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ZMENKOVE#  ZÁ# KONY

Vs�etči dobre vieme, v ákom stáve áž�  donedá	vná boli, bá es�te áj dnes sú	  peniáže

veriteľov (kreditorov) á ičh dlhy ú dlž�ní	kov. Ák sá peniáže, č�i úž�  vydáne	  álebo pož� ič�áne	 ,

osobitny	mi spo0 sobmi nepoistili, neboli v bežpeč�í	 á veriteľ sá mohol skútoč�ne tes� iť, ák sá

mú ždráve	  á bež ú	 rážú vrá	 tili. Peniáže, č�o sá ráž vydáli ná pú	 ť po0 ž� ič�ky, sá vystávováli

viáčery	m rižiká	m: niekde ičh ú	 skokmi žádrž� iáváli dlž�ní	či, inde ičh ná spiátoč�nej česte

žáťáž�oválá  neistotá  á  prá	vne  prieťáhy,  žhovievávosť  súdčov,  nerovnáke	  prá	vne

postávenie  ľúdí	  pátriáčičh  k  žemiánstvú,  ktorí	  májú	  prednosť  pred  ostátny	mi,

á nežemánov, ktory	čh v tejto veči ťáž� í	 ú	 tlák á nesprávodlivosť.

Pož� ič�iáváli á pož� ič�iávájú	  si peniáže tí	,  č�o sí	če májú	  v jednom kráji, nápr. v jednej

stoliči,  pekny	,  no  úž�  dá	vno  žádlž�eny	  á  v  tejto  stoliči  bremenámi  žáťáž�eny	,  tžv.

intábúlovány	,  májetok,  á  predsá  si  doká	 žáli  podvodom  žádová	 ž� iť,  bá  v  skútoč�nosti

vyklámáť peniáže v iny	čh krájočh, kde ičh požnáli áko májetny	čh á es�te nevedeli, ž�e sú	

žádlž�ení	.  Á  žá  žá  tieto  peniáže  Pá	n  Boh  žápláť,  s  plátení	m  si  stárosti  nerobili.

Dostátoč�ny	m  do0 kážom  neistoty  á  prá	vnyčh  prieťáhov  sú	  nás�e  žá	kony  á  čely	  prá	vny

poriádok.  Stolič�ne	  sú	 dy  žásádájú	  len  ž  č�ású  ná  č�ás,  žbehlí	  á  obrátní	  ádvoká	 ti  vediá

prekážiť  vydánie  á  vykonánie  sú	 dnyčh  vy	rokov,  úž� itoč�ne  im  v  tom  pomá	há  áj

žhovievávosť  á  prehliádánie  súdčú,  ktory	  sá  dá	  ží	skáť  ná  svojú  stránú.  Kľúč�kovániú

dlž�ní	ká vyhovúje áj  neústá	 le  odvolá	vánie sá ná vys�s� í	  sú	 d,  ktory	  žásádá	  neprávidelne

á žáváleny	  je rožlič�ny	mi sú	 dnymi spormi. To vs�etko dokážúje, ž�e ten, komú sá peniáže

niekám žátú	 láli á nápokon sá vrá	 tili, mo0 ž�e si povedáť, ž�e mál s�ťástie. Nájvá7 č�s� ie preká	 ž�ky

peniážom, č�o sá máli vrá	 tiť,  klá	dlá žemiánská povy	s�enosť! Rovnáko áko boli žemániá

skútoč�ny	mi  á  sámojediny	mi  pá	nmi  v  Uhorskú,  ták  boli  á  es�te  vž�dy  sú	  i  pá	nmi  nád

státkámi, č�o v svojičh listočh vlástní	čtvá áni žápí	sáne	  nemájú	 , ná ktore	  si žo ž� iádneho

prá	vneho titúlú nemo0 ž�ú úplátniť vlástní	čke prá	vo, á to áni titúlom žemske	ho pánstvá,

áni  žá	 lož�nej  drž�by,  áni  dedič�stvá,  áni  dárú,  áni  áky	mkoľvek  iny	m  pánsky	m  č�i

žemiánskym titúlom, á predsá boli á č�ásto es�te i sú	  pá	nmi nád státkámi, ktore	  si nijáko

nežáslú	 ž� ili, nenádobúdli ičh áni kropájámi krvi, áni inoú slúž�boú – á tú má	me ná mysli

peniáže i pásí	vne dlhy. Áko vo vs�etkom ostátnom, áj tú ná	 s�  čivilny	  žá	konní	k hovorí	 v ičh

prospečh,  i  tú  im  dá	vá  á  nádeľúje  prednosť  pred  nežemánmi.  Veď  náč�o  tú  má	me

tákžváne	  „oppositio  čúm báčúlo“,* álebo  po  slovensky metlú,  ktoroú žemán vs�etky	čh

* Odpor páličoú.
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súdčov  á vykoná	váteľov  správodlivosti,  č�o  sá  k  nemú  pri  jednožnáč�ne  preúká	 žány	čh

žemiánskyčh dlhočh úž�  áj ná vy	kon dostávili, povyhá	n� á? Náč�o ná	m v rokú 1836 pribúdol

č�lá	nok  15,  áko,  právdá,  ďáls� í	  ná	 sledok  ná	 s�ho  čivilne	ho  prá	vá,  podľá  ktore	ho  sá

žemiánske státky nesmú	  predáť, áj keby sá ty	m vykonál sú	 dny vy	rok,  ibá sá veriteľovi

žveriá do žá	 lož�nej drž�by, ky	m sá tomúto drž� iteľovi žemiánskyčh slobo0 d nejáko nepodárí	

álebo nežáčhče veriteľá vyplátiť? ČD i úž�  veriteľ potrebúje hotovosť álebo nie, to žemáná

nežáújí	má,  on mú v tej čhví	li  hotovosť vyplátiť nemúsí	  á  jeho státok sá tiež�  nestáne

májetkom niekoho ine	ho, on ho predsá len nestrátí	, hoči ho úž�  áj trikrá	 t premá	 rnil. Náč�o

je  §18  toho  iste	ho  č�lá	nkú,  podľá  ktore	ho  sá  pri  mes�tiánskyčh  májetkočh,  ktore	  sá

dostánú	  do  exekú	 čie,  koná	  dráž�bá  dvákrá	 t,  á  to  po  dvočh  mesiáčočh,  žátiáľ  č�o  pri

žemiánskyčh, keď sá dostánú	  do exekú	 čie, nie vs�ák áko mes�tiánske do predájá, koná	  len

ráž, á to po tročh mesiáčočh? Áko je mož�ne	 ,  ž�e sá podľá č�lá	nkú 78 á 93 ž rokú 1647

nesmie vykoná	váť vy	rok mestskej prá	vomoči áni ná mestskom májetkú žemáná, ty	m

menej ná žemiánskom  májetkú v meste? No dosť úž�  ty	čhto prí	kládov, ž ktory	čh jásne

vidno, v ákom nebežpeč�enstve sá v nás�om s�tá	 te náčhá	džá májetok, ák ho dá	  vlástní	k do

úž� í	vániá niekomú ine	mú, nájmá7  ák sá dostáne do žemiánskyčh rú	 k. Neč�údo tedá, ž�e ák

má	  niekto nás�etrene	  peniáže á sá	m ičh álebo nepotrebúje, álebo nevie minú	 ť, ráds�ej si

ičh skry	vá á žátájí	 ž obávy, áby o ne, ák ičh žverí	 niekomú ine	mú, nepris� iel. Dnes úž�  sá to

sí	če  nestá	vá  ták  č�ásto  áko  v  predčhá	džájú	 čičh  obdobiáčh,  keď  nežemániá  máli  svoj

májetok es�te menej žábežpeč�eny	  á ľúdiá áni nečhyrováli o žmenkovom prá	ve á ry	čhlom

prá	vnom  postúpe.  Prá	ve  to  ná	m  totiž�  teráž  veľmi  pomá	há.  Ák  sá  peniáže  úkry	vájú	

á nedostá	vájú	  sá  do  obehú,  nemo0 ž�e  byť,  prirodžene,  áni  reč�i  o  rožvoji  priemyslú,

občhodú á podobne. Zá táke	ho stávú vs�etko len stojí	 á hlivie, lebo čhy	bá hybná	  silá. No

tám, kde sú	  náopák peniáže v ú	 plnom bežpeč�í	,  si  ičh i  s  mály	mi  ú	 rokmi pož� ič�iávájú	

á ry	čhlo toč�iá,  č�í	m sá vs�etky áktivity rožhy	bú á pústiá do podnikániá.  Ángličko nemá	

veľky	  objem pen� áží	, á predsá sá tám konájú	  obrovske	  á prekvápive	  áktivity, ž� ivot je tám

neústá	 le v plnom prú	 de, peniáže vďáká tomú, ž�e sú	  ú	 plne žábežpeč�ene	 ,  i vďáká iny	m

priážnivy	m okolnostiám sá toč�iá veľmi ry	čhlo, á ty	m prúdky	m obehom sá v Ángličkú áj

objem pen� áží	  stoná	 sobne žvys�úje.  Minčá,  ktorá	  žá ty	ž�den�  prejde čež 20 rú	 k,  vykoná	

20 krá	 t toľko áko minčá, ktorá	  sá žá ty	ž�den�  údrž� í	  len v jednej rúke, á ty	čh 20 ľúdí	  je

rovnáko májetny	čh áko ten jeden, č�o tú	  minčú dostáne len ráž do ty	ž�dn� á, roždiel je vs�ák

ten, ž�e ná tejto stráne je májetny	  len jeden jediny	, žátiáľ č�o tám ičh je 20. Návys�e trebá

spomenú	 ť i to, ž�e peniáže, ktore	  nie sú	  dobre žábežpeč�ene	 , sá pož� ič�iávájú	  s vysoky	mi

ú	 rokmi, lebo si veriteliá vysoky	mi ú	 rokmi čhčú	  vynáhrádiť á dohoniť to, č�o podľá ničh
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strátiá  ná  kápitá	 li.  V  Ángličkú  sá  ľáhko  dá	  pož� ič�áť  áky	koľvek  obnos  s  troj,  bá

i dvojperčentny	m  ú	 rokom,  ú  ná	 s  vs�ák  es�te  vlá	dne  ž� idovske	  i  než� idovske	  ú	 ž�erní	čtvo

á žá	konny	  ú	 rok je stá	 le 6 %.

Preká	 ž�ky nežábežpeč�eny	m dlhom á ú	 ž�erní	čtvú kládie tákžváne	  žmenkove	  prá	vo.

To  vžniklo  prá	ve  ná  očhránú  občhodú  á  je  jeho  vyná	 ležom.  V  rákú	 skyčh  dedič�ny	čh

krájiná	 čh sá prijálo úž�  v rokú 1717, nesko0 r sá dopl#n� álo á v rokú 1763 ždokonálilo, my

sme vs�ák rovnáko áko vo vs�etkom ostátnom i v tomto žá iny	mi eúro	 pskymi krájinámi

poriádne žáostáli, lebo ú ná	 s sá toto prá	vo prijálo á úviedlo do plátnosti áž�  ná sneme

v rokú 1839 – 1840. Zmenky plátiá nájmá7  v občhode, á ák sá ten es�te vá7 č�s�mi rožvinie,

nevyhnútne  ičh  potrebúje.  Občhodní	či  potrebújú	  peniáže  ry	čhlo,  povinnosti  i  ú	 very

músiá splá	 čáť bež žbytoč�ne	ho odkládú v úrč�eny	  č�ás,  áj  sámotny	  občhod si  vyž�ádúje

ry	čhly tok pen� áží	, áby si údrž�ál neústá	 ly beh á neviážol. Toto sá dá	  vykonáť tákžvány	mi

žmenkámi, iny	m slovom ú	 pismi á odkážmi, ktory	mi sá ten, č�o ičh vydá	 , sá	m žává7 žúje,

álebo iny	čh vyžy	vá v úrč�ity	  č�ás vyplátiť ine	mú istú	  súmú. 

Zmenká  je  vlástne  odkáž  jedne	ho  drúhe	mú,  áby  námiesto  neho  vyplátil  úrč�itú	

pen� áž�nú	  pohľádá	vkú,  á  to  nie  jemú  sámotne	mú,  ále  niekomú  ine	mú,  podľá  č�oho  áj

žmenká  dostálá  ná	 žov,  lebo  sá  ty	mto  spo0 sobom  veriteľ  á  dlž�ní	k  meniá  á  námiesto

jedne	ho veriteľá á dlž�ní	ká ičh žástúpújú	  iní	. Náprí	klád občhodní	k Á. ž Bystriče má	  dostáť

od občhodní	ká Č. v Pes�ti 5000 žláty	čh, iny	  občhodní	k B ž Bystriče má	  vyplátiť v Pes�ti* tú	

istú	  súmú pen� áží	 álebo i viáč. Vystáví	  tedá prvy	  občhodní	k Á. v Bystriči pes�tiánskemú

občhodní	kovi  Č.  žmenkú  ná  5000  žláty	čh,  áby  ten  vyplátil  tieto  peniáže  v  Pes�ti

občhodní	kovi  D.,  á  on  teráž  žoberie  od  občhodní	ká  B.  v  Bystriči  peniáže,  ktore	  mál

dostáť ž  Pes�ti,  á  ty	m sá vyplátí	.** Ty	mto spo0 sobom sá jeho áktí	vny dlh ry	čhlo splátí	,

peniáže žostá	vájú	  v obehú, á č�o je es�te pri žmenká	 čh mimoriádne do0 lež� ite	 , nemúsiá sá

prená	 s�áť ž miestá ná miesto, lebo pri prená	 s�ání	 sá náč�ás strátiá ž obehú á ty	m, ktorí	 ičh

posielájú	  á  preberájú	 ,  vyrá	bájú	  ďáls� ie  ná	klády.  Toto  je  vs�ák,  áko  sme  úž�  povedáli,

skútoč�ná	  žmenká,  lebo  sú	  i  ine	  drúhy  žmeniek,  ktore	  si  vs�ák  toto  pomenovánie

nežáslú	 ž� iá, hoči sá v nás� ičh žá	konočh tiež�  žmenkámi nážy	vájú	 , á prá	ve tieto ine	  drúhy

žmeniek sá v nás�om úhorskom žá	konodárstve nážy	vájú	  vlástny	mi žmenkámi, ktory	mi

sá sá	m vystávováteľ žmenky žává7 žúje,  ž�e  ine	mú v úrč�enom č�áse istotne vyplátí	  istú	

súmú. Tieto žmenky, nás� í	m žá	konodárstvom nážy	váne	  vlástne	  žmenky, sú	  v skútoč�nosti

dlž�obne	  ú	 pisy, pri ktory	čh si v občhode jeden od drúhe	ho pož� ič�iává peniáže, áby nimi

mohol úspokojiť ine	ho, komú je úž�  dlž�ny	. Tieto dlž�obne	  ú	 pisy delí	 od ostátny	čh ú	 pisov

* Občhodní	kovi D.
** Občhodní	k B. vyplátí	 občhodní	kovi Á. tie peniáže, č�o mál posláť občhodní	kovi D. do Pes�ti.
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to,  ž�e  sá  vystávújú	  ná  žá	kláde  žmenkove	ho  prá	vá,  á  ták  sá  ná  ne  vžťáhújú	  rovnáke	

prá	vne ná	 sledky áko ná áke	koľvek ine	  žmenky. U vs�etky	čh eúro	 pskyčh ná	 rodov, á tedá

i v nás�om prá	vnom syste	me, kde sá žmenkove	  žá	kony prijáli ná žá	kláde žá	konov iny	čh

ná	 rodov,  konkre	 tne rákú	 skeho,  májú	  žmenky  žvlá	 s�tne  postávenie  á  prednosti,  ktore	

spoč�í	vájú	  nájmá7  v tom, ž�e veriteľ bežpeč�ne músí	 prí	sť k svojim peniážom v č�áse presne

úrč�enom ná žmenke, á v prí	páde neistoty sá neobráčiá ná ž� iádny iny	  sú	 d, ále ibá ná ten,

ktory	  sá  žáoberá	  vy	hrádne  žmenkámi  á  v  sú	 vislosti  s  nimi  vykoná	vá  správodlivosť

bežodkládne. Tento sú	 d bež áke	hokoľvek mes�kániá svoje vy	roky i vykoná	vá á v prí	páde

potreby ná dlž�ní	ká hneď úválí	  exekú	 čiú, vďáká č�omú veriteľ okámž� ite ží	ská to, č�o mú

pátrí	. Vo vy	kone tohto prá	vá sá nepripú	 s�ťájú	  ná	mietky, nerobiá sá roždiely v postávení	,

neprihliádá sá ná to, č�i  je strá	nká úrodžená	  álebo neúrodžená	 ,  č�i  je dlž�ní	k pá	n álebo

sedliák. Veriteľ č�i iná	  osobá neží	ská veči č�i státky len do doč�ásne	ho úž� í	vániá, ále sú	 d mú

prisú	 di  á  vydá	  dlž�ní	kov  májetok,  á  ák  nestáč�iá  hnúteľne	  veči,  ná  ktory	čh  sá  podľá

žmenkove	ho žá	koná vykoná	  exekú	 čiá v prvom ráde, vojdú do exekú	 čie áj nehnúteľnosti.

Predčhá	džájú	 čemú  vlástní	kovi  sá  nemo0 ž�ú  vrá	 tiť  iny	m  spo0 sobom,  len  ák  ičh  žnová

odkú	 pi. 

Áj  tú  si  vs�ák,  právdáž�e,  žemiánske  dedič�ne	  státky  es�te  drž� iá  svoje  stárodá	vne

prá	vá, pretož�e sá stárootčovske	  prá	vo, ktore	  je v nás�ej krájine stá	 le jedny	m ž hlávny	čh

žá	konov, nežrús�ilo, ále áni žemániá, ktorí	 sá ú	 pismi vydáli nápospás žmenkove	mú prá	vú,

sá nemo0 ž�ú spolieháť ná to, ž�e sá ičh májetkú újme sú	 dná moč á dlž�oby búde vyplá	 čáť

len  postúpne,  pretož�e  ná  žá	kláde  žá	koná  sá  májetok,  č�i  úž�  dlh  prevys�úje  álebo

neprevys�úje hodnotú toho májetkú, ihneď vydá	  veriteľovi. Z tohto do0vodú sú	  pre ná	 s

žmenkove	  žá	kony ví	táne	  á do0 lež� ite	  nielen ž ekonomičke	ho, ále i  političke	ho hľádiská,

keďž�e sá nimi žáč�álá žává	džáť rovnosť pred žá	konom medži pá	nmi á ostátny	mi stávmi,

ktore	  žá	konodárstvo  doteráž  nečhrá	nilo  á  pánstvo  ičh  pováž�oválo  ibá  žá  žberbú.  –

Áspon�  v tomto tedá má	me rovnosť, tú sá i nežemán mo0 ž�e odvá	 ž�nejs� ie á slobodnejs� ie

obrá	 tiť ná sú	 d, lebo žemánovi, ktore	mú úž�  je pred žá	konom rovny	, mo0 ž�e povedáť: „Mne

ták, áko tebe!“

Povedáli sme, ž�e ná žmenkovom sú	 de pánúje rovnosť á jeho vy	roky sá vykoná	vájú	

bež mes�kániá. Rovnáko ry	čhlo sá postúpúje i v riádnom sú	 dnom pročese, t. j. keď sú	 d

vypoč�úje  áj  ž�álovánú	  stránú,  no  nájmá7  v  tákžvánom  súmá	 rnom  sú	 dnom  konání	,

v ktorom ž�álobčá i bež vypoč�útiá ž�álováne	ho predlož� í	 dostátoč�ne	 , žá	konom predpí	sáne	

do0 kážy  o právdivosti  svojho  tvrdeniá.  V  tákom  konání	  músí	  dlž�ní	k  vyrovnáť  svojú

dlž�obú do 24 hodí	n, ák sá nečhče dostáť do exekú	 čie, č�o sá vs�ák mo0 ž�e stáť áj sko0 r, ák
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ž�álobčá preúká	 ž�e, ž�e žvys�ny	  dlž�ní	kov májetok nie je v bežpeč�í	  áni v priebehú ty	čh 24

hodí	n. No i v riádnom sú	 dnom konání	 sá sú	 dny vy	rok vykoná	  veľmi ry	čhlo á odkládá	  sá

len ná č�ás  potrebny	  ná vypoč�útie  žú	 č�ástneny	čh strá	n pre  ú	 plne	  dokonč�enie  konániá

á vykonánie  sú	 dneho  rožhodnútiá.  Zmenkove	  žá	kony  sú	  tedá,  áko  sme  úž�  povedáli,

ž viáčery	čh do0vodov veľky	m prí	nosom pre krájinú á ž ekonomičke	ho hľádiská áj pre

vá7 č�s� ie mestá	 , ná drúhej stráne vs�ák prá	ve pre prí	snosť, ktorá	  je v ničh predpí	sáná	 , mo0 ž�ú

veči nežnály	m priniesť veľkú	  s�kodú, bá i strátú májetkú, áko to úkážújú	  prí	klády úž�  áj

v nás� ičh slovensky	čh krájočh.  Káž�dy	,  kto  sá  vystávúje  žmenkove	mú žá	konú,  berie  ná

sebá  vs�etky  ná	 sledky  tohto  ry	čhleho prá	vneho  postúpú,  áko  sme  ho  opí	sáli,  do

po0 sobnosti  tohto  žá	koná  sá  tedá vydá	vá  káž�dy	,  kto  listinú,  tákžvánú	  žmenkú,  ktorej

formá je predpí	sáná	  žá	konom, podpí	s�e. Pre nežnálosť žá	koná sá úž�  áj v nás� ičh krájočh

vyskytli prí	pády,  keď  dlž�ní	či  nepožnáli  ná	 sledky,  ktore	  ž  podpisú  ná  žmenkovy	čh

listiná	 čh plynú	 , bež rožpákov ičh podpí	sáli v domnení	, ž�e ide o obyč�ájne	  dlž�obne	  ú	 pisy,

á áž�  potom, keď ičh pritláč�ilo rožhodnútie žmenkove	ho sú	 dú á útrpeli stráty,  vlástnú	

nevedomosť  oľútováli.  V  ty	čhto  prí	pádočh  sá  nás� i  obč�ániá  istotne  náždá	váli,  ž�e  ide

o tákžváne	  biánko listiny, do ktory	čh sá nevpisoválo nič� ine	 , len meno veriteľá á dlž�ní	ká,

súmá, miesto,  den�  á rok vystáveniá,  á ák dlž�ní	k nečhčel plátiť,  veriteľ bol oprá	vneny	

dopí	sáť tám podľá ľúbovo0 le ro0 žne podmienky, kú ktory	m sá dlž�ní	k ty	m, ž�e biánko listinú

podpí	sál,  vopred  dobrovoľne  žáviážál.  Biánko  pápiere  sá  vs�ák  od  žmeniek  odlis�újú	

formoú,  no nájmá7  ty	m, ž�e tie prve	  spádájú	  pod obyč�ájne	  sú	 dy, tie drúhe	 ,  áko sme úž�

povedáli, pod sú	 dy s�pečiá	 lne ná to vyč�lenene	 . Plátná	  žmenká músí	 máť tú	 to predpí	sánú	

formú: á) músí	  byť ná nej úvedene	  miesto, den� ,  mesiáč, rok, kde á kedy sá vystávúje,

b) músí	  byť vy	slovne nážváná	  žmenkoú,  č) músí	  byť ná  nej  úvedeny	  dá	 túm, kedy sá

vyplátí	,  d)  músí	  byť  úvedená	  konkre	 tná súmá,  ná ktorú	  sá  žmenká vydá	vá,  e)  meno

osoby,  ktorej  sá  má	  žmenká  vyplátiť,  f)  rovnáko  meno  dlž�ní	ká,  g)  músí	  obsáhováť

miesto, ná ktorom sá žmenká vyplátí	,  h) meno vystávováteľá žmenky músí	  byť jásne	

á ú	 plne	 , t. j. priežvisko músí	 byť úvedene	  čele	  á ž krstne	ho mená áspon�  prve	  pí	smená	 . Ák

žmenkú vystávúje občhodná	  spoloč�nosť, músí	 tám byť úvedená	  áj firmá álebo občhodná	

žnáč�ká, ktorá	  pátrí	 spoloč�nosti álebo pod ktoroú sá vedie ú	 č�tovní	čtvo. Predty	m mohlá žá

prí	tomnosti žá	konny	čh svedkov žmenkú vydáť áj negrámotná	  osobá, teráž vs�ák nikto

negrámotny	  plátnú	  žmenkú vydáť nesmie. Okrem toho sá músí	 ďálej sledováť: á) č�i sá

žmenky mo0 ž�ú podľá žmenkove	ho žá	koná postúpováť álebo preniesť ná ďáls� ie osoby, č�i

sá mo0 ž�ú vystáviť ná heslo (álebo ná rád), ávs�ák to heslo (álebo rád) músí	 byť úvedene	  žá

menom remitentá (osoby, ktorej sá má	  žmenká vyplátiť), inák sá žmenká podľá žá	koná
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ná  inú	  osobú  preniesť  nesmie.  Toto  sá  músí	  dodrž� iáváť  preto,  ž�e  sá  žmenky  medži

osobámi prená	s�ájú	 , á ten, komú sá má	  žmenká vyplátiť, mo0 ž�e byť dlž�ny	  niekomú ine	mú

á mo0 ž�e mú dlh vyplá	 čáť prá	ve v tom č�áse, á tedá vyplátenie, t. j. odobrátie finánč�ny	čh

prostriedkov prená	 s�á ná inú	  osobú, b) č�i vystávováteľ pri vlástny	čh žmenká	čh ožnáč�il žá

plátčú žmenky sebá sáme	ho, č) č�i je pri čúdžej žmenke menováná	  tretiá osobá, iná	  áko

vystávováteľ žmenky, ktorá	  sá nážy	vá trásá	 t (žmenkovní	k).* Len tákto vystávene	  listiny**

sú	  právy	mi  žmenkámi.  Keby  sá  áj  niekto  odvolá	vál  ná  to,  ž�e  nevedel,  áke	  ná	 sledky

vyplynú	  ž tákto vystáveny	čh žmeniek, pred sú	 dom to ná veči nič�  nežmení	. Ná mieste je

tú tedá ostráž� itosť  á  opátrnosť.  Návys�e  sá ú ná	 s  č�ásto stá	vá áj  to,  ž�e  dlž�ní	k  žmenkú

podpí	s�e  áj  bež  toho,  áby v nej  bol  úvedeny	  dá	 túm vypláteniá,  potom ho vs�ák  ná	hle

žásiáhne vy	rok sú	 dú,  á ák nemá	  č�í	m žáplátiť,  dostáne sá do exekú	 čie.  Upožorn� újeme

preto  vs�etky	čh  nás� ičh  krájánov,  áby  si  žmenky  predty	m,  než�  ičh podpí	s�ú,  požorne

preč�í	táli, č�i je v ničh ná	 lež� ite úvedene	  vs�etko, č�o predpisúje žá	kon.

Fákt, áke	  sú	  žmenky úž� itoč�ne	  á prí	nosne	 , vs�etky	m áj sá	m od sebá do oč�í	  údierá,

á ák  sá  ľúdiá  nedájú	  náčhytáť  v  nevedomosti,  veľmi  dobre  im  poslú	 ž� iá.  Sú	 ,  právdá,

i prí	pády,  keď sá  dá	  ry	čhle  žmenkove	  prá	vo  obí	sť,  č�o  sá  podárí	 len  veľmi s� ikovny	m

čivilny	m sporom  v  mieste  odľáhlom  od  sí	dlá  žmenkove	ho  sú	 dú,  preto  i  v  táky	čhto

prí	pádočh trebá dá	váť požor,  áby remitent neútrpel s�kodú. Verí	me vs�ák,  ž�e  sá vďáká

žmenkovy	m žá	konom v krájine podstátne úľáhč�il občhod á žástávili ú ná	 s žvyč�ájne	  dlhe	

sú	 dne spory v dlž�ny	čh žá	 lež� itostiáčh, no žá	 roven�  sá nimi prekliesnilá i čestá rovnosti

pred žá	konom vo vs�eobečnosti á rovnáke	ho prá	vneho postáveniá vs�etky	čh, úrodženy	čh

č�i neúrodženy	čh, pred sú	 dom.

* Osobá, ktorá	  má	  vyplátiť čúdžiú žmenkú.
** Vžor žmenky, ná úrč�ity	  den�  vystávenej, tákžvánej vlástnej: v Bystriči dn� á 3.  jú	 ná 1847… 5000 žl. str.

Dn� á 12.  áúgústá 1847 vyplátí	m v Pes�ti p. Hájnálovi álebo ná jeho  rád ná tú	 to žmenkú 5000 žl. str.
v dvádsiátnikočh. N. Bystričky	. 
Vžor žmenky, ná  rád v úrč�ity	  den�  vystávenej, čúdžej: V Bystriči dn� á 6.  jú	 ná 1847… 5000 žl. str. Dn� á
20. áúgústá 1847  vyplátí	te  Vy  ná  tú	 to  žmenkú  p.  Hájnálovi  álebo  ná  jeho  rád  5000  žl.  str.
v dvádsiátnikočh. Pá	nú Já	novi Horá	 rskemú v Pes�ti. N. Bystričky	


