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Prof. Dr. A. Ráth: 

o prvkoch záväzkov. 
Niektoré myšlienk'y sú plodné. A to je požehnanie, keď má nie-

ktorá myšlienka kličivú silu i v hlave poslucháča alebo čitateta . Tak 
'boly niektoré čiastky naše,i ve'dy <.,bčianskeho práva veľmi dôkladne 
a hojne premyslené a vypracované, ie ale ešte mnoho takých čiastok, 

ktoré nemaly to šťastie a zrno tých myšlienok nepadlo na úrodnú 
pô(fu .. Taký je i predmet mojej rozpravy. 

Pravda na svetlo vynesená sa javí jednoduchou latentná-pa
tentnou a najlepšia kniha je tá, pri ktorej čitateľ zvolá, veď som to 
i ja tak myslel. 

Východiskom smIúv, - z ktorého pochádzajú, - je poptávka 
a nabídka. Rímska stipulatio sa s~ladala z poptávky a pririeknutia 
(prijatia), dIa toho venditor-Iocator mali praeclsovaf obsah smluvy. 
Tedy boia hiavnou činnosť - vôla veriteľa. Oľa germánskeho práva bolo 
to presunuté na dlžníka. Kant, ktorý veľmi ostro rozlišuje pri vzniku 
smlúv oekonomickú ,stránku od juridickej, hovori : Rechtslehre § 19 . 
.,In jedem Vertrage sínd zweí vorbereitende und zwei constituirende 
rechtliche Acte der WiIlkiir ; die bei den ersteren (die des Tractirens) 
sind das Angebot (oblatio) und die Billigung (aDprobatio) desselben ; 
die beiden ander:en (nämlich die des Abschliessens) sind das Ver
sprechen (promissum) und die Annehmung (acceptatio). 

PrincipieIný rozdiel je v tom, že jedon smer stavia do popredia 
pro missora, druhý promittenta. 

Prírodovedecká filozofia stála tiEž na tom stanovisku, že jedna 
strana na druhú prenáša právo a tá druhá prijíma. Tomuto posled
nému bola prikladaná rozhodujúca vážnosf. 

Občiansky 'zákonník § 861 hovorí: "Kdo se pronese, že chce 
na nekoho právo své pfevésti, totiž že mu chce neco dopustíti, neco 
mu dáti, k jeho dobrému neco učiniti, anebo jemu k vuli neco opo
minouti, ten činí slib; a když druhý platným zpusobem slib prijme. 
stane se srovnalou vuli obou stran smlol)va. Pokud strany se smlou
vají a sJib ješte neni uČinen, nebo ani napred ani potomne prijat, 
smlouva nevzcházL" 

A § 864: "Srnlouvy zavazují stranu jednu nebo strany obe, ' dIe 
toho, když jenom jedn~ strana neco slibuje a druhá slib pfijímá 
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anebo pľevádejí-]j obe strany na sebe a prijímají-Ii je obapolne. Ony 
smlouvy činí se tedy bez úplatku, tyto s úplatkem". 

Siegel vo svojom diele "Das Versprechen als Verpflichtungs
grund im heutigen Rechte" - poznamenáva, že krom formálnych a 
innomitat - kontraktov je ešte tretia . vrstva smlúv so sTubom formou 
nedostatočnou a prijatím sľubu bez formule. 

Zaiste bola pôvodne nabídKa dôležitejšou, leb.o v nej u ž bol 
asi celý obsah smluvy zamýšľanej - aj slávnostná určitá torma mala 
chrániť stranu od ľahkomyseľného kroku a, často na dlhé vety pro
mittehta nasledoval0 krátke "dabCl", "spondeo" ale to všetko nesvedčí 
o tom, jako by prijatie malo menší význam. 

Tu je dôležitou otázka, pokiaľ viaže človeka dané slovo, a či 

možno slovo zrušiť?! 
Brinz povedá, že je nie každá ,obligácia v pasívnom smysle 

»ďh" a nie každá obligácia v aktívnom smysle "požiadavkou". Keď 
si niečo objednám u majstra, ja som mu hneď obIigovaný, ale som 
nie hneď jeho dlžníkom. Dlhy (aes alienum, debitum ... ) sú minus 
v našom majetku, čo sa nedá povedať o každom záväzku alebo ru
čení. jakonáhle je dare facere oportere rozhodným, že musíme, tak ho
voríme o dlhu, dokiaľ je nie riešené, rozhodné, tak je to ručenie, ktoré 
nemožno žalovať, posúdiť, exekvovať. Aj pri ručení ručí náš majetok, 
a le len jako zábezpeka, zaokrytie, pri dlhu jako prostriedok ukojenia 
jako objekt exekúcie. 

Ďalšia otázka. je, či sa môže človek kajať, to jest od daného 
slova, od záväzku od:;túpif - jus poenitendi -' To je v úzkom spojeni 
s naukou o pactumoch. Kto na pr. pri smluvenej zmene (čarovke) 

prvý splní - či to dáva solvendi a či obIigandi causa, či môže byť 
reč o soluti retentio? Jestli sa smluva rozíde, strana sa kajá, ostáva 
predsplnenie dôvodom pre obligatio civilis, zároveň jako splnenie pac
turnu, lebo laik iste . koná animo solvendi. Ale i z vedeckého stano
viska je tu platná, ale nežalovateľná smluva, ktorá sa len v pozdejšej 
fáze - skrze solutio jednej strany - stáva žalovateľnou. O condictio 
indebiti nemôže byť reči, lebo tu neni error. Jestli nuda pactio excep
tionem parit, tak by to v našom prípade bola holá svevofa, keby sme 
excepcii len tú silu prikladali, že sa ňou len proti condictio indebiti 
možno brániť. Kto požaduje zpät ex mera poenitentia, tomu sa môže 
namietať, že jedná proti úmluve proti pactumu, ktoré ho naturaliter 
viaže a vzdor tomu požaduje nazad prv, než by JJola druhá strana 
ln mora, tedy musí vyčkať an causa secuta sit nec ne. 

Pri innominat-kontraktoch v nauke de -pactis theoria kladie zá
kladný kameň k žalovateľnosti smiúv. Keď uvážime, že condictio je 
ďaleko staršia jako actio praeseriptis verbis a táto posledná ' chctla 
len doplniť nedostatky a opraviť nesprávnosti, kde dosavádna právna 
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pomoc nedostaČovala. Dnes je ťažko pn' skúmať cestu, jako si ju z jus 
gentium kliesnily pacta. Chybí nám i rečový výklad, lebo. verba usu 
valent a smyseľ sa mení. 

V najstaršej dobe pacturn znamenalo iste nejaké smjerenie.~ že 
miesto pomsty mal nastúpif trest a v pacturne bolo stanovené, čo 
jedna strana požaduje a druhá, ktorá má dať zadosťučinenie, sľubuj'e 
a to bolo to "narovnávání" - pokonanie. I v Digestách i v CodexĎ 

. nie bez príčiny stojá hlavy "dE. trar.sactionibus" a "de pactis" .vedra 
seba. Keď príjmeme hypothesu, že najstaršie oactum bola smJuva bez 
formule, tak to predpokladalo llejaký už stávajúci právny pomer a 
znamenalo upustenie zmiernenie od prísnosti starého zákonného pra
vidla. Tak to vykladá Jehring v Geist des R. R. I. § 11. A tak pri 
obchodných obIigáciach ostaly pacta remissoria najdôležitejšími tak 
rečeno pacta vo vlastnom smysle. 

Druhý korEň právneho uznania t akzvaných nuda pacta je 
. v bočných dohovorocn a zvlášť dôležité je pactum fiduCiae. Tieto . sa 
opieraly tedy o druhú smluvu, hlavne o res, o reálne cúntracty . . "In 

. traditionibu3 rerum quodcunque pacturn sit, id valere, maniftstissi
mum est. Tie trí realcontracty: commodatum, depositum, pignus sú 
patrne mladšie než pactum fiduciae, dfa pravidla: quisq~e legem di
cere potest rež suae. Ešte sú pozoruhodné slová j,nec paciscendo, nec . 
legem dicendo", to ale vyplýva z pojmu o práve vlastníctva, kde su
verénnej vôli auctora kládla logika, oekonomia právnych pojmov isté 
hraniCe ešte i pri prenáške práva vlastníckeho ' z púhej J'iberaIity. Tá 
lex (IegE,m dicere) mohla byť len conditio, dies, causa futura, zvlášť 

modu;; .a podmienenie práva pre seba alebo tretieho na prípad causa 
non secuta, conditi J deficiens atď. Už vylúčenie veriteľa alebo exe
kúcie bolo bezúčelné. 

Pri týchto pactoch jako pri reálkontractoch je sama vôla, do
hoda, nie sama o sebe a pre seba záväzná, ale v súvise ~ vecou -
res -, tedy pacta charakterizuje istá nesamostatnosť, lebo sa vzťa
hujú na stávajúci ' právny pomer, alebo sa opierajÚ o vec, o nEjaký 
hlavný obchod. Nie len pacta adjecta, ale i ostatné pacta predpokla
-.dajú právny záväzok. Compromissum - receptum arbitrii predpoklada 
spor, constitutum predpokladá debitum proprium alebo alienum, re
ceptum cauponum nautarum et siabulamorum etc. sa opiera o locatio 
conductio a na druhej strane o. živnostenskú povinnosť. Nuda pactio 
je protiklad stipulácie; - quum nuHa subest causa .... nuda pactio" . 
- si subsit causa ... hoc GU'iOCAAOCj[LOC etc. Tak sa zdá, že prvé pac ta 
nežalovateľné ktorých účinok odstránila except~o, bolYt: pacta de non 
petemfo a transactiones per pacta conventa. Potom v tých prípadoch, 
kde pacta ex continenti subsecuta oprávňovaly k žalobe - tam zase 
námietky vzkrsaly z pacta ex intervallo subseCuta a obsah ich mohol 
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asi byť. že sa strany, odchýlily od s.mluvy, . alebo jej obsah . bol zme
nený. Ďaleko by viedlo púšťať sa do ináč vefmi zajímavei historie 
pactumov až po scholastický rozdiel medzi naturaliter debitum a na
turalis obligatio a kde je vlastne hranica, keď mravný, spoločenský 

záväzok, keď povinnosť, ktorú káže slušnosť, poctivosť - prEchádza 
v záväzok, ktorý už má isté právne pomôcky, istú vlahu v práve, až 
po tie záväzky, ktoré majú celú sankciu a uplatňujú sa celým arse
nálom ·práva. 

isté je, že princip: "pacta sunt servanda" - že dané slovo 
viaže, prešiel cez kanonické právo a itaiskú prax do Germánmi ' reci
povaného pandectového práva. 

Zajímavé by bolo sledovať tento princip v rôznych variantoch 
sľubu, obecania, nabídky, votívneho prisľúbenia - tedy počnúc od 
najjednoduchejšej ' formy nabídky medzi vzdialenými - ďalej a ďalej 
s leholou na rozmyslenie, cez negotium :claudicaus ex tunc, nabídka 
li-:itačná, potom poIlicitatio, votum, verejný sľub, odmena prisľúbená, . 
concurs na ceny, nálezné, odmena za sprostredkovanie, za čin, službu, 
atď. Kde je práve tá hranica veľmi labilná a miesto aby sa niektoré 
veci ponechávaly sfére mravov, verejnej mienke, citu slušnosti, občian
skym cnosťam, - život náš skutočný zaťahuje do sféry hmotného pro
spechu, sankcionuje pravidlom právnym a exekúciou. Odmena za chy
tenie zlodeja, nálezné. cena za šľachetný čin, za sdelenie, kde muž 
padol vo vojne, za ódu, pieseň ~ už prechádza hranicu tej zásady, 
že právo háji \' prvom rade hGspodársky hodnotené zájmy, teda 
mohla by byť reč Jen o "De in rem verso" čo patl ičný na to vyna
ložil alebo s tým ztratil. Ač i tu možno pripomenúť, že by sa dalo 
ísť ad absurdulŤl, veď človek často nedodrží slovo pri oznámenej ná
všteve, umluvenom dostaveníčku, prechádzky atď., kde sa tiež dá do
kázať ztrata času a chuti k práci. - A čo urobíme s negatívnym 
prisľúbením: aby sa dačo nestalo? Stávky? Až po slovo do vetra 
sine justa causa promissionis. 

Siegelova formulácia znie: 1. v púhom srube vyjadrená voluntas 
je vždy ambulatoria, 2. ale ona bez prijatia, sľubujúceho nikdy nečiní 
dlžníkom. Tedy: a) rozáiel je medzi držaním slova - a medzi nutno
sťou splniť ho. medzi viazanosťou k danému slovu a povinnosťou 
splnenia ~ b) nie len prijatý sľub, ale aj sľub ešte neprijatý viaže. 

Ale či je toto pravda? 
Sú v našom práve pravdy, dogmata, ktoré sú len potiaľ svia

tosti, dokiaľ sa ich niekto svätokrádežnou rukou nedotkne, neprídu 
do iného svetla. ZsogéU-Grosschmidt toto v jednej prednáške illustro
val nasledovnou anekdotou: jedon farár v chudobnej dedine nemal 
!TH víno, tak slúžil omšu s pálenkou, ale vznikly v ňom pochybnosti 
a šiel k biskupovi prosiť o dovolenie, ten, keď ho len počul, s hrúzou 
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"Svolai : "Frater hoc est impossibile" - na to sa farár v rýchlosti 
preriekol, "ale, prosím, čo by to bolo nemožné, veď som to už pro
;noval a išlo to celkom dobre." Zvykli sme brať za základ občianskeho 
práva jako hlavné movens subjektivnu vôlu. Theoriu prirodzenthopráva 
prenikal názor o samostatnos,ti subjektívneho práva. Toto je ale nie 
rprimérny zjav, skôrej sekundérny a· dnes kl~dieme skorej váhu na ' 
"Vecný poriadok, životné pomery, vidime, že sú to jednotlivé zjavy 
.aktuelného života objektivného práva -:- a subjektivita sa jáví len 
jako jedna tvár, comitiva c'elkovej predstavy práva. 

Najstaršie obligácie poťažne tie, ktoré došly prvé k normám, 
',boly dfa Orimm-a tie . ex delícto, ktoré vlastne bez vôle veriteľa vzni
-kaly. Tak i tie ex quasi delícto, 'omnes fX re nascuntur - to sú 
moxal - žaloby. P~otiklad škodlivého zasahovania do cudzej právnej 
'sféry - je zasahovanie osožné negotiorum gestio, kde sa človek stáva 
"činnosťou druhého bez vlastného pričinenia a vôle dlžníkom, ba ani 
spôsobilosť právneho Jednania u toho, kto je dominus negotii, neni e 
<dôležitou a na pr. furiosus sa tiež stáva dlžníkom. Pripomeniem 
z reálkontractov tie ex lege Rhodia. Potom actio de in rem verso, a 
ifuneraria, a - ad exhibéndum interdictum de glande legenda, int. 
·de arboribus caedendis etc • 

Jako som povedal "pacta sunt servanda" a nEtreba citovať krá
'sorečnícke výrony, ktoré p9sbieral Orotius, Pulfendorf z biblie z gré
<:kej a rímskej literatúry a ktoré všetky vyznievajú v tom, že. viera, 
-dôvera, poctivosť sú základom obcovania a hospodárskych stykov člo
veka s človekom. Cicero (de officiis I. c. 7.) p'ovedá, že fundamentum 
justitiae je fides i. e. dictorum conventorumqU'e constantia et veritas. 
Verký právnik Ulpianus (I. 1 pr. O II. 14): "Quid tam congruum fidei 
4lumanae, quam ea, quae inter nos placuerunt servare. " A ešte: "prae
ior custodit constituta ex consensu facta quoniam grave est, fidem 
~fallere. " 

Keď sa ale pýtame po právnom základe : prečo má smluva via-
2ať? To vidíme, že ohľadom pozitívneho práva má tá otázka zcela 
'iný význam než vo filozofii. Snáď by sa mohlo povedať, že vôľa 
človeka je jeho zákonom. Vzpomeniete, že tenax propositi vir sa 
'vyššie cení než trstina, ktorá sa vo vetre kláti. Ale neni jasné, že 
z môjho predsavzatia, z mojej vôle jako odvodzuje svoje právo 
tretí? Orotius de jure belli et pacis lib. II. cap. XI. S 2. "Habet ani
mus humanus non tantum naturalem potentiam mutandi consilium sed 
,et jus." 

Pri všetkých starých a nových theoriach o tomto predmete vy
nikaju dva pO.imy: povinnosť byť verným - a nezbytné požiadavky 
.obchodu s luďmi. 
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Ethický z:iklad práva o smluvách .ie fides. ,Nepoctivé je, abT , 
sme to, čo je oprávnené, tú namí samými úmyselne vyvolami dôverm 
niekoho druhého ~ aby ,sme ju sklamali : grave est fidem fallere. 

Ale z toho nasledujú, riekol bych, nebezpečné rozumovania. L
Neviaže mňa moje slovo, jestli ono ' v nikom dôveru nevzbudilo. 2. 
Neviaže mňa dôver'a iného, jestli som ju ja nevyvolal ba snáď ani onejí; 
neviem. 3. Nie som smIuvne viazaný, jestli som ia dôveru vzbudil, ale 
nie úmyselne. 4. Nie som viazaný, jestli bola dôvera toho druhého ne-
oprávnená. Vana simplicitate deceptus est. 

Schopenhauel' die bei den O'rundprobleme der Ethik str. 226-230._ ' 
tvrdí, že neni každá lož nemravnou i druhí tvrdia, že jako možno, 
prípadne zo sebaobrany pri zadržaní moderamen inculpatee tutelae 
niekoho zabiť, tak možno i Ihat, t. j : niečJ iného povedať, než čo si'; 
človek myslí, čo má v úmysle, a tvrdia, že nemravnosť Iži neleží ' 
v tom: povedať nepravdu vedome, úmyselná neshoda , výjavu s my- - ' 
šIienkou, - ale sklamanie oprávnenej dôvery v perfidii. 

PrI smluvách obligatornýt h je dôležitou prejavená vôľa jedného· , 
a dôvera toho druhého, tedy nie vôľa sama jako taká v sebe uza- 
vretá, ale jako prejavený skutok, ktorý , vystúpil z pojmového rámca 
vôle ' a~ vyvoláva zmenu, vyvoláva úmysefne dôveru - a viaže. '"Is na- , : 
tura debet cuius fidem secuti sumus fl

• 

Oekonomický život, potreby dňa požadujú, aby sme mohli sta--
vať, veriť na slovo spoluobčana. ' ' 

Celá rada slávnych mien hovorí za to, že smluvu treba plni[ 
len z ethických dôvodov. Druhá stojí na theorii vôle a predstavuje' 
si, že právo, ktoré H od A nadobýva, muselo byť pôvodne u A a bdo ' 
jeho vôrou prenesené na B. potom je gruppa na základe theorie dô-- , 
very. Ďalšia je laesio - theoria - o náhrade škody, príbuzná s pre
došlou, ktorá povedá : základná myšlienka 1ides-theorie je dôvera :: 
lebo praeceptum juris ťst -neminem laedere a poneváč smluva tomu. 
druhému určuje, aby sa spoľahnul, dôveroval, tedy ja mám povinnosť 
ar splniť, tedy, keď ja narušením smluvy zapríčiním škodu, tak ju. 
musím aj nahradiť. Tieto mienky ale nemôžem tu rozoberať. 

Dnes v našom občianskom práve na Slovensku je základom, 
náhrady škody: ' 

1. de1ictum, maleficium (civile) ovšem i culpa nie len lata ale
levis ešte aj in contrahendo, alebo non contrahendo; 
- 2. quasi delictum, čo je vlastne odstupňovanie prvého; 

3. culpa in praestando porušenie smIuvy a quasi culpa in prae-
stando, kde je zase takmer umele , sosilnená stupňovaná zod povednosf 
na pr. uspeditéra (obch. zák. §' 398) verejný sklad (o. z. 437) li-
stovná pošta, kožušník, ktorý ' za každú poruchu berie zodpovednosť ;, 
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4. oprávnené bezvadné jedna'nie; 
5. priamo smluva na pr. assekuračná; 
6. niečo jako vyvlastnenie. 

~r. V. Fajnor: 

Dedičské právo na Slovens·ku.*) 
(P {i1JG'ač-ovmni e.) 

.Dedenie eráJlu. 
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Erár ct·edí 'pod!ľ,a (Zláile ,ded. pOSltJllplll Jen 'v;te-d'y, keď rvôbe,c iDielt 
~nélh·o 'zálk. Ideldič. éll la Ik 't ,cT m:elz.ols'taliOr lP,o IZrOl::;,t,a:viteľrOvi Ipllartnéhro' \p:olSiled-

' ného ,po!I'ÍJd-elni:a. lDeidilčské !práv,o ,e:rár-u ' je za,clllo'v-ané §-!om 18. JiUd. 
,k ,o'ruf. Je tt'Or rSil{)uilJo,čné ra ú-pil.né d-e,ď:ilčS:kJé prÚJvlo, Ipolneválč p'OrzrOlSltal101Slť 
musí !byť 'eiráIm - vo ,Slmy,s,le i§. 11r6 . . záM. ,čl. XVII. z Iľ'. 1894 o pOIZlOisltra
l ,osbruoim :poi&I',aJČool v la:nrí 'práv,e talk -odlo'vl~dJaln:á, j ,ak,o' ,-kJto-rému,k'olľvelk iné
mu -derdJ~črolv-i. A v:šak iI'lo '~umie sla, 'že v .pr.aJks:i je mo!Žné íUp'lartĎ1ovalť 
rdeld. práv·o lelráit.~u .l·ern 'vlte-dy, ,j,e,sltli .ptozlQoS'ta,1,o.stn5r ',súldl rpiO l .,OZllllmu 

-:§:§. 1r14- 11-6. iziSltiJ, lž,e nd'et 'žiald'nerhol <inéhOl ' dleldilČoa, lani picldľra: zálk lolna, 
a:n i podT,a, IPols,l edn MOr IpO!l' í delni,a,. 

Cir,ke'vné olsOiby 

,dispolnu,jú sv,oljim súlmomým lID'llQ'etk!o,m aj rpre pI'Ípad' 
. .;S!ffili ti vlolľnle , j.a:k IGr liní :o!bič,a,n'i,a. tAle ,o:hlľ.ar(Lolffi iIl.iek,toir5r,ch c;i["k,e·vnýrCll 

IGISô'b, I'. lc a, gr, 'olnth. n:ábolŽ·e.nst,ya, - ;r.esrpektív,e ,ohľélldom irch ma-
j ,etku, kJto,rý iIlJadlolbudily :zo ,8''1710 jlho ciI'lk·evilléihoo' 10ibrI'l O lČi'a :a.le:bo z tilrréih-o 
CÍTlk. prrla\IllleĎ1a:, - 'P.la'tia .zlvJá1š1tnre pTla virdlJ.á. 

PralmeĎ!o,ffi 'ŤJOiholto ,Z'\"'lášltruelhro' derd. Iprávla v Ci'l~kvi r. kat. sú 
v prv,um :r-a,de:CLolhroda. ([~on.o:n:i.c:hOrv!skrá, - 'PiolŤiO/m V-i.lliC vlárd111ylCth IIlia
rralue!ní a cillkeIV-l1:)71cih š,taltÚltoIV. V ciujkvi, gr. 'C1r:trh. rUffi'urnslk 'e'j Je pra

.meÚ!o,m :šta,i'út lZ il'. 10868., ,a. v cil~kvi rSI1,,:bskol-pma'vlolsllávnej talk z!V:ané 
: )~De'OI1e,tf1.1ffi Illyri'vuffi» z r . .177;9. 

I. V ciI1kJvi r. k. 
1. Vel'lenaZlL l ( a :r'CI~biISikl.llPi, ;bitSlkiUJpi, I.SIklutolčlní prepOršti a opáb) , 

krtOirÍ luží vI.aili oIbrlolčlia IŠ tártm·e l(id'OIIlJaICilolllálHne), mUlsia sI'Ii,ald'i ť nalPlre dJ i:sté 
.p-ovlin'né . 101d:k;azy. Zo lz,bytklU dredli'aJ : Ije,~niU . trelt:irnru iŠltált, j eldJnru tretim.ll 
cMkev, jeidlnu -tretitIlJu iprílbruzelruslŤ{vIOI. !Ked ,polsl'edlnr:)Tclh nJlert,' dedlia erár 
a ,ahU{je{V v st,e-jll1iý'dh IPIOarQI\~iJčlkáoh. 

2. Ttit. ,biISlkIUIP!i, IPll'eQ)IO,šttJi ,a iG/pá ti , jlalklO- ,a,j OlPá t.i ra \p:re,pO;šlti !])IOlŽí va-
j úd :})e'llJef:k:ia ,Ord lP·alt!iónrOlv, .S!úlkmOIIDJ'lcrh, ja'leJol raj Ika:I101ll!Íci" !kĎ1a:zi a 

. ka!p.lámi IilliU'SÍa. tli,erž ille,chra,ť is,té QJro·mnll1lé rald\klarZy ,TIlai ·ciJrlk. deae. 
Z lbytolk dIO/st a rnr8· 'z !jedne,j trleHn1y d'l"Jkev, jedJnlu treltiimiU ICU1ludoíOa, 

.a j eldin'U Itretinu IprÍJbulZf>n1ISÚVIOI Idlo, idlelsdlalte/hro lkloilen,al. 
IČri-als tlolčlDie odMšrné ISfÚ ipilial vlidll á 1P1l~L 'k nalzolc:h žij ;Úrai.clh rt, f ,o IlJdru ŠItú -

. dijnéi11JOI ,a lUŕrui\v€lrlZitmé,hOr, ,a IPlr·i ;re[l,oJ1InÍikrorC!l1 rárdolv selklull.a:rri:zrQlvlnýcn. 
/Prla\virdllá pri deldení .p:rj IkňarzlSltve g,récko·-pr,alvolslá V:Diolm BlÚ p :I',e 

:8:10v . . ::p:rávll1oitklal ,máLO' 'pl~Rlkrt:ti.reaeé. 
Záve·f 

. jej edIl1'ostr,ann-5r prá vny; ;ú\k'OIIl 'pre' príp.a'd slm-rti, via'Z!a/JlÝ 
k Isl á vnolsiŤlný!ffi IfiOilTIIllafl'i1.á/ffi, Ik tOil'ÝIm \z,ol~tt.a V:Í:tI 8Jľ /r ,o,zIDarooj.e:, ČO !SIa, ma 
~ ti3Jť 'SI j e.hOl IÍman'Ílffi, 'Po. :j ,ethro- ISlrrímtj, la/lebrO ,činí v ,Ď101ID 'v.ed:ľa tohiO, ~Ij ID.lé 

"!()Ipaitreni-a., pro~<.i,a lľ tOl 'pripl Ú'šť,a oibj e'ktí V.I .J8 pr;árvlo,. . 
PIOillE'l\TáIČ Ij e !Z-á v,e>ť !pJI'álV1ľ1Ylm 'Ú/leJOIl1101ffi, musí \Ill,a ,ť v š,eltky nálelžiÍ

tOls·t:i 10IbYlč,a ,j.né'h0 ;P:I1áv. ,ÚlklO'l~u, ,a .síc,e· talk Imalte!l"liárline, j ,alk lOr i , fIOil"IIDáJ:n'8. 

M .ate:J.1iáJlne mJáfležirtlolsltti záv'eltL ISÚ v fpodslta.te IUe, isté, ó,aileJo, Plni Iimýd h. 
p ;ráJv. 'Úkro/11'O,ch. A v,šalk 1O,hlľadlolm flo,11má-llny,dh Iprerd:pílslalné BÚ ,ilsté slláľv-

';') fVýť,aih ,z 1~u,k!o!pÍ'sln5T,ch .pire1dlnálšlclle [lIa :uni v·e!rzit,e K-olmelliskélll-O 
v B11artils!1a;v·e v zimnlom s'e/ffilelstri 19122-2'3. 


