Š!lý sItav). 'sp:rávn,e uvádí 1:ru lP. Dr. Č,elmý, že
'lwní lruitkde ž,ádného IPľ-edp,ilsu, .dl'e Ine!holŽ mM :by se dom,čoÍttli ,fo.zsudek ne}Jrí,t.o:mn:ému 'P'oŠlkio'Zlenému, ,aI-e' :zals'e Ijest Itu rt:a o'Sludm:á llTÍýlka, .domníVlá-'hl se
p. 1D.r. Ce'mý, Žie duv,odem Iprávla tk 'odv,Qu,á,ní jle,s t p!r áve jl endofiUče'll,í rozsuďku. ID úvodem itolhot.a ,prá va pO'Šlkoze,nélho d'elst ulstalnoJVe:ní § 13'83. HI. 2.
a) ,a :b ) It'T:P. USJtam.Q~ení ,toto dává p,olškoZle[1Jému Iprávlo odvloMmí Ilem 'Ve
dvousme:r,eC'h: dlle IliJt. ,a) 'p,fi OdslUzu1jící:m ,r ozsudku ojlen co do soukrlomo}JITláVln'éhon!ároO,kiu pod ~IOU 'podmín'k ,ou, žie Ise do výlr lolku o vine ln ebo, {.rle,s'tu
odv'OilClJla 'llekterá z o'p;r:áVlnenÝClh osolb i(uv'e-ďelnýlch v § 383. '1., U. ,a !III. 1.),
al.e J;ilt. b) pf'i ,Q>s'volbo,z'u jídm IWIZISiUdku UJod t,ou 'p,odminkou, Žie 's'e ,llIeodvoila,l
ža!l,olhce.
P.an Dr. Oelrmý mí,n í. žie vyrozumení p,oŠ!kozle,né!h o .(.s'p.ráv,nej,i o'S'ob
v § 42. :I,Y. ,adsIt. jme'lllOvall1ýdh) 'soudeilTI dl,e talh ota 'pClJrla,g,na:fu má míslt ,o jeill
až do IM dolby, Ikdy státnízást:U'P,c,e, (po,kllldse týče ,i m.ilir,a.dní ,sou'k,r'o mý
ž:a,lohDe v § 4:5. IV.) ve'zmou ,ža/loO,bu zpM a Žie den až do tHo doby platí
pak i '!lihuty uVlede!n:é 'v § 42. IP,r o :p rlevzleltí o'hža:IoO!by.
V zlhled'em Ik UIS!t'éLuolvelní, že, ne'plf 'elvle'Zilne-il:i v ulstano'Vlemé d.obe ln1ikid,o
z op,ráVll1enýJclh Iz,a,s t\u'p,ovlán1 ža,lo!by,zalsrtaví soud fíZlení (§ 42. Y. odst.) a
výsJovnélmu predpj,su § 45. lY.: ,UiPUSltí-H soukromý žal,ohce p fe dhl a vn í ID II í :č e:ll í m .od oblž:alo!by, ,j,e'slt 's,oUlhJasH-i IS p. Drem Oe.rmrýilTI, žie us't.a:Ilove'llí § 42. ia :l lhúty 't am stailloVlelné plattí jen do doby, !k .dy obžaJl'Oiba muže
bý,t,i Vlz,ata ,Zlpet.
,ovlše:m j,e s 'p.odivem, žie 'P. Dr. Člelr,ný Italk ,stT1kitne a 'p.f,e,s'll'e vykládá
tu s,l-ovo »ohžalolbu« v technkkém smYls'lu, ač IPlfleDe uZlná'Vá, ž,e mluví-l,i
t,flestillí fád o upulštemí od ohž:aJdby, :nleJmysH vž.dy na .obžalobu v It'edlJ1i'cikélm
sI'ava Ismys'lu , nýlhr,ž o 'V:Qdání 'Sie ,fulnkce j.ClJ~O žailoib ce viuhe,c. Tomu :talk jeslt
lue'pO'p rle'll'e li: p-odlle ,p. Dr. C,e!rnéiho. lp.oklUd Ijde' .o upušte,n í 'Od ohž,a!Io!by dfíve
j.e,šte, Illie,ž ,oJb!žalloba 'v Ite,chmiciklém ,smYISllu IbYilia 'P.odá-na. Na 'Pf.: up'uŠ'tení
od ,»'Ohž:a,loby« ' -z a vyšeltf.olV1á:ní. [)osav,adÍd p,r axle vy,k ládá vý,r.a:z upuš.tení
od o:bžall ,olby v § 412. v,še,olb e,Cllle jalko vzdáiní se !p ráva žalIobce, vidí v 'Plf led,pi:su § 42. vŠ'eolbe'c nou zálsadu, :M e,r.á p~l.a.tí :v e vlšle-ch 's bdiklh itlres,t niho rí.lení - 't,edy ,i 'P.o vy1hlá'Šten'Í :TQI:Qsudku - vž,dy v 1,om lJfípade, 'Vzda:l -'H sie
~S'tá:tillí z:ás'tU'pce IS'Vlélh o p'rá'V,a äaktO žalIolboe, It. ,~. lJf,elst.aol-lli jélJk,o ,ža!l'oboe fungova'i'i a TQizšifuj,e IP,fiQltO v§eDky !pr'ed'Pi,sy § 412. ,i' ,na sltadium p.o vy:ne:s'ení tTOZs'Il dkm, ,t oit,i'ž 'pov.Ílnruo,st \s,orudu u,povedoll11Hi Ipoš!kozeného. ž,e, s,t á:tní z,ástupce
Ise Ineodvo!l,ail laneho že odvloJámí ,by,Ia vza.t.o IzpM, a do'vozuje, že paM pro
Ploš'k ozle-ruého vz'c hází tle,p rve ,P,rá'v ,o odvollání po :tomba iUlPovedomení, ,k ikré
o!bs:ahov,all o .i .vyz~ální a uP'oz'Q1w.ení .v § 42. 'll've.de,né a ž,e má 'PIaJk i tu :l:hútu

472

k Irozhodnut
na'Plr oN I
vlat:i pr
do ~,I"~~UJJL:"~N'LI
Uts,tOU'Piti
sudiku a v
meby'l vyr,
tfí de'nln,í lh
volá-ní ve
cessuální ja
V tlOJm
r'em 'P. Dr.
že Ihúty §
zne'n í § 42.,
KItiNÝ P. IDr.
A'le !z:a
uhUty 'St'an ' ,
p'm up lla;tn e
I tP. :D r.
rozeZlná v,a,ÍÍ.
.o ,o p!rla Vlný
pil alt :no.s ti
(Ibu ď ''(TUIO'' ,,,,,,~
-o p.ra VinéJh o '
od 'olbžalllQby
lk-telr ý,žtlO
pmstf'edcÍ'Clh
O Ip,r á,v u p~
v y,uelS eln Ý'lm
proml,u vUi. I
'zmatečn'í s't
P;r,áVIQ

právo k od

§ 383. III. 2
Jest :~alždéruo
dIe § 49.
ce's'su,a,lní I
pf.i Inem dMi
IPoš'!mz,enélho
ItH S t:ní ved
hlarvnímu
n'elp~a:tí IQ

T ,o Inepoe-hy
a-ozhodnuH I
zachována.
U\l.."(J,,,rrl1'.

záSltiU'poe I
šk,o z'e'ný,
p,ráva, k it eir á
k -op'Tav,ný,m
pro poškoZlen
an eho n.e'c hall
pfíls:l'ušných I
né ho Ihe,z ,p
[):}e §
§ 49. vlOlsL

ce ssUlall,n í,ah
zt,rálty ,p ráv
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'r,edvo!l:á,n, prÍtomen pr,i Mavsll,e.ctktu :pr,edpisu § 46. 2. veta
m (snad ,j·en p:Olkud sie týôe
·roz:sudku). Budiž tu ,ľhned
II na p'r,edp:i,s § .28,6. ,I V. ods,t.,
o'Šlkoz'e,ný k ,u hla vnímu Ip,rleHpe!uí olblž3Jlo!by, Ib y!lo-u:i od ní
pr evzÍlÍ'i .zastou;p'el'11 olb ža'i'ob y,
marjle 'na mys'Li jelTI obža:lo'hu
trlesltnfm rízlelnÍ lP,oikračovaN.
lťloiba v Ite'Clhnk.kém smy,s.lu,
ll1'ému Iprisllluš'el.o prá voQodv,odalI, !Meir ,éžto pr.á.rvo j.est dole
~áStiU!pd. Nelb y!lo-U pošk,o.z,e,n ý
.en, 'I est tomu Ita,k, j·al~o když
kmélne .cLl:e p. Dr. Čelnného
lÍ lhúta ,k odv,o'lání pQočílt.a'jíc
Qlpi,s ,foQZlSlUd1ru, rt;f'ebas ani o
'Že v ,tomto 'PrÍ'pade prliJj-de
r Ijeiho .Zlá'jmy chráme.ny It,oU,k o
)itoik-oJu) la ,§ 463. (má 'Pir :ávo
,e uvádí 'tlU lP. Dr. Č,elf!ný, že
by :s·e dom'č-H1i ,fO,z·sudek neQos!udmá mýlka, .dolffil1'ÍVlá-'IJ se
j,e,s t práve j,en ·domče1nÍ ro'z'elst U,Sit,ôJuolv enÍ § 1383. HI. 2.
lému IP'fáv'o odVloJámÍ lIem 'Ve
:sudklU 'jlem co do :soukflOmo()I výlrlolku o vine lnebo· i'r'e,stu
Lý,ch v § 383. l, U . .a !lII. 1.),
'p,odmin~OIu, Žie 's'e ,l1Ieo.dvoi1a<1
loŠ!kozle,nélho .(.s'p.r áv,nej,i o's'ob
hot o 'PéIJr.a,g,flélJfu má .mÍ:Slt,O jem
,e týôe ,i Ináhlr,a.dní Isou'k,r,o.mý
~e lien až do t:Moo doby p,Iatí
I.ža:l,olb y.
-il:i v IU.lstaono'Vlemé dobe ln ikdo
oud ríZlení .(§ 42. V. odst.) a
~fOmý žal'obce pr .e d :h l a vsp. Drem Oe,fll1'ým, ž'e us't.ado do,by, kdy obžôJl'Olba muže
aik ·st'fi,IDtne a 'p,rlelsne vykládá
lČ IPlr lt/ce u Zlná'V á, ž,e mluví-l,i
dy na olbžal·ohu v It'echni'CIkém
~a;[oibce viube,c. Tomu l.a:k jeslt
o upušte,ní od obž,a!l'o'b y dfíve
'ilia 'p odá,na. Na 'Pr.: uPuš1enÍ
'axe' vYlkJádá vý,r ,az upuštemÍ
: !p ráva žaliobce, vidí v pr'ed: vlš,ech 'stadiiclh itlľ e,s,t,niho fíy v t,om 'Prípade, vzda:l-'l,i sle
:p rlels t.~I-lli j 3.Jk,o .ž a~lolb oe fu ngo,na Sit adiumpo. vy:nes'ení Irozíkozenélho, ž·e, stá:tní z:ás'Ťupce
~'pM , a do'vo.zuje, že palk pro
),0 rtomtlo IUIPovedomení, ;k1t,e.r·é
'e.ctle,llié a ž,e má op,a!k i tlI :l:h útu

k rozhodnutí, podá-'I,i odvo;[ání~ IM'erá :je,st uVlede!na v § 42. Pan nr. Čelnný
na'plfot,i tlQmu do'k a'zu'j.e, Žie .[,hútoy, ktelroé is'ou uved-elny v § 412., nell'Zle' ľ'o,zš:iro 
vla1:i pfes ony me,ze, }ež 'plyn:olU ze s!loQ'vllliéiho ZIneiní § 42., nýhr,ž že 'Pl,atí jen
do 'OI~élJmž;i,lffil, do ,M e,r ého má sl1:ártlnÍ ,z,á,stu,pc'e dlle § J8. odst. 11. :Pirávo
u,s.t:oU'p:tti od olhž.éIJ!oby, že ·bedy pred·p.i.s § 42. m'epll a,tí j,i'ž po 'Vy:ne!s'elní .fiO,Zsudktu a v dÚsJ·edkiU ,t'Dlho že pa,k i Itlen POŠ:IDO!Zlelný, ,j'enž o hla vln ím pňeH-č-ení
meby'l Vy.r,ozumeln ,a ,pf.i .n em ·ri:ebYil an~ 'PirHorrn eln , Ij.e,st ,n icméne v,á'z,run na
tríden,ní lhutu, jd dIe § 38K tpp. ,príslu'šÍ státnímu zoás,t,U'plC'i, a :ne.o1hlásÍ-lJ odvolání ve ~hťlite t'é, na 'kIte·r o:u i e's1 dIe § 416. 2. veta vázáln, své práv'O p.ro·cessuilní jako ,poško·zený z'k ád vúbeoc.
V tlom je1st prá'Ve dru,h ý z'<Ílsadní .rOlzpor me,zli dos,aYladní .p,r,axí la názor'em 'p. nr. Č elr,nélho. S nálz'OIferrnp. <Dr. Čle:nného dl.l.lJž,uO 'souhl:a,siH .P'oí-ud,
že 'lhfl,ty § 42. 'nel[.zle w:zš.irOlvaiti pres .ony me,z,e, !i'e,ž IpdYlnou z'e sllovního
zne'ní .§ 42.,t. d- :i ma Is,tatdi:um po vY'ne'slení lľ·o:zlswdiku, ,all'e' daJl,šÍ dusledelk ,
K't'e-rý p. IDr. Čenný ,z toho č~ní, Ijle,slt iUtls.p:r:á'Vný a dluž.l1oo ho odmÍ1nolwt:i .
Ate !Zla p,l,a'ŤOl1io,sti § 3'88. 'trp., ,nell z,e ·ôJni s'OIuMasi1i' ·s dOIslavadní ,pra.x Í, ž,e by
~huty 'st'an.ov,ein é v § 42. ·pJ,arf:iiuy plr o IPo'šlmzelTloélho li ·po vy,nesemÍ ro.zsudkij
VW UIPllaJtn ení 'v ZtlliikJlého mu .p rá va Ik od v'o,l á,uí.
I ,p. :Dr. Če,rmý i dosa'Vadní p;raXoe up3.Jda!ií Is'teljlne odo 'té ·ohyby, že 1l1'eroz,eZlná v,a,jÍ, UPU'Sltí-ili 'stárt:ní ,láistulP'oe 'Dd oibžôJl'D,by 'v Ido·be, :kdy nle,Š:[;o
,o opnaVlný ,p,wsHelď.eik P'poti u.sm,e.s·ení, jelž t:r,e'stlnÍ ríz,ell1Í plr ,o 'p ríp.ad Plrá'V·opll alt:n osti tohOoto usmle'Stení .u:končuáe, a s druhé s't,ra:ny, jde-H o. vzdání se
(lhuď výsllmr.ne meho tím, ž·e ll1echiá'v,á Ip.rojHi ,l hutu !k opr,a:v,n ému 'proQsrtl f,ed,~u)
'Op.mYlného 'PIT,ols1fedku. Predp,i-s § 42. má na my'sll,i !j,elTl prvIn í ,p rípad O)'UIPuŠiteil1Í
od 'oihža~loby«, n~k'oM aJe i príp,ad d:r,uhý »'V.z.dání Is'e« olPT,ôJvlného Pľ'ostlf1eiCLkiU~
k ,telrý.žto ,prí'P'ad !j,elslt u,p'nav'e.n ,Z'vIá,Šlte Isp,edell ními ·pf.edplls y 'o olPT.avlnýloh
pfoOstf.eddoh, 'j.memOViiie 't,edy pr,ed:pisy ,o odv'Ollální ,a z,malteč'ní ,SltíŽU10Sti.
O ,p,rá,vu po.š:ko:zelného .k lQ'p,raVlillému prOls,t,r·edklll ,plľoQ.ti usne,s'elllÍm ·s'oudu
vY,ilIelselnýrrn v ríz.ení až do !r 'olz·swdiklU a o :llhulte Ik nemu, j,sme ä:i!ž Tha,pr'ed
promluvili. nlužno 's,e -tedy lna tomto mí'ste Z'illí.nit:i o práviU od'Voll á:ní ,a
Q; m at eč'n' í :s'tÍlžno.s,H.
Piľ,á;vo :k oQ.dv,o:l ání má PIOlšklozle,n ý dl'e § .3,83. J
IM. ,2 a) v ,e d !Le ž3.Jloboe,
právo k od VDtlá'llí ,a ,zmaotlečnÍ ,sltí.žnosti proH sp:r .oŠ'tuiící.mu rDoz'su-dku dJl'e
§ 383. HI. 2 ob) a 311. ,tlf'p. den rt,eMy, když se neodvolIla:} ž.a:llotboe. :Dl'e § 28'6.
Je.st :kJalždéhlo pošk'oz,e,ného ,p:rledvoJa1tli IklU JJ.,lavmíilTIu plrelfôe,ní 's uJ)Q!zoofme,ním
dIe § 49. posL 'OdSIt., t.aklŽ·e ,k,aždý olb.es'I,ôJl1'ý po,šlmzem-ý, n'e-chce-Il i ,své P,foOce'ssu,a,l ní p,rá'V·o z't mHti, mwsí ·s'e ku ,MalVlnímlU ,pf.elíčení do·s'ÍlavJ.ti, nebo ·Sle
'Pr,i Inemdá.t.i 'z,a:stuPDov,alti. ,O odv·oladm 'hliavním 'p r'e;[íoe.nÍ ilIeltr,eba vš,alk
,poš'kioz,e:nélho ani lZvl1áš1e u'P'ovedom'irt:!i, 'upo'VeodoOtme,n í déije se ,jem výve·skou
Itr·est:ní ved 'll,a 'sou:d'llí dels'oe. ,F.o,šiko,z,ený, ,neldols taví-li Is·ek ,0idJvollacímu
hJa'Vnímu prleIUč'emí, .n.e.p-f'e'jludiklUje :hl~jak ,svému proces'siU,a'lmÍlrnu ,pos,tlav·enÍ,
Inelp~aití o mem žádná :pľ:á'V,ní ifilkcoe, !Že Soe 's vý'ch op:rooe,s·suMníoh pT·áv 'vzdáiVá.
To Inepoc·h ybne ,patT:nJo z It-oho·, ž·e s,e Inalf izuljle, Ib y It!aJk,é !j,emu by:l1Q dOlfuoemo
lľozho.dnU'tí Isoudrií It:alb'uue la že mu itedy Izus.t.ávaljí piwoc·e'slsu,a'lmí Ip.rávla
zac'hována.
Uvedomíme-li si ny,ní, ž·e pr'ed vzdánfm s'e p,ráv s'e str,élJny s,tláJtinLho
zásltlU'pae má 'Polšllmz,elllý, joa,k,o Is'oukromá :srf:lr ,a:noa prá,v ,a Ijen dl'e § 511'. a 'POšk,ozoe'ný, :MelTý :dOIsud InemÍ ,ani Sltr.a'l1001U Is,oIUl'klroillQou, IPTá'Vla jlen dl,e § 512', a ž,e
p.ráva, :kJteir á Ip,élJt'fí It,omu, kdo Ijoels'Í dOlm1n;i us IHUs, it,e.dy !jme!l1JO'vilte Pf,á!va
'k op'mv.ný.m plros'Í'fle:dlkillm a hLa'Vne Ik IQdv·oJání a .zmart,e.Č:ní s,UŽimo'S't i v!zlTli:'kialjí
p'r o 'POŠ!kOZie'llého rf:'eprv,é tehdy, Ik dyž se srt:lát'ní .zá's'tupoe svých ,práv vzdla:I.
aneho noecha,! ~hu~.u :k 10,pl"lav.ným Iplr ostfedkum upll ynou'tli, p,Cťk mužeme dJl,e
prílslu š:ný·ch ,Pr edp~su tu u'V.ed e,n ýloh r e,šllti prooe:s'su a,lmí pQos,ta v,e,nÍ 'p·o šlklQozen'ého Ihe,z phMédnutí :ku IspOlnnému ,n á'z ow 'D 'v ý:znamu § 4,2.
IDI,e § 2186. musi Ib ý,ti kalŽdý ,poško:z,ený obesllall1oÝ s u,povedome1nÍlm dlle
§ 49. 'polsil. 'odSIt., 'p ri thla'VITlÍm p:reHóe,nÍ prH·omeil1, lTl,eclhoe-H se svý·ch ·p rocessu,aJ,n kth p,ráJv vz:dMi. Nebude ,t,edy prÍltomeln a nelbude pll aHti Qlna if.i:k'ce
z'Ílr álty ,p'r áv lP'foO'celssuaJ.nfch Jen o ~om IPlOšklQ'z,e:ném, klte'r ý llleib yl l'kiU hl,avlllfmu
pre:líčení obe.sa.áln vú.hec .ane!bo síoe, Cťl,e he'z u'pO!zOT.nelní dlle § 49. PDS!. od sit.
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iPrávo ,p,f.Q·c'e'S's,uaaní, t. j. p,rlá v'o Ik odvoláJní ,pfH'omnýoh ·poŠ:klQ,z enýc:h
,Ť1e'šeno a 'illus.eJ,o !bý'f1 ·dl,e § 3~8. dfívejšÍlho z.není vyf'eŠ'emo ihneď pf'i
h'I'3'vn~m pf,elíČ'ení ,p'o 'VY!lles'ení Irozsudku. MMoť .c1fí'Vej.ší u srt:'aJnovení § 388.
:s:t!f'iMlllí pf'edpi's, že odvolán'Í .dlužno ohlásiltli .u shofiOvrého sou du pfi PIO"
ihJlá1š,elní 1f.Q,zIS!u'dklU a 'jen 'tehdy, ,byl ..H ifiOzs,u.dek o'zm!ama,ván tílfi, ž,e 1,e
do,ruče,n, bylo odvoaráJní ohlársHi 'v 8 dnleC/h ,počÍ'tanýlch ode dne do,ru.Č'enÍ.
POIllevadž vša'k po-Š:klQ'nen.ý, ,pokud :byJ ,olbelsllllin, musea Ib ýti pfi pf'elíČ'e,ní
prí1'ome.n la 'P'Oine'V.adž s.e r,o!zsiu dek soudu L sltlQ!lke poŠ'ko.zem-émuan'i nikdy
[l'eda.ruĎo'Vau·, mus,eJ'O IbÝitli uônetno 'opatfe!ní o joelho 'p:r:ávu k ,odvoiláiní ihned
,pfi pfeilíčenÍ. A po!uevadž i ž,allQlboe mu:s'e:l býti vtŽdy pN <h1la vním pf.eilíCSe.ní
pfHomen ta ,arni jemu nelbyl; :r,o:Zlsudek ,o znamován dOfUloe,ním ,('Viz § 329. tlr'P.),
by:lro 'i na ž.alobci, Iby s'e os'Vém pTá'Vu :k odv,ouá.ní i/hned pN hl'avním
pfelíôemí f<O:zlhodil apfís'lu'šllié ,P:flOIhlá še[lí učiniL Vz.dall,-Ji Is'e ,t'edy ŽaJ·ohc,e
IPľiélNH odvlQaání, ,c ož byl0 M,eba :iihn,ed učinlilti lti pfdíôenÍ, vlzlnĽkllo timfoo
vzdálnĽm ,Sie :i,rul1ied IP,rá vo !k odV'o!lální poško,z.ern:ému, krt:,e,rý molM ,a mus'el
IS .ním ilhnled rp,j';'i hJ.arvnÍ!m pfd,íče[l'Í di!s Polno'V a ti', buďlto ,je ihneď oMálsHi ~}:elbo
s'e ho vzdtáJti. Ohlá,si1 ..1:j ž'alohce Jh.nled pN hl,avnímpfeUč'et!1í odv-oJá.ní, právo
\k ,od'Voaání pOrŠlk'oZlell'ému vubec ne:vzniklo, olhilásil-rli by v 't,omt'O pfÍ'p:ade
IPQlško:wný pf,etOe ordv'ol,ání, IbyUo ,b y joe ibýv.alo Iso'llcLnímu dvoru dl'e § 389.
ihned odmít'lliolU1:, pomevadž d,e ,podaJl'a oSlOIba rk iIle,mu ,neorpTtá'Vne,na. Osud
'p ráv,a k odv,olálnrí pQlškoz,elnéiho zá'Vilse,1 'v tomt,o Ipfí'p,a de 'na odvolá,ní
žaÚ·olbcove. Netvz,al-ai ž.alohce odvoJ,á,ní Ztpelt, ,t,edy p,rá'Vo k odvoll.ání poško ..
z'e:nému a!n'i 'ruikdy Inev.zn~k:lo, v'zaa-1J žaJl'obce ,o'hlášené odvolání z'pM,
vznik'l'O rt.ep'f'Vé Itu p,fá'Vo k odvO'M,ní pOŠlkoz'elI1é:mu ,a mOIhli je - jak samo~f,edmo uvllatúo'V'a'ti t'ep'fvé ,t'e hdy, když z'Vedel, ž'e 'P'f.á'Vo k odvolláiní má.
A dalko '.ioeS't pf,ed:seda :hl,aVintho plf,eUí,Č'ealí ,p,ovlÍln.en obtelslati ka,ž dé ho poško ..
Zleného ku hlavnítl11u pf.ellí.oenÍ, ib y ,e,vcllItudne .moM ,p,Ti ,n em mu vlzJlikiJ.é
pr-á'V'o k ,od'VoJání uplatni:tli a jalko Ij,est v § 425. pfed,eVrsáln.o, by If'o.zhodnutí
LSoudní 1a1bu,le :byao dOlručet!1o i 'p'o·škonenému, ,pfi od'Vol,adm preI,ičení ne ..
'P'fít:omnému, It'akj.es'Í !stamoz,f'ed.mo, 'ž'e ,s,oud'ní dvúr j'e"srt ,povJ,nen vYirozume'Í'i
po'Š'koz.enrélho o t-om, že ,Sie, ,ža1ohoe vráv,a ik odvoÚání vzdal tím, Ž'C o,Mášelllé
odvouání v'nal !zpet ,a že nyní jemu pif,ávo :k od'V,ol-ální 'V.zrtJJi:klo a múž,e j.e
up,la'tnHi, j :když ,to rn ení 'výsuov:ne pf,etdelpls,á'lllO. TlU p'ak ,p raxe ,naT.áiž·el,a Ili'a
ot á z'ku, joalká IhuJ,a p,a trfí ,p,Qlškloze"mému k podání odvoll,áJnÍ. J.edn'a· čá st do'VlO"
,láva!lta Is,e Itu § 412. ,ilIebo ale:s'Poň ranaJl,ogi,e :neho zásady v ní ohsa,ž.elné
.a 'apMJko'Vala a,hMu vtomtlo ,p ,aľ!a:glrMu lS'ta'!1iO'VlenOU naodvlOlánÍ 'po,škozeného.
liná část :pak p,filhuvž,elIa :lce Ilhúte, kfelrá Je s't,anlOv,ena v § ,38'8. ,liIiI. ,ods't.
('s taré .z:ne!ní) Pll"'O rten ,pfírp,ad, j,e..H ,roZlsudelk dOTučov.án a 'aJby bY110 i ust,anov'e·ní t,Otho10 Imíls ta vY1ho'Verno, Ine,ohY'belo ,ani ,t ech 'P'fÍ'padíl, že i s ,upove ..
dom eln ím, Žie ,žall,ohc'e 'Vzla,l odvollán'Í zlpM, iby!l po'škoZlenému :z:áJroveň 'i roz- sudelk domčO'vám. IDJlUž:no mí,tJ lia· ItoO, že tSp'rávno. Ie.srt počít,at:i tu lhutu,
kt-elr á :Slt.alnov:elna je!s1: v § J~8. HI. ,od:s,t. (lst'aTé ,zmení). lNelho'f dl,e § 388.
s'talrého ,zn e,ní tj.sou den dve možnostÍ,i, kdy odVlolání n:wtno poda ti: 'buď'to
1hn'ed pfi p'ľo,hJl,áŠ'elní IroZlsludku Inebo v 8 dne'dh 'po dOlmlJčenÍ. Toto ustanoOrvení
dlužn.o dOlplniH IUs'Íarniove:nÍlm § 383. IM. 2 b, kldy ,po~lkoZlenému odvo,lání
v Zlni1k,á,. A p,a·k ,j,e tu :2;aJsre d'VoiÍ n1QiŽ!llost: Ihuď ,p,oŠlkozei!1Jélho i obž'a,l ovaného
o:petne k Isoudu pr,edv'ol'a1:1i a ;rozsutde:k zas'e zlno'vu vyhllásHi ne,bo r'o'z.sude,k
ip,oš'kozenému :s u'pov e,domením, ,že ža:l,olbce vzal jím ohJl.árš-ené odvolloání
zpet, dOTllÓiltli. Tvm 'p:alk Jj,e,st mu dána ~hÍ1ita ,s:ttanlo'V,e,n á v § 38'8. HI. ods't.
.p.o do;f'uče'ní n,etbo posky,tlnuta Jnožnost ,ohlásIHi ,o·dv·ollliní J.hm,ed pfi pTohláš'ení
'rozsudku. Ne,ní Is'ioe ,rui'kd'e p,r ede,ps,llino, že 'frOz:sud,e,k má být:i' 'poŠlkozenélffiu
zno'Vu IpwMáŠ'en ,a:nelbo ,fiU dOlTiUČ'en, .aJlte Ineiní to rt aké niJ.\1de za'po'v edeno
a iIl'e,ní pochy,bno's1:i, že soud lITIIu,sí 'Volirti tak'o'v ý postup, .aby po š:klozený,
áemuž ,nyní 'PIT,ávo k odvo,l:áJní rberp'l"vé ,po puvodtním pir ohlá'š<ení rozs'u,dku
V'Zlnli'klo, mOihil tla1ké Iprávo ItoO u pU:atn:irt.
StaTé znení § 388. inedovoI.á'V:a'Io. Is'e ,pfi uSÍ'anO'Vení o' J.húte pfJ dmuče'ní
rozsudku lna § .3129, lld'e rý UPlfiav,wje dOlfučelnÍ j,en' obžaJlolVJanému a ne'Vylu:Č'o
va!<o mOlžnos't doOlTlUČ'ení i j,Í!lllé zÚČla's,tnené Is:t!r,ame, ha s'píše ,s'Íanovíc lhútu
k IOdvoJání zá'vJsI:olU nla 1:,omtro dom<ôe,ní, rtoto na ri zovallo. Tomu 'il,asve'dčuje
IbyJo
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Jes,t
mati vymerelIlí
ho Iná:konné'ho
pf,ezkolU.máv,a1
mešlkrána .
fI,a'ľ a,gľ aď

nOIVí, ,~e od v
r.OIzktCllZlu mají
výjlimkia"
'
šlý .stav ,pro
Prw mešká -Illi
s t'r,eldku (§

tí ,prÍ'tomnýoh 'PDŠ!kozenýc'h
) z.nelní vyr,eŠ'emo i'hneď pr'i
,drí'Vej.ší u srt:'ClJnolv·ení § 388.
SbDrového soudu pfi 'Pro'~'k ozm:amován tím, ž·e ~,e
:Í'tamýlch ode dne do.mČ'ení.
l, mu,se[ Ibýti pri plfelíČ'ení
ilce PD ško z enému an'i nikdy
IhD 'p:r:á vu k .odVDaámí ihned
vlŽdy pfi h11avním pf.ellíoení
dor,ll'oe,nim ,(viz § 329. tIT'P.) ,
dV'OII:á,ní ilhned pfi hl'avnÍiffi
, V z.da!I-,li Is e ,t'e dy ŽaJohc.e
u 'P'relíôenÍ, vlzlnHGlo ·tlmto
.· éI1111U , krt)e,[ý !molM ,a musd
IUďltlO ,je ihne:d DhlálsHi nehO'
mpreHôení OdVDJ,á.ní, p'r.ávD
á'sil-U by v 1omto prípade
soudnímu dVOril dl'e § 389.
nemu ,TIle'D'J)'rá'Vnena. Osud
)m10 Iprí'p,ade 'n a O' dVDlání
y právD k Ddvolání POŠkD~ ohlá šené odvolání z'pM,
nu ,a mDlhl .je - jak samD:1, ž'e právo fk o dvDilámí má.
,n 'Dbelslati ka:ž dé hD pO'šklQmDhl ,p h nem mu vlzJlik'Ié
predeip,sálno, Ib y IrozhDdnutí
,ri od'Vo:l,adm pfe.I.í,čea1í neu.'r jle's,t ,povj,nen vYirDzume'Ť'i
)[ání vzd.al Hm, ž'e D·Mášemé
dv'ol á,ní 'Vz!l1/Í;kID a :múž,e j,e
TlU pak ·pT'ax e ,ua'ľáižela ll1'a
odvoll,ámtÍ. J.edn'a čá st dovobo zásady V mí ohsa,ž.elné
l na 'DdvlOlá,ní 'poškozenéhD .
.IľlIOV'e.na V § ,38'8. limo .O'ds't.
u,čován a ·rubyby!lo i u,s'Ť,a
ech 'p rí'p adú, že i s U'Pove)'škoZlenému :záJroveň i ro.zvno j,e.s1 p·očít.ati tu lhutu,
~ ,z není). INelb'Dť dIe § 3188.
nDlání n:wtno poda ti: buď1D
) dOlr;LIJČ ení. T ot'D ust runO'vemí
CIďYPD šlko z'emému Dd vD.Já,ní
DŠlkoze!Thélho i obž'a'!:ovaného
vu vYihÍ!á;sHi ne,bo roz.sude,k
zal jím ohJI.á!Šoené odvoll'á,ní
:mlOv,e,ná V § 388. HI. odS't.
~v'Dlátl1í Jhned pri P'l-;oMášení
Ld,e,k má bý.f:i' 'PDŠlkozenélmu
tO' Itaklé niktde za'povedemo
rý POSitUP, .aby PDŠtl{1Dzemý,
)'d,nfm piw hlá'šelní rozs'u,dku
,uovení o· Jhu.te prj doručení
ObžaJ'DlVlam:é.mu a ne'Vylurčo
e, ha s'p íše ,s'tanovíc Ihťl.'Ť'u
,fizovaIID. T'Dmu nasvetdčuje

ii úpITta'v.a O' ž·á dostti .z a dDmoelní ,fozsludku ,z a úôdem

pxov,e,ď,elní

odvDilátní

.a o ~hute ku 'P'w 'Vledelní. PD:s I'ední ods,tla'V,elc r§ 388. dá'Vá plrávo Žládosti .z a
doručení rD'zlsudlku den Dhža}D,valnému ia olblh á1j,ci ,s tím úči'nkem, že Sdenní
1thMa :k u 'pflOvleďení o dV'Dl.ání Ibeží Itelv,rvé Dd dD,ruč en.í !ľ,Q,z.slUdlku. Ž.a loboe
n,eibo pošk,oz,emÝ, Ij.elmuž ·p:rá'vD k odvolátl1í ihneď prli 'v yn,e.selní no.z!suďku
;v1Z1n'i"kilo 'a on &e ,t'ak'é ;ilhned upla'Ťm,i,I, moihl< sJ,oe ž.ád.a'ti za o/pi's ,rD~zS!udku, all,e
.:nĽkoili $, tím úči'llIkem , ž,e mu belží ,lhúta ku pfiOV'edení Itleplrv,é ode dne dDnu'Č'elní opisu rD'Z,sudku. Tito mDhli lPodaltli p,r.o'Vedelní Ddvouání vždy }en
'v 8 ' dm·ech od 'P'w hlášetllí ,roz,sudku ,plrÍ hl.avillim líčenÍ.
[P;l1OJ:rlá,š e,nÍ Ir ozsudklUpfi hlaVlním Jíóení nemá !pm pOŠlk'o,z eného, PDd,all-,li
odVlDJání žal'Dhce, žádné fÚtčinnos,ti, a má-H '111ít:Í úč ilnnD.S't [Ľa lhLi.:tu ,k 'j,eh.o
-()dvo~ání, Meré 't 'e'plrv,é m,alby.1 PD tprlQíhr.áš,ení, mu:sí mu bý,ti rozrSludelk 'znD'v,a
pr O' hl,á,š,en. A -DiQill0V'adž ,n emá p'ľáva žáda't:i' za ro!z.sud,ek s Hm ú6iillik,em,
'a by mu illhi'ut:a ku plro'v,e.dení beždia až odé dne doruč'ení, je ,z.fej:mo, že
.zákon v us'tClJnD'VIe'ní § 388. liU. o dst., mluiVe o p'w lhil.ášení ,fozslwdku do.ľiU
če-ním" má m·a my.sU dOlľ:wčeillí Iľlo.z.su-dku :s tPlr.ávln,í účinmlQ,sct'i, pOII(JUId se týče
I!,h úty Ipr·á v:a k odvollání po.šlkloz,e,nému pozdejÍ VIZllľÍlldéhD, neden .olbžaJID'V,anému dIe § 329., illýlhr:ž .i pDšk'Dzenému ,Zla .tí/lTI :úoe1em, by práv,o :k odVlDMmÍ
nove mu VZITIlHdé u'p1'a'Ť.uill a dostávaje ibned též r'o.zsudek IU pI a't niti mD:hJ!.
Jtnak ,nemeJo by vulbe,c smy,slu u!S,tanDv,eillí § 3'813. LLI. 2 ,b, dIe nethD'ž mUŽle
se IPDŠlkDzenlý 'Dďvollatii !P,w/tlÍ s,p'rošťuiicímu .rDzsudku ip o u z ·e, :kdy,ž s'e neodvola:l iŽa,I'olbc,e.
(Pokrač.)

Pmf. Dr. Karel Laštovka:

Rozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
P.o.platky na Slov,ensku. Odvolání.
(iNá'l.e:z spr. ,s oudu 2:6. V. 1926 č. 110125.)
],es,t ,si,ce IS.ptr.á,v,né, ž,e úr,ad múže J k 'OiPOIzdenému 'DdvDllání prezImumati vymerelnl Ipop1.al1::ku ,a (PO 'PrÍ,vade PDP:laltek o'PJ'a'V.itď. Není však ž·á dnéihD Izá:klQ,nnéhD !pfed.plisu, dl,e Ilrt.eréhD byby,l úr,ald p.Q IV d' 'll ,e il, alby merHIO;rne
pr,ezkou.máv,a'l !predpi,s 'p'OIP[latklU, oJhll,eidne nehaž 1;hM:a odvolací Ibyla ,Z1a"me·šiklán.a.
P ,ara,gralÍ 1H418. 'll. p. lP. .a § 29. zák. Nárulru XXXJIV/lS08'l naDpak st.aUDiVí, ,ž,e odvo!lání, PDdaJlliá PD up!lynutí OO ,dnu od dto:ru.čenÍ pil,a t,ebníh D
rozklalz,u ma'iÍ Ib ýti Z' l1110ci úf.ední Zam]tillut.a. Z tohDtO tPr,edp'isu úe's,t jed'iná
výjdmlm, ,podá-Ili stralna 'v da!l:ších 3D dne,ah ž'á dost IZla n,a V1ľácení v p[,e dešlý stav 'PI'D ,p r,elkáŽlky, které lIla Illi inetZlávd,s ely >a jimž z.albtrán'ilti nemDMa.
P,r omešk,á-llii ,Sie tlMID l'húta, 'není dD'VolelTho P,DUŽÍ1:i da'l·šÍ'ah opr.a villý'c h 'p rost'r,edku (§ 1'50. uher. popla1. n., § 31. zák. ol. XXXQIV/1(881).
Pfidelování bytu vojenskému gážistovi.
(N.áJ1.elz SP,f. ·s oudu 2:2. VII. 1926 č. 13210.)
V,e 'smy:s'l'll § 215. ocLs,t. 1. IUIbYDOVadho Z1á,ktorua 'v e ,z,není nDvely
č. H18/24 a IPD.rn1e ustlanD'V,emÍ § 2. 'Vlád. na,r. č. 1(1\9/24 Il'ze pr.idelolvati :pDuze
by!ty, zalPs:ané v ruhrdik,áoo 4.a 5. výlk~'z'll o Dlbs'az'OIvadm P;foStOru (§ 1.).
Mýtní poplatky na SlovensKU. Vrácení neoprávnene v y br,a ného dlažebnébo.
(Nál'ez 's'p,r. IS'Oi1l:du 1. VI. 1926 č. 11655.)
Str,ana domálhala se výro:lru .o ,tom, ,že zla dobu od 1. 11.ecLna 1.9120 do
30. ·,oelrv.n a 119,212 Ibylo 'Old ní dI.a,želbmé vy!bírálllo ne lP r á'V e .ll. a v dusl'edtku toho žádJa'I,a, ,aby žup,a Povážská, jalk'D :ptľáVlní InáJSitupkyne býv. žUIPY
T<urča,nsik,é byJ,a tU Zinám a ,povinnDu ,s te·ž'DiV,alte!lloe vylbľl3JTIlé p'DPI,a,t ky s pfí:slu'šenst'Vím vrátHd.. ŽádDSt by~,a v ipor,3Jdí dtrus:t'a'll,čn,ím z:amHnuta m~n. vd .
.:pmcí. !l(ol111peltenoe min. ver. ip'r,ad neiní tu . však oduV'Ddnena. Podlíe § 102.
, 475

