
I 

I-

I" 

.. 

246 

9. 'P'o,žado'Vlad 'prá,y\() ·nevZltahu,je s'e ·na :pQ'zemky, Ijež j:so'llce 
vlrustnk,uvitm oibce; IpoH:tléhadí mu v1Šak ~PlolZ&m\k~: nad~'Č1ní, js,o'ucí ve 
správě 'o.be;c'f,Lf. (R. .l ... 8114/2{) 

I. 110. P.o,Ž:~'doV,ácí .,právo nevlzt.ahiuj e s~ · na plo·zemky Ob6'ClP.í, ] ez 
jlSIOU za;Pisá:ny v z,?\mslký,ch delskádl. J elst vlš,ak vylouJčeno Iph pozem
.c~cth o'be'cní:c:h, (s taNebních) 'poulZe tehdy, byly-li pozemky obecními 
(s;ta;ve'bnÍlIni) v d10lbě p :mpaJchto,Y'ání,. nikó1iv vlša!k . staJy-li se ta;ko
v~mi' tepI1v,e za trvání })o,měI1u ,pa,chtovníb.o. (R. I. 327/21.) 

§ ' 1., ,poslední cdstavec. 
1. HOlzlbiodlIlu.tí pOlzemk,01V,éJho úřad'll, jím:ŽUJzúa l právo p:rlOlpa·::~!.l 

nOIV·a(tele na oUI1čení :po\z:e\mkú 'k účelům humanitlI,.'Í'ffi, j elst 'Pro s'ou d 
z~va.zné. NeJ'ze selakiati s r,oZlhDdn~ltím,aŽ r ,olZbioldne nejlvYiš,ší ' Siprá(,nní 
!Soud 'O' mi:íiffi.ořádJném 'Ofpr.aJViI'!é,m pTOIsti'e,dlku. (R. II. 2616/21.) 

2. V ,přftp'a:d'ě po.s le1dlllÍ/h0 o,dstavlce § 1., byl-.~i !polzemelk prlI'C211 
ohci, nemá p OIžald10,Y1atel prálVia dOlmá:hati se, by lnu -byly přiJZII.>.'á:n y 

pOlzemJky náihrad·ní. (R.. I. 1150/22.) 
. , 3·. Ploižad,o.vaCÍ'mu p.r.ávu 'poldléihají !po'zemky, jež 'S'na·d v ])'1-

dO,ucnu :buldou' věnovány průmYlsI0'vý:m Ú!če:Iům. · Pí'·e·dlllostní ,prá ,'o 
nelffiůže ~lPlatř1ov.alti . fim.,anlčLí p,rokur\~ t\l1r.g, jlffié'J1elffi obročí. (R. r. 
795/2.1.) 

4. Hřbitolv n ení huma'nitnÍ'ill Zliřfzením ' (R I. 16,1/2.1.) 
5. P ,o,dm:inky, jež m'Ulsí .s;pln,iti o'be·c, .polža·d'u.jíd po,zem1'ky p1'l) 

sv-új staiVehní ' l"'OrZ:Vorj (H, ' 1. 1719/2,1.): 

Nutno: a) alby dbe.c poža-dro1V1ala p o'zemelkpro sv-új staveib'J.Í 
l i OZ\,IOa a· 'b) a>by tentlo nállolk byl pOlze;mk,o·výJffi úř,adem uznán. 

. Podmínlk,a a,d a) ,pře'dlp.o:kilárdá t e/dy, že o·be'e nárok ten v~nesla. 
II~dy.~ otáZlkl.'1 býf-á ve.n tiilováin a 'ffiIU13í Is i so'uld vyržádati 'od ol)J.ce přesn é 
íVyj áJdřelllí, 'zda-li IPrOIZ8Irnk,y, o nělž jde, pož.aduje a oVlšem mUrs1zpr·ohl~ 
š ení olbcevy,chá/z,e ti na jev·o, lŽe Ise Iza'kláldá na usr,:elSení o becního 
. orgánu, jenrž d'le ;pfed(p<iJsú siavelblllÍJho' řádu (§§ 1.-IťL, 130., 131.) k tOuHU 
[polVolá.n jes t (§ 55. o!belc. j>ur. ·.pI'lO Čedlly). P.ř~pilsy dbecního starosty .. 
~a1 0želL.'é ve· s[pisech, o:sltartne 'Vlz,áj.emně so'bě 'o'dpo.:r'tu~kí, .k to.IDU neiS t~čí. 

~z>nelse -H o'bec pla/t.ně náT1olk., lP.ak . bude opatřiti j e'ště p,rohláš'3ní ' 
pOIze:mk'o'véiho. úř.a\du, 'Ulzná'Vá-li j-ej ČIi ne. 

(Př~:ště dá.le.) 

Dr. Vojtech Schwitzer, okresný sudca. 

Niečo O unifikácH ci,vilného práva~ 
Myslím, že bych vyklad~l všeobecne známe pravdy, kebych vysve

zl'o:val ďalekosiahly, ostatné pravosúdne kondifikácie. ďaleko prevyšujúci vý
c'nam občianskeho zákonníka, kebych d9~azoval , že tento zákonní~ je osou 
telého právneho života obyvatel'stva, upravujúc vzájomné právne pomery 
jednotlivcov v každom obore života. Jako nemecký -básnik Schiller vú svojej 
Hlozofickej básni "Di~ 'Gloeke" rovnobežne s líčen.ím upotrebenia zvonov 
zobrazuje celý priebeh života občana, tak po ruke civi1ného zákonníka by 
sl1.1e .mohli .sledovať, jako upravuje tento zákonník všetky životné pomery 
občana voči ' spoluobčanom . od narodenia, ' ba ' už pred narodením až do 
smrti a ešte i po smrti osud majetku zomrelého . . 

II 
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Som ale presvedčený, že. nekonám zbytočnú prácu, keď upozorňujem 
aj širšiu právnic1ní . verejnosť pa zvláštny význam nášho budúcehQ občian
skeho zákonníka,. na ktorom sa dra došlých .zpráv tqk pilne ptacuje. 

Svetová válka a následkom nej na~talé pomery maly v zapatí na 
celom svete podstatnú zmenu v ponímaní l'udí na poli hospodárskom a 
sociálnom. , Nemyslím tu na pomery vzniklé následkom nestálosti hodnoty 
peňazí (valuty=meny), ačkol'vek aj týmto pomerom musí sa dostať úpravy 
v zákonníku, . ale tieto pomery sú predsa len priechodné a prv či pozdejšie 
dojde zase k stálosti valút. Mám na zteteli zmenu názorov v sociálnych ~ 
s nimi súvisiacich hospodárskych otázkach, ktorá zmena sa zračí v judika
túre každ~ho štátu a ktorých uplatnenie y rámci platných zá~onov j~ ťažko~ 
úlohou .judikatúry k,aždého štátu. . 

_ . Novelami a jednotlivými zákonmi zákonodarstyo každého štátu už viac .... 
menej sa snažilo vyhoveť , požiadavk~m doby. Ale prvá kodifikácia . civilného 
práva, l}torá sa zrodí vo víre nových pomerov a názorov, bude náš civilný 
zákonník. Má teda význam kliesnenia cesty a poskytnuti a vzoru druhým 
a zv.1ášť tak zvaným .následníckym. štátom . . 
, Plody právnickej vedy ,a t;1a z~klade tejto tvor~né právne pravidlá stJ 
sú'čiastkQu . a c;1l'a mojho ná~oru v.eťmi . doležitou složkou národnej kultúry. 
Svojráz, ponímanie, svetový názor, stupeň vzdelanosti, sa zra'čia v týcht9 
právnych pravidlá,ch a zvlá$ť štátotvorná sila - táto najdoležitejšía národ
ná schopnosť, - sa vyráža v tvore.ní , právnych pravidiel. Pozrirr:te len na 
rozšírenie plodov francúzskej ·a nemeckej právni.ckej vedy a. uvidíme, že pre-:
vzatie týchto znamenalo vždy vniknutie oných ,kultúr, ba aj vlivu politického 
do patričného národného života. '. . 

Z týchto príčin , nepokladáni. za správnu ,tú metodu kódifikovania 
(sjednotenia), že sa nový zákonník Opiera naprosto o rak. civ. zák., že snáď 
nie len jeho sústava, chod myšlienok, ale aj číse.lné pora.die odsekov zostane, 
a takým sposoborn československá právnická tvorba sa javí s modern,ým 
obsahom v starom rakúskom rúchu, nie len pred domácim právnikom, ktorý 
sa následkom toho necíti úplne oslobodeným od vply-vu starej Viedne, ale 
,aj pred právnickou verejnosťou medzinárodnou. 

To ovšem neznamená, že ustanoveni a rak. zákonníka, keď sa ukazujú 
vecne správnymi, sa nemajú podržať, ani to, že nový zákonník v starom 
rúchu nebude výborným dielom, je ale každým sposobom do istej t11iery 
vadou. 

Pri zastaralom, pre moderný kodex sa nehódiacom osnovacom ci de
.terminačnpm sposobe rale z~konníka aj vačšia čiastka podržaných odsekov 
musí sa tak prepracovať, že táto práta sa rovná tvoreniu nového zákonníka. 

Povodné myšlienky, ktoré sa snažia 'jednotlivé otázky pri sjednotení 
sa vyskytnuvšie nie, vylúčne na základe platného . zákona riešiť a nechodia 
po vyšlapaných stopách, ale samy si klesnia cestu, sú z udaných dovodov 
tým cennejšie. Preto musíme každý taký m~vrh s radosťou vítať a jemu 
pozornosť venovať. 

Taký návrh priniesol "právny Obzor" v ríjnovom čísle z pera p. tab. 
sudcu Oldřicha Horu, ktorý všestranným a dokladným skúmaním dovodov 
.pojednáya otázku, či sa má rozlišovanie dediča a odkazovníka v novom 
zákonníku podržať. 

Chcem sa ' z;aoberať týmto člán~om dokladnejšie aj preto, lebo v ňom 
uvedené dovody sú tak všeobecného významu, že sa v každom obore · sú
kromého práva vyskytujú. 

Východište článku je dovod, zakladajúci sa na f1uktuácii den movitých 
a nemovitých vecí a kurzu peňažného, následkom ktorej v prípade odkazu 
peňažného obnosu záveťou prejavená vol'a pozostavcu može byť zvrátená 
v pravý opak. . 

Fluktuácia hodnoty peňazí dá sa cítiť p.ri používaní právnych 'pravi
diel každého Qboru civ. práva, v závazkovom práve o mnoho viac, než 
v dedičskom. Ci pri rozhodovaní o vysky~n~vších sa problémoch a tvorení 
právnych pravidiel civ. práva možeme brať zretel' na f1uktuáciu hodnoty 
peňazí? Dl'a mojho názoru, nie. Jedon zo základných zásad ' civ. práva je 
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fikcia stálostí hodnoty peňazí, jako platidla a merítka všetkých majetkových 
hodnot. Aj v predválečnej dobe bola ' táto stálosť len fikciou, poneváč aj 
vtedy trvale klesala kúpna sila peňazí, dokazom čoho poukazujem na stú
panie platov zamestnaneckých a miezd robotníckych, odovodnené drahotou. 
Táto fikci a ale je nevyhnutel'ne potrebná v dnešnej sústave civilného práva, 
ktorá bez stáleho merítka hodnot sa nemože obísť. Nespravedlivostiam, kto
ré z tejto fikcie nastanú v čase značnej fluktuácie cien, može sa len zvlášt
nym právnym pravidlom odpomocť, ktoré tú to zásadu nechá nedotknutú. 
Preto vidíme, že judikatúra v čase ohromného a rapídneho klesania hodnoty 
peňazí sa ani v závazkovom práve neodchýlila od tejto zásady a si v istých 
najkrikl'avejších prípadoch pomohla pojmom takzvanej hospodárskej q.emož
nosti plnenia, ktorá zaiste dostane miesto v novom civilnom zákonníku*). 
Tým menej možeme a ani nemusíme mať fluktáciu hodnoty peňazí na zre
teli pri tvorení právnych pravidiel dedičského práva, v ktorom sudca má 
vol'nejšiu ruku pri vykladaní poslednej vole pozostavcu, než v závazkovom 
práve pri sprostení jednel strany plnenia smluvy. Autor článku sám nám 
sdel'uje správne riešenie otázky, pripomenúc, že suma odkazu ma sa ustá
liť dl'a ielácie hodnot v čase učinenia záveti, totiž dl'a skutočnej vole pozo
stav cu, ktorý istú 'časť nemovitosti mienil ponechať odkazovníkovi v hoto
vosti. 

A odstránime-li ťažkosti vzniklé . fluktuáciou peňažnej hodnoty, keď 
z odkazovníctva urobíme dedičstvo? Naskrze nie, lebo v tomto prípade 
stane sa odkazovník dedičom určitej sumy, čím zase zkráti ostatných dedičov. 

Ináč v dedičskom práve máme riešiť ťažší prípad nastalý fluktuáciou 
den a to je otázka povinného podielu, jehož doplnenie sa može dl'a práva 
platného na Slovensku vždy len v hotových peniazoch žiadať. Smerodatná 
je peňažná hodnota pozostalosti v čase smrti pozostavca, respektive hodno
ta v čase darovania. V otázke odstránenia tejto ťažkosti sa stála súdna 
prax dl'a mojej vedomosti ešte nevyvinula. Najprirodzenejšie a n.3.jspravo
dlivejšie by bol o doplnenie prisúdením primeranej čiastky pozostalosti. 

Ostatne právna _ prax ani v obore zavazkového práva sa nestabilizo
vala. Medzi iným neni .ešte určené, v jakom rozsahu sa má používať § . . 413 
'Úpp. Z príčiny fluktuácie ·hodnoty peňazí, na príklad či sa može suma renty 
prisúdenej z dovodu odškodného zvýšiť, napriek tomu, že dotyčne obnosu 
'Údškodného dl'a všeobecnej právnej zásady je smerodatná . doba sposobenia 
poťažne vzniknutia škody. 

Pri rozhodovaní a odstránení alebo podržaní inštitúcie je vždy jednou 
z najdoležitejších otázok, či inštitúcia je živým právom, totiž či zodpovedá 
'právnému ponímaniu l'udu?! 

Spomenutá stať argumentuje v tomto ohl'ade tým, že l'ud nepoužíva 
výrazu "odkazovník" ale vždy hovorí "dedič, dediť". Je-li to znakom prá
vneho citenia l'udu? Dl'a mojho názoru: nie. Nielen preto, že slova "dedič, 
dediť, dedičské právo" aj v -právnickej terminologii sa používa v širšom slova 
smysle na každú účasť nA pozostalosti. Laici nikdy nerozoznávajú v reči, 
'Údborných výrazov, ani tých v obchodnom živote poutívaných .. Poukazujem 
jako príklad na výrazy: preddavok-závdavok, kaucia-smluvná pokuta-od
stupné (vadium), ktorých sa v smluvách obyčajne ·nesprávne používa a sudca 
v spore vo vačšine prípadov nie na základe používaného výrazu, ale dl'a 
'Úbsahu smluvy kvalifikuje výmienku. V mnohých prípadoch je ťažkou prá
vnickou otázkou·, či sa jedná dl'a vole pozostavcu o dedičstvo, alebo odka
zovníctvo. Jako by, to mohol lai~ v reči rozoznať? 

Právne pojmy a názvy nevznikajú v reči l'udu. Tie práve tak tvoria 
()dborníci jako termíny lekárske. Právne pojmy sa tvoria ciel'om označenia a 
rozoznávania skupiny podobného skutkového stavu veci, ktoré sa majú 
právnymi pravidlami jednako upraviť. Priebeh vzniknutia právnych pojmov 
civilného práva možeme najlepšie pozorovať v rímskom práve, ktorému 
mOžeme ďakovať za celú sústavu civilného práva a jeho nauku. Právne 
pojmy tvorili klasickí rímski právnici na základe vyskytnuvších sa prípadov 

---' *) Viď "Revise obč. zák. Právo obliz". str. 163 za § 1447. POZl1. red. 
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postup ne a za vytvorením rímskej ríše a svetových hospodárskych stykov, 
postupoval vývin rímskeho práva krok Za krokom. Jestli je tomu tak, máme 
pri zistení toho, či sa istá inštitúcia, jejž používanie závisí od úkonu, vžila, 
do ohradu vziať, či obecenstvo používalo tejto inštitúcie, totiž či sa vyskytly 
a v jakom počte, ' prípady, ktoré patria .do rámca tejto inštitúcie. Z tohoto 
stanoviska práve súkromé právo platné na Slovensku dáva nam klasické 
vysvetlenie. 

Zvykové uhorské právo nemale písomných právnych pravidiel, o ktoré 
by sa mohlo opierať, ani dočasné pravidlá konferencie judexkuriálnej ne
poskytly základu tejto inštitúcii. Predsa sa ona v zvykovom práve pIne vy
vinula a to z toho dovodu, že žila v právnom ponímaní rudu a takto súdna 
prax mala príležitosť túto inštitúciu vytvoriť. Len pozdejšie zakony, híavne 
z. čl. XVI. 1894 o pozostalostnom pokračovaní, sa zmienujú o odkazovníctve. 
Tento posledný upravuje odkazovníctvo jako v matrielnom práve už úplne 
vyvinutú inštitúciu. 

Nemožem tu pominúť úvahu, že naša kondifikácia súkromého 
práva je v tom šťastnom položení, že má k dispozícii s jednej strany právnu 
sústavu zakladajúcu sa na písomnom práve, ktoré sostavili bez účasti rudu, 
učenci práva, s druhej strany právny systém vzniknuvší z vtičšiny v súdnej 
praxi, teda v praktickom živote. Také dva systémy sú si v mnohých otáz
kach vzájomnou opačnou zkúškou. 

Podstatným omylom pojednávanej stati je tvrdenie, že na Slovensku 
platné zvykové právo ukladá aj odkazovníkom platenie pozostalostných dl
,hov v pomere hodnoty podielu. Takéto ustanovenie by bolo v pojmovom 
rozpore s odkazovníctvom, jeho podstatou a rozoznávajúcim znakom od de
dictva je práve vylúčenie prvoradej zodpovednosti za pozostalé dlhy. Veď 
celá inštitúcia odkazovníctva je tvorená na ten prípad, že testátor chce par
ticipienta učinit singulárnym successorom, sprostiť ho účastenstva v likvi
·dácii pozostalosti', tnášan1a pozostalostných dlhov a v konkrétnom spornom 
prípade zakladá sa rozhodnutie súdu, má-li sa považovať participient dedi
čom alebo odkazovníkom: na tom, či v61'a testátora bola, obťažiť ho sná
šaním bremien pozostalosti alebo nie, a inštitúcia odkazovníctva je práve 
z toho dovodu potrebná, že sa stanú prípady takéhoto prejavu vole, ktorý 
je prípustný a že sa tieto prípady majú právnym pravidlom upraviť. 

Niet žiadneho rozdielu v tomto ohl'ade medzi rakúskym a uhorským 
právom, a v stati citované odseky rak. práva znamenajú tú istú druhoradú 
(sekundárnu) zodpovednosť odkazovníka, ktorá je stanovená uhorským 
právom. 

Ba uhorské pravo zaisťuje odkazovníkovi viacej práva, než rakúske. 
Toto posledné pozná len odkazovníctvo so závazkovým účinkom, totiž od
kazovník nabýva len nároku voči obťaženému dedičovi, kým uhorské prá
vo pozná aj odkaz vecného účinku, totiž odkazovník, jestli testátor opačne 
nedisponuje, nabýva práva vlastníckeho alebo iného testovaného vecného 
práva priamo ihneď smliou pozostavcu (pripadnutím pozostalosti). Veritelia 
sú v prípade odkazovníctva vecného účinku v horšom položení, poneváč je 
otázne, či druhoradú zodpovednosť proti odkazovníkovi mažu uplatniť, keď 
odkazovník vec alebo právo už zcudzil, kým v prípade odkazovníctva zá,
vazkového účinku pozostalosť likvidujúci dedič vec zadrží až do určeni a 
súvahy, a je odkazovníkom zodpovedný ,za plnenie odkazu len po uspoko
jení veriteľov. Riešenie otázky, či sa má odkaz vecného účinku pripustit, 
točí sa hlavne okolo sposobu likvidácie pozostalosti. . 

Dra mojej mienky neni dovodu, . aby sme zvláštne (singulárne) právne 
néislednjctvo po zostaviterovi na základe poslednej vole aj krome prípa-
dov §§ .651. a 684. rakúskeho obč. zákonníka nepripustili. . 

Tým viacej musíme podržať inštitúciu odkazovníctva, že nemažeme 
vylúčiť uskutočnenie tej poslednej . vole testátora, ktorou jednoho dediča 
sprostí snášania b.remien pozostalosti, - ČO vlastne nič .iného n~znamená, 
než porídenie odkazu a tým viacej, že máme aj odka'zy ex lege . .Týmto je 
na povinnú . časť ' odkázaQý . dedič, vdova d9tyčnev dovskéhopráva a ve
tevný dedič, .keď nie celá, pozostalosť ie vetevným . majetkom. 
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Chcem sa ešte zcela v kratkosti zmieniť v rámci tohoto článku o ve
tevnom dedení. A síce preto, že vidím, že ohľadom tohoto má mnoho práv
,nikov mýlne názory. Tak uvedená stať tvrdí, že vetevné dedictvo je v §. 735. 
a nasledujúcich občianskeho zákonníka obsažené, líšiac sa uhorského zvy
'kového práva len rozsahom, tojest prikazujúc každej vetvi' polovicu pozo
stalostí. - Naskrze nie. Vetevné dedenie vóbec neni obsažené v rakúskom 
zákonníku, ani v menšom ro~sahu a sa vóbec neliši od dedičskej postup
nosti tohoto zakonníka. Je voračo iného, čo sa nedá srovnať s' predpism i 

'dedičskej postupnosti. 
:V rakúskom zákonníku (§. 735. a nasleduj.) je ustanovena zásada po

kolennej blízkostí, systém parentelný. Na vlas tak jako v uhorskom . práve. 
Jestliteda zostaviter nemá pótomkov a manžela (manželky), sú zákonnými 
·dedičmi dra uhorského práva tí istí vzostupní poťažne poboční príbuzní a 
'V tej istej postupnosti, jako dra rakúskeko práva. Jestli sa ale v pozostalosti 
vetevná hodnota nachádza, totiž také veci poťažne hodnoty, ktoré pochádza
jú od spoločného predka a pripadly pozos~avcovi cestou dedenia alebo bez
platného titulu inter vivos,' či mortis causa, majú tí vzostupní poťažne po

,boční príbuzní, ktorí 'sú tiež potomkami tohoto predka, právo dedičské na 
.tieto veci, poťažne·· ich hodnotu a sice medzi sebou tiež dra postupnosti 
'pokolennej blízkostí ~ Jestli je celá pozostalosť vetevnou hodnotou, dostanú 
vetevní dedičia celú pozostalosť; ináče vetevnej hodnote zodpovedajúcu 

l čiastku . V poslednom prípade majú síce meno "dedič", sú ale v podstate 
'odkazovníkmi vetevného majetku .. 

Jako teda vidíme, vetevné dedenie neni opakom parentelného systému, 
'ani kvantitativne od neho odlišnou sústavou, ale je to speciálna ustanovÍ'
zeň, dra ktorej sa berie do ohradu v istých prípadoch póvod pozostalostné
'ho majetkn a na tomto základe vylučuje nie len jedna vetev druhú, ale aj 
' ďalšie pokolen-ie jednej vetve bližšie pokolenie druhej vetve. 

IČd. je u\p;u.s.tenie od velte·vného ,deldi-ctv·a správ,L'e, to je s,pol'ná 
otá'zlm', .kbOTOIU sa v tesnom rámci toh,dto· č1á1).íku p-o:dr;ohne nemó'žB,m 
z·a;bý!v:ať. N e.držÍlm .za s/pirá'Vne otáJzku 1Jlre Slo,veIlJsJw a Poldik.aT\Pa:tskrú 
Ru\s a [pTe olsltatmé ze:me' RelPubliky ol(},hlšne rie,šiť, k.r:o·rne z' iných 
P.rÍičiT.' už aj z toho dÓ'vod'11, že v tej,w ' o:táaJke nelsm'ie žtiald.n.a hisvorická 
rOlzwomi),enlka rOlZlhornovla:ť, ale j ed'ine to, či stústa v.a ve,te'Vnéllm· d€d'enia 
j.e , vtše'obelcnÝ!ffi právn.ylm citom, s'lllúJtm~nou s/pil',&vedlJi V'OIS.ť:OU odóvod
nelI1á. Veď už .alJ.'i v Uhorslku nemal aIVldiltný rodinný majeto.k toho 
výíZJnwIDu, ktorý by podr:Žlan::ie te:jto sÚisrtruvy z h~stb,Iíickýléh olhTadolv 
() dÓvlO'dňov:al . 

.nra mÓlj'ho nátz.oTu je vete'Vné ·dedenie v dne1šne.j pud,olbe ne-
· ud:ržit8irII,lé. ZáJkoi!lné dednie má sa dra domri'ele'j vóle pOlZiolstta;v,cu, 
totiž dl1'a ,právne\l).o citu rudu ri,e:š,tť. Nez,odpio'vedáprávnemlU citu, 

,aby dedi:1lol tretie, š.tiViI'lté atď. p,olk,o}enie majetok len na základe jeh'O 
iPóiVod:u a ,aby. ďa,lJší IPlI'í!})ulzný na tomto základe mal PiI'eldlmst pred 

· ,b1iŽ:Š:ÚI~i, a alby ,mati etoik, kto,rý dlihé č:alsy PiO.! v ruká10h ípiolz,olSta/vcu 
· a}ebo , jedno'lIliOI pOik'olelIl.ia, ua záklia\de pÓ!V,od'U Z(part pripadQ1. Sú~rtava, 
· k ,tolrá by vedr,a poldrža'llia p.Q.ť:a~žne uveden-La \úl:l?ady vetevného 
dedenia tieifio tri nels'pria'Veld1i'V.Qlsti a týmto ad ťla.Ž:k1o/S,ti UJstál,eni:a p'dd-

· $taty p'olť,mne hO'drhlOty vet\Olvnéhro maje.tkiu BHmill/Q.vala, z;o(,lipoved3.ila 
by !páJvip-elIll'U «~iu. Véď k,až'dý muJsí cítiť, že IlJa ;príkJa.d v :m:aislleduj[ÚC'om 

' prÍ/Pade vetevné deden'ie je spra:Vodli1vé: ,Otec zqmre jeho' majetok 
· pi.p.adne dvo:ffi malý1m de'ť1o\In. Za klI'áJtlky č.as j eldpo , die,ťa z,orrrure; dJra 
· ve\~'e:v,])é~,o . q.edeniia P'riu?:~1d:1J.le ,c'ell~ . I IIl,o'z'o!S1JQ.alO,~ť ISlÚvodeFcovi; (}~a 
z druhe:.l ptol'o:v'ce · maiŤik,e, ~tor.:;t .sa . zn(}'v~ .. ;vy.,<;ip.~'a, .a .po ktore~ de.cha 

, de.ti z dI'luihé!ho mq,TlJžellstvl3.. Z:a" krá1Jky Člals te-d:a prej:de majert'Q.k d'o 
r1Í'~, Úlp'lne c1,l.'dIZklh·. . . '. ' "j • . ' • 

. -, _. Nerne,c'k·é , plI'ály,a · síce, li,ž dáIV'Ii'O ~ e:I'ilInii!lúv,aly :vetevne dede:,aie, 
:,JraniClúzs'ky Crolde . cilv1i1 a1le s iiJsitÝ1mi ko,relkttúr.arili po,drž':;tl to·to' ded'enie, 
: 'k,t!oré ~:j : ; dne/S ' j.e ~liL'~ ži':výrrn prá vom. \ . 

. . 'IKo,nčÍJm~. s~ať: : !po:uk,a:ztujúc elšte, krátko· , na ·to, , ž·e . inštl,tJucie 
a Iprá vne prJá. vidlá, platné na ·Sl'o'v.nIS,ku, utrpely Ipri .Qficieh:~'Ý,ch i né-
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ofideln:)r,ch 'unHiJkačnýdl prá,cach niektoré · nedolPatreni,a. Uvádzam 
tie·to príktwdy: ' 

Na treť'ofm S,ja\Zde slov. p['áVI~likov 191212 v Bratislave bol prij,atý 
ná vrh j'Ud'iciálnej sekcie pr'e prá:vl(} ohčilanlske, ally v ,ohore práva 
dedic·kého do náJVrhu z,álkoRa (.0 re,celPcii rak. o:bč. zák) bo:~ o prijaté 
z whor. práva ustanovel1ie 10 nároku pOlZostalé!ho mal1'ž"ela L'a poJ.ovicu 
v mal1,žellstve s,po.}olčne zí~\kaiIlého ma jetlku (koak'vizície).*) 

A v,šalk knak vizída neni prálVnym titul,arin mo.rtis Cla usa, ale 
intervi'vos, nelpatrí" tedy do dediós'ké!ho práv,a, ale do rdd·inného ma-
jetk,cry.éh o pTáva.**) · .. 

Prí!kla ,dy z.o záikoiIlní'k,o:v, krt.oré či,alstolčne ruJ.i'Ílfikuj'Ú ,zákonníky. 

. ZáJk'o,n 2619-119190 padelmlí 'peňa!zí a cennýlC11 papierov· v 10. §-e 
1l<praV'uge poulŽívanie 911. a 92. §-'o'v uhor,slkého trestného zákonníka 
a .ske tak, že 'Sadlz(b!a trestIAce 1.0-115 r ,oilw'V p'0<Už,itím 92: §-u, teda 
3 . fC?,k,O'\' , n alP;roti to'mu o'stre.j,Š:i.a trestná sadzibla .d'o,ži'Votnej trestnir.e 
sa U IŽ pouJŽÍ"vanílffi 9í1. §':u mÓlŽe zmierno,v,ať až rJa 3 ·r ,o'ky trestnice, 
z ,čroho nálsleduje, že pO'UlžitÍJm· 92. §-'u el6t'e niž,ší trelst sao mÓlŽe vY
rpera ť. To Zlnamená,' že os.tre,jši,a sad.zba má niŽlš:j.'e minimum, čo je 
záJs.adne vylÚ1če:né. 

,Zá lwl1 116i1-1:98;1 (vov'ella ci vilnélho po'riaKllku) ;Q,p,medlzuj e' dOiV;O

lsmie a prjlplÚiŠlťa ho, keď :není. hodnota predmetru sporu vY,šl&ia než 
10.00 k or. le,n prot zmeňUljiÚcemu roz1!UdJku odv,oladeho slÚdlu. Proti 
potvrďujÚicemu rOlZJSrudlkru len vtedy, ked prVios'tu\pĎlový ro'z,s·adnk 
bol vynesený 11.13. základe usne,s enia od'Volacieb..o · slÚdu, kto,rýrrn dr le
\"81j lší rozlsud'Olk bo 1 zrUlšený a vec vrMená. prvému 'Sú'dru S'Q' zá viiz-
n :)l'm prálvnym pOIS'uda\:locrn. . 

. Tonto ,polsledný prÍlpad je a: e mOlŽný len dll'a ralk. ci v Hvého 
súdH,eJho rialdru. DT,a ufhor. civ. slÚIdneho riadu sa to nemó,žet sltať, 
a predlsa článo!k VII. citovalIIého · zá:koinai v Ihode e) "aj te'L'to p.rÍ'pad 
LtvádrÚ1, a . v záv,orkách sa dlov'ol.áv,a na 5013. 518. § uhor. ciivilného 
sú·drneho .pori,a.diku. TiÍeto oJd'seky a:1e nejed'na:jú ln :ro1z,vá/za:j;ÚC'om 
u,snes,ení, ktoI'ého uho,r. civillLlý súdny riad v oidv'-o·la,c'o'm p.o;kralČ'ovaní 
vÓ!bec nelPo'zn;i, .ale 10 I\Oizsudkocih, ktoré mÓlž'U byť napa.dnuté dovola
cnn ž,i,adolsťOQl a v k;torý,ch prvému sll.idu ,noa lďalšie TQlz:h ooo1J.tie 
žiadneho právlneill:o polkyvu nedá, al~ ·OtálZky :(ip:I'ávne náJSJed,nktv,o;. 
z~klad. p o'hirRdávtky, Slp'Oru ;prei].{á,ž.atiJÚlce námieťky, al,ebo olko~ no"~ti) 
Séllm ne'Sl, 

, t ,až'k,o,Sti Je~dIn;~,tne1 · Thovely, OjpieI'ad.úce 'sa ·'0 drva ,odlilšni prwvlle 
sy,~temy, . zapTIlc:~uah! - ~olZne vRdy. O ·Jedm_' ,dó:vlQd' via,c, ,&by s·me 
uryehlffiue . k,odllfLkwCtIly.dh p.rác s Dado's.ťloru vlt,ali. ' 

Spolkové 
, 

zpravy 
"J?dnoty konceptných úradníkov adnzinisfratívnej správy . ~a Sloi'e~s..ku. ; 

V nasledujúcich riadkoch uvádza sa stručná zpráv~o vzniku, organizá
cii a vývine "Jednoty konnceptných . úradníkov. , admi~i~tra.tívnej .správy na 
Slovensku". 

*) Viď: , »Nruša uiIlMikácia)~(iKnihovňa, »f'l'á,v. Ob.zoTlUJ}): sv. II., 
stral~'a 135). · 

.. *) Viď »Práiv. Obzor.» roč. llLt- číSlo 1.""':""2:, ·str." 9. a nas1. 




