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Zvlášte, co se týče otázky animusu, zdá se nám kOJ.1cesse novým 
proudum velmi snadnou.107

) Stačí k tomu pouhé prestylisování § 309. asi 
takto: »Kdo nejakou vec má ve své moci, je držitelem (v smyslu práv
ním).« Vypuštením zmínky o detentorovi o animusu possidendi docílilo 
by se tu výsledku jako v moderním zákonodárství. Ovšem, že by pak 
bylo zapotfebí ješte nekolik predpisu upravujících pomer hlavního a ve
dlejšího držitele, což by však sotva činilo obtíží, zvlášte jsou-li tu vzory: 
nem. obč. z. a uherská osnova. - Po:wruhodné je, že i sám návrh sub
komitétu pri formulaci §§ 349.-352. sjednoceného, úplne pominul animus 
possidendi pfi ztráte držby, tedy vlastne stál již na stanovisku moderním. 

Téžší je však otázka držby veci a držby práva. Ovšem i tu by se 
dalo pomoci vsuliutím slov vztahujících se na právo do § 309. asi: Kdo 
nejakou vec má ve své moci an e b " v y k o n á v á nej a k é prá v o atd. 
Tím by však široký pojem držby práva nebyl ješte obmezen, zvlášte ne 
vzhledem na jednotlivé prípady, kde obč. z. uznává výslovne držbu práv, 
kterou by teorie byla " náchylná popírati (na pr. držbu práv rodinných). 
Pokud by se nechtelo sáhnouti k tak radikálné revisi, že by se tato jed
notlivá ustanovení prizpusobila zásade vyslovené v navrhovaném § 309., 
mohla by si i tu teorie pomoci zrovna jako je tomu pri z. čl. XXII/1902, 
že totiž se v místech neshodujících se s ustanovením § 309. nejedná o 
ochranu držby v technickém smyslu, ale o ochranu práva samého, které 
vyjímečne požívá formálne ochrany possessorní. Snad by se ješte určiteji 
vyjádrilo obmezení držby práva na práva taková, která poskytují disposici 
nejakou vecí, když by se výslovne reklo: ... aneb vykonává nejaké právo 
vztahující se k veci . . . Pak by byl0 možno škrtnouti z obč. z. všechny 
§§, které se vztahují na kvalifik,aci techto práv, zpusob nabývání a ztráty 
této držby aponechati judikature a vede v konkretním prípadu rešení 
otázky, jedná-li se o ochranu držby práva. Pfi duslednosti z uvedených 
zásad by snad nevznikaly ani takové obtíže, jako pri stavu prítomném. 

"NB. ef. kritiku materie revise obč. z. na náš predmet se vztahující: 
Dr. B. K l in ber g e r: Vecné právo. Posudek min. návrhu reformní-

ho. 1924. - Oproti tomu: ~ 
Dr. M. S t ie ber: O nekterých námitkách proti osnove vecného 

.práva. Právník 1925. VIII. str. 236.--.239. (Do'ko.nčení.) 

Dr. Vojtech SchwHzer, sedr. sudca v Bratislave: 

Niektoré otázky 
z oboru civilnej jurisdikčnej normy. 

Slovejnská poradná komis~a pre ohor obóilaJnSlkeho súdneho po.rtadku 
pojednávala v máji 1924 referentský návrh jednotnej citvi,lnej juris,dikčnej 
nOlfmy (zákon o vy.ko,ná'v,aní súdnej mod a o pdslušnos:ti ri3Jdny,ch súdov 
vo vec1ach o,bčialThskych), ,predložený mhlJtster's'tvom unifikácie spolu " s pro-
tokQlm( porady o tomto predme1e v mints,tenstve ordbýv3Jných. . 

V nas,ledujúcich riadk,och p.o,jednávlam niektoré otázky z tohoto oboru. 
Sú ·vybrané z poznámok, ktoré som v Slovenskej poradne,j komisii pred
niesol, z čriastky na štršom podklade vYlpraeované. 

I. Otázka účelnosti zvláštnej jUrlsdikčnej normy. 

Návrh prevzal rakúsky sys,tém, odôvodňujúc svoje stanovlÍsko " tým, 
že obľahčuje ,orientáciu čo do súdnej prÍs,Lušnosrti ci shflnúc spoločné us,ta-' 
noveniavšetkých civilných odvetví, vyhýlba nutnosti opakovania týchže 

107) ef. mínení 6 ochrane držby sine animo possidendi na základe 
§, 310. obč .. z. (pfedchozí kapitola :pod : L). 
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vo zvláštnych zákonoch. PO'ľadné protokoly o an.kete v min1s,teľ,stv e zmie
ňujú sa ·0 pľedchádzajúcej fpísomnej ankete , k,to.rá vyzneJ.,a pre zvláš-tnu 
jurÍ!sdikČll1ú normu, a t,o čia,stoČ.lle i z kľuhov slovenských. Obs:ah týchto 
písomných dobľozdaní neznám. V sllo'venskej pOľadnej . k,omisii jediný ja 
som sa vy,slovil py.oti zvláštnemu zákonu o prÍ'slušnolS,ti. Mojla úV3Jha je 
nasledujúca: . 

Neimô;í,e byť pre nás smero,datný v tomt'o ohľade ani uhoľský, ani 
raJk,úsrky pTíklad, preto·že títo zákonodárci nielen pri iv,orení novely, ale aj 
pri kodexi boU po'stavení pľed úlohu prispôsobit nový zákon .platnému 

. právnemu porÍladlku. Každý nový zákon - najmä kodex - znamená v po
me'fe k celému systému štMu prestlavbu, pdstavbu aleho nadstavbu. 
V .mkús.kom a uhoflsikom právnom sysiéme pri tVlorení občiansU(eho p!'áv
neho pOľiadku nebolo jednotného a úplného zákonníka o org.a:nizá:cii súdo'v, 
právne pľav-idlá o tomto pľedmete boly neúplné a roztrúsené v rôznych 
zákono,ch,. preto 'zákonod3Jr'ca súčasne musel ' ľ i ešiť otázku rázu čiste alebo 
čiastočne oľganizačného. Rakúsky zákonodarca rozhodn ul ' sa tieto pľávne 
pravidlá spojiť s jednou čiastlkou práJvnych pľavidiel o ,p:ríslušno'sti (hlavne 
materiálnymi PľiavLdlami o plríslušnosti, M'oľé sú v tesnej súvisl,osti s O'ľ
ganizáciou . súdov) shrnúť v záJkon, kto'rý nazval zákoInom o vykonavaní 
súdnej moci a o príslušnosti ve- veciach občianskych, uhO'ľský zákono
darca považoval za účelnejšie tíeto pravidlá umiestiť v občianskom súd
nom poriadku. Náš zákonodarca je v inom pol,ožení, p'oneváč buduje nový 
právny poriadok v celosti, pri čom - zvlášť čo sa týka zovň3Jjšku, architek
tury .právneho poriadku - neni viazaný histoľickými hľadiskami'. Keď po
trebujeme vzor, môžeme siahnut k príkladu ríšskonemeckému, ktoľé zá
konodarstvo bolo po sjednotení ríše v r. 1871 v (po,četných oboroch práva 
v podobnom položení, v jakom sme my dnes . 

Keď t eda bez ohľ.adu :na dote1rajší stav voľne rozhodneme o staveb
nom pláne nášho právneho ,sYS'tému, ,totiž o tom, ktorý práv:ny materiál 
shrnieme v jednotlivých kodex·och, č'O má .byt vedúcou zásladou v tomto 
ohľ.ade a zvlášť jako máme roztriedi,t prá'vny matelniál, týklajúci sa pokra
čov3J11ia v s.porných a mimos'po'mých CÍ'vi'lmých veciach? 

Dľa môjho ná,zor,u má byt zásadou, úplne upravit predmenne . súvisiaci 
materiál podliehajúci spoločným právnym zásadám V ' tomže zákonníku, 
ja/k'o ohmn1č'ený celok. TMo zásada má význam nielein Ipre zovňajšok 
právneho systému, nielen slohový vÝZlnam, aIe i pľe po'užívanie ,zákonov 
v právnom živ·o'te. Umožňuje, aby sa vyhýbalo olPakovaniu toho-že práv
neho pravidl.a: vo viac záko:11Iníkoch, ďalej Vialne obľ;ahčuje výklad jedno
tlivých zákonných ustanovení ' a vývin zákoll1,a PiQužívanÍm jeho právnych 
zásad na analogické prípady, ktoré .zákonodarca vôbec alebo podrobne 
neuprav il. Je prirodzené, že právna prax hľadá analogiu na takéto prí
pady v práVl11ych záJsadách, obsi'ahn;lUtých v tomže zákonníku a slprávnost 
prevzatia takýchto zásad z iného zákonníka je často viac-menej pochybná. 
Čo by Th3Jmena}.o dôs ledné prevádzanie tejio záJsady nielen pre obecenstvo 
a právnikov, ktorí musi'a predme1me súvisiaci mate-riál z rôznych zákon- o 
níkov sbierať, ale i pre zákonodarnú techniku, ukazuje na-j;jasnejšie pohľad 
do '. uvodzovacieho zákoIna ktoréhokoľvek kodexu, čo všetkoohs,ahuje, na 

• čo Isa ešte IP'Ti tom z'élJbudlo a čo by mohlo byt vyneohané, keby ,predmetne 
súvisiaci právny materiál bol sipoločne <UlPľavený; 'ukazujú Iprávne tech
nické vady pri n,ovelizov.aní zákonných us-tano'vení, alebo pri po'zmenení 
v ládnych predlôh v parlamente, nastalé pominutím opatrení ohľadom sú 
visiacich ustanovení , obsažených v iný,ch zákonníkoch. 

Keď z tohoto hľadiska skúmame právny materiál, obsažený v ra
kúskej civiLnej juri.sdikČlnej norme, a následkom prevlza-tia systému tejže 
v o,snove jednotnej civilnej jm1sdÍlkJčnej normy, zi.stíme nasle,dujúce: 

V prvej časti »0 ' súdnej moci vôbec « obsahuje oddiel prvý »Súdy a 
súdne orgány ~< naskrze organiz:ačné pravne 'pravidlá, ktoré ,patria do zá
·konníka . o organ1zácii súdov. Sú to náJsled-kom toho v prevažnej väčšine 
právne pravidlá, týkaj.úce · sa i trestného súdnie-tva. {Na pdk1ad súdne 
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instancie, pomenovanie súdov, obsadenie senátov, ,porada a hlasovanie, 
~apisovateľ, súdna kanceláJria, výkolI1JIlé orgány.) Predme'Í-om úvahy a po
rád v komilsiách bolo aj nové jednotné pomenovanie súdov, teda otázka 
ex élJSlse rá:zu orglanizačného a bez.pochybne sl}Joločná s tres,tným súd
nictvom. Te,nno príklad uik'azuje veľmi náJzO'me nep.raktičnosf takéhoto 
rozdelenia ma1eriálu a nutno,sť predchád~aj'úceho alebo aSIPoň súčasného 
vypr,ac.ovan1aosnovy zákonníka o organizicii súdov. 

Druhý oddiel jedná o »Odmiet'llutí sudco'v a iných súdnych OrgáJlwv«. 
Mate,rielné právne pravidlá tohoto predmet,u je pfé1Jkti.onej,šie pojať do 
zákon.níJka o org,ani'zácii súdov, pretože sú s!po'ločné v civiln,om a trestnom 
súdnictve (i vylúčenie alebo odmietnutie porotcov, kmeťovaštátnych 
zástupoov !podlieha týmže záJsélJdám) a sú v tesnej súvislosti s organizáciou 
súdov, pokr,ačuvacie pravidlá tohoto predmetu (totiž spôsob uplatnenia 
práva na odmietnutie a rozhodnutie o tom) sú pwcesného rázu a patria 
do súdneho (ls!poifného) poria,dk,u, do poda,dku vo veciélJch nesp'orných a 
do trestného poriadku. 

Tretí oddiel »0 prÍslušnosti« m'allJY obsahovaf pravidlá o príslušnosti, 
spoločné v spornom a nespornom pokračovaní (sem počíajtÚc aj exekučné, 
konkurzné a vyrovnávacie pokračovanie), pnuvidlá tieto však nejpodlieha,jú 
spoločným právnym zásadám, ba zási:tdy tieto jedny druhým zväčša na
prosto odporujú. 

V nesporných veciach vôľa strán na príslušnosť (vecnú a miestnu) 
vôbec nemá v!ivu, v sporoch z'P'ravidla strany v istých medziach roz
hoduj,ú o .príslušnosti. V neslpor:ný,ch veciach súd sk,úma prísIušnosf behom 
celého pokračovania z ú,r.a dn ej povinnosti, v sporných veciach nedo'statok 
námietok ~pravi.dla zhojí neprí,slušnosf. Z tothoto dôvodu tento oddiel ob
sahuje veľmi málo spolo,čnýc.h pravidiel o príS'luŠl!lolsN v pnavom slova 
smysle, ale z prevažnej väčšiny úpravu právnej pomoci, delegácie súdov 
a riešenie kompetenčných sporov medzi súdmi, teda materiál s,poloč'llÝ 
s trestným súdnict1v,om a tesne súvisiaci s o:rgalllizádou súdo'v a pavria.ci 
.z týchto dôvodov skorej do ziko:nníka o organ1zácii súdov. 

Ostatné čiastky osno'vy . jurisdikčnej normy jednajú o materiálnych 
právnych pravIdlách príslušnosti, oddelene ohľadom sporných a nespor
ných záležitostí, a síce od'chylne od rakJÚskej jurisdikčnej normy, . tretia 
ča,sf jedná o súdnej mod v pok:r.ačovlaní kollikurznom a vywvná:vlacom 
a štvrtá ča'sť v desiati oddiel,och o súdnej moci vo veciaah neSiporných. 
(Pojednávanie pozostalosti, iporručenstvo a opatrovníctvo, zbavenie svoj
právnosti, súčinnosf pri o'svojení nemanželských detí, do,brovoľný rozvod 
a ro,zlúčenie manželstv.a, prehlásenie za mrtvého, umorenie listín, veci 
reálne, vedenie verejných kníh a registríkov, overenie opisov a spisovanie 
posledných poriadení) , konečne v jedená'stom oddiele s'poločné ustanovenia 
o ,príslušnosti vo veciach nespotf'llý,ch. 

Zvláštny zákon o civ. jur. nonme uprav,uje teda čias,točne právny 
materiál o organizácii s,údov .a skúman·ia príslušnosti (procesuelné pravidlá 
o príslušnosti), ponechajúc ostatnú čiastku prvého z'ákonníku o súdnej or
gani'zácii, druhého procesnému poria,dku, týmto porušuje jednotnosf mate
riálu, kto.rý je v organickej s,poj'itosti a spojuje v jednom záJkonníku ma
terielné pnwidlá o 'príslušnosti v,o veciach slporný,ch a ne.spornýoh, ktore • 
nie sú v mg.amickej s'pojitosti, a ani neriadi'a sa sJPoločnými záJsad.ami. 

Dľ'a môjho názoru bolo by teda z teoretického a pl1aklHakého ohľadu 
správnejšie pri vybudovaní nášho práv. por'iadku súčasne s dvoma kodexmi 
o civilnom pl1ocesnom poriadku (poriadok p.re sporné a poriadok pre 
nesp-orné veci) vy;pr,acovat zá-konnÍJk o organizácii súdov, ktmý by ob
s'ahoval celý materiál organi1zácie súdov (teda aj tú ča,sf, :ktorá je upľ-a-

. vená v civ. jur. norme), vše-tky procesné pravidlá o príslušnosti v pa
trič:ný civilný pori'adok pojat, mClJterielné právne pravidlá '0 plfÍ,slušnosti , 
.ktoré sú dľ,a lSvojho charakteru na hranid QifganLzácie a p,roces·u, buďto 
do kodexu o súdnej organizáCii alebo do patričného civilného po<riadku. 
ZákonnÍlk nemeckej ríše o organizácii súdo'v (Gerichtsverfa'ssungsgesetz) 
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z roku 1877 na príklad obsC3!huje i materielné Iprávne pravidlá o prÍsluš
nosti vo veciach civiIných a tres'tných. 

Minister.stvlo unifikácie; držiac sa úplne raJkústkeho prí!kladu, pre,dl'ožilo 
komisii aj návrh zvláštneho nvodzovacieho zákona k civ. jur. norme . 
Pre tento návrh platí všetko, čo som uviedol o správnosti zvláštnej civilnej 
jurisdikônej normy, a lto ešte v stupňovanej miere, pretože zvláŠltna civilná 
jurisdikčná norrria neinvlOlvuje ešte zv,láš1ny uvodzovací zákon; civi'Iný 
sporný poriadok a Iporiadok v dvilných veciach neSlPorIJýoh dá sa Slpolu 
s jurlhsdik,čno·u normou v platnost uvietSť jediným uvodZlOvacím zák,onO'm, 
a to je s ohľadom ,na p\rávny systém uhorský tým praktickejš,je, že tento ,po
jednáva právny materiál, týkajúci sa civ. nesporných vecí zväčša v zvlášt
ny ch zák,ono,ch, ktorými vždy upravuje otázku prÍsLušnoISti spolu' s proce
suelnými otázkami, v páde vydania troch uvodzovacích zák,onov bolo by 
teda potrebné dva,lcrát, po prLpade trikrát sa zmieniť o pozb.avení, resp. 
ponechaní v platn<osti jednotlivých čiastok tohože záJkona. 

Čo do uvodzovacieho zákona bol môj návrh prítomným min. unifi
kácie prijmý a k'omilsia nepojednávala osnoivu uv/odziO'vacieho zákona civi,j
nej jurisdiikčnej normy. 

II. Otázka samosudcovstva u sborového súdu I. stolice. 
Osnova navrhuje wzšífeinie pôsohnosti samosudcu na všetky ma

jetkov,o.právne spory, ktolré prislúchajú sborovému súdu L stolice s ohfta
dom na hodnotu predmetu s'poru, ponechajúc pre obor pÔ1sobnosti okres
ného súdu dnes platnú hr.anicu hodnoty. Samosudca rozhodoval by taktiež 
spory o fiOzvod a rozluku manželstva, leda že by jedna zo strán ·ešte pred 
počiiatk'om ústneho jednania navrhla, aby vec pojednávaná boLa senátom. 

Dôv,odová zpráva sdeľuje štaJtistLku o počte a vý'sledJku odvolaní proti 
rozsudkom samos,udcov a senátov v roku 1921 a 1922 a p'ľ,i'ohádza k zá
veru, že samOlSludcovsÍ'vo zavedené zákonom 161/1921 a wzšÍrené zákonom 
123/1923 Sb. zák. a nar. sa dobre osvedčilo, niet teda dôvodu k jeho zru
šeniu alebo obmedzeniu. Pre rozšírenie tejt,o inštitúcie hovorí s jednej 
strany neobyčajný vzrast súdne,j agendy, s druhej s,trany nedostatok sud
covských síl, je te,da nutné cieľom lepšieho využitia týchže používat pro
striedku samosudcovstva. Uvádza ďalej, že výška číslic, o ktoré v spore 
ide, nemôže byť sama merítkom s,poľ,ahlivým pre obtížnost veci. Práve 
pret,o roz,lišovanie na základe hodnoty predmetu sporu môže vieISť k výtke, 
že 'súdnictvo má ráz plutokra'tický, st.ará sa vo väčšej miere o veci boha
tých. R.,o,zdelenie sudcovskej zodpovednosti m ede: i čleľ1mi senátu zmenšuje 
pocit osobnej zodpovedno,sti, rozhodovanie samosudcovské zvyšuje tento 
pocit. K tomu ešte pristu!puje, že následlmm p.reťaženosti sudcov de facto 
oasto sa porušuje zásada kolegiaHty a ro,zsudok vynáša sudca jediný. 

Na ' poradách konaný·ch v minilste.rstve unifikácií jednotliví členovia 
komisie zdôr.aznili hodnotu primdpu kolegiality a posudok Najvyššieho 
súdu vyslo'vil sa tiež proti r'ozšÍreni'li samosudcovst'va z obavy, že vedie 
k ,sníženiu úT'ovne. 

Bolo by zby,točné dokazov,ať, že systém kolegiality je jedným z naj
mocnejších pro'striedkov zabeZipeoiť dôkladno,st a úroveň súdniotva. O tom, 
myslím, žiaden odbO'ľ:ník nikdy ne,plOchyboval a na eu'wpskom kontinente 
bolo a je aj temz i v prvom stupni pravidlom koJegiálne rozhodov,anie 
a len v záležitostiaoh menšej hodnoty alebo vyž,adujlúdch jednoduchšie 
a rýchlejšie pokračovanie u okre'sných alebo mies,tnych súdoch je stano
vené samosudcovstvo. Teprv po prevrate pod tlakom prechodných mimo
riadnych hospodá!rskych pomerov zaviedli jednotlivé stredoeurolPlské štáty 
- tél'k, ja1ko sa t,o stalo aj u nálS - s·am06udcovls,tvo u sborový.ch súdov, 
ale len doóllsne, ponechajúc zás,adu koJegiálneho rozhodovani,a. (Príklad 
rakúskej novely č. 118/1914 Sb. ríš. zák. na tomto nič nemení, pretože 
za vádza s.amolSudcovstvo u sbowvého slúdu L stol. len do hr'anke 2500 K, 
na kt'orú vtedy rozšírila s/a v Uhor,sku pôsobnost o.!{'relsného súdu; rakú
ske 'zák'onodars,tvo vtedy len sledovalo pdk,lad whorského, ale opatrnejším 
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spôsobom, prikazujúc samosudoovské rozhodov,anie spor,ov v hodnotnej 
hranici 1000 až 2500 K samolsu dcovi sborového súdu.) 

Dľa mÔjho názoru robili by sme, z núdze cnost, keby sme s'a snažili 
dokázať vecné výhody samosudooV'stva. S citom zodpovednos1i je tomu 
tak, že bu ďto jestv'uje a vtedy ne,zmizne, ani nezmenšuje sa v senáte, alebo 
nejestvuje a vtedy nevznikne ani v samosudcovi. Štatistika . o potvrde.ných 
roz,s'udkooh v roku 1921 a 1922 . nemôže vyvrátiť dlhodobé zkúsenosti a dô
vody zakladajúce sa na vnútornej povahe sudco'vskej činnost i. 

Keď márne obavu hranicou hodnoty vzbudiť podozrenie plutokra
tiokých snáh, nesmieme obmedziť ani opravné pr ostriedky podľa hodnoty 
predmetu sporu. Že hodnota predmetu SlPoru v jednotlivých konkrétnych 
prípadoch nero'zho duje o ťažkosti riešenia skutkovej a Iprávnej otázky, je 
prirodzené; alle my,slím zkúsenosť ukazuje, že priemerne - a to rozho
du je - sú väčšie majetkovo:právne s'pory ťažšie. Objektívne je vÝ7nam 
.sporu dľa väčšej hodnoty vždy väčší. Iste bol by ideálnym stav, keby 
štát m ohol poskytnúť každému, aj tomu najmenšiemu právnemu nároku 
najväčšíe procesuelné kautely, ale z okolnosti, že to ne.ni možné, nesmieme 
vyvodzovať slprávn'D:sť nivelizovania smerom dolu. Sociálne-!politické dô
vody maly by s.a ulpl art:ňO'vať pri stanovení právnych pr,avidiel o výške 
nákladov s'poru, .práve tu ale vid~me - zvlášť čo do súdnych .po[)latkov -
obrátenú pr'ogresivitu. 

MysHm, že by bola chyba, za.:ldada ť naše inštnúcie na ooelŠt11om stave 
súdnictva a pri rieše,ní otázky, ,pre budúcnosť nášho súdnic1vla zaiste veľmi 
dôležitej, mať na zreteli dnešné prechodné ťažkos ti tohože, kdežto účinnost 
zákonnfka p'očne za niekoľko rok ovalIJotrvá i,ste mnoho desat-ročí. Dnes 
je justi,čná správ a nútená čeliť ťažkiQIs1Íam opatreniami, k,toré - tr ebárs 
na úkO:ľ úro'vn e - zvyŠ'ujú číselnú výkonnorsť. Nesmieme 3Jle tent'D stav 
mimoriadny m pomerom prilSp ôsobený, perlp e.tuovať tým, že pOrvažujúc ho 
za nezmeniteľný, ink orp orujeme ho do budúceho kodexu nášho. 

R e[)ublika naša je z takzv anýoh »ná,s'Íwpní.clkych stMov« kultúrne naj
p OlkľoQčil e j šia , neni teda mož:n é, žeby obyvate ľ's tv o nebolo vstave postaviť 
k dioS'pozícii jus,ti čnej správy kv aHtartívne a kvantitatŕvne pot.rebný do'raoSt 
sudco'vský. Pravú príčinu nedostatkov v tomto ,smere najdeme, keď 
vezm eme do ohľadu v;zr;ast úk olov .súdnictva od prevrat u a venujeme jedi
ný pohľad do p,redválečného ro,zlPo'čtu r akúskeho a uhor'ského a do teraj
ších ro'zpočto-v štátov okoiný ch s jedne'i str any, a do nášho štátneho roz
počtu s druhej strany a porovnéme pomer výdavko'V súdnictva s výdájmi 
iných rezor tov . 

Uvidíme, do j3Jkej miery sa pr ehrešujem e proti zásade: justicia est 
reg.Jlorum fu ndamentum, kde hmdamentum znamená, že spravedlnosť je 
fundamentárny m ÚJk,olo:m št átu , esenciáLnou čias tlko u jeho činnosti. P ri tvo
rení n3Jší.ch budúcich kodex,ov by sme ll11aH mať na zreteli výLučne jus tičné 
a nie finančné ohrady. . 

V súvislosti s úSlpmnÝm sYlstémom zmienim sa o návrhu, ktmý som 
učinil pri pojednávaní § 15. (zapis ovateT) , k,torý ,var'ag,raf je ,prev'zaJtý z ra
kúskej joUr. normy . T ento paoragmf ma:l by sa doplniť predpisom, že pr i 
meritornom pojednáv aní e,jvilných slP'Dr ov má byť vždy us.tanovený za
pisovateľ . Dľa práva platné,ho na Slov ensku (§ 243 orP:P.) má byť k pO jed
návaniu pred sedriou vždy, pred okresným súdom dľa možno'sti, zavilso
vateľ ustanovený, v pr,axi u okresného súdu pri po jednávaní civ ilných 
spo'rov temer nikdy neni za,pi:s,Qvateľ , ba napriek tomu, že dľ.a § 251. OISp. 
má byť PTed sudcom z prrík'azu činným a požiadaným v~dy zapiso,v ater, 
civilné ' rekvizície, vý/sluch svedkov a zn.alc'ov sa vybavujú pred 'Okres
ný m súdom veľmi často , u niektorý,ch ·okresný ch súdov vždy bez zaJpiso
vateľa .. Nemusím sa šíriť o tom, že nielen dôstojnosť súdneho jednania vy
žad,uje, aby nie sludca sám -.:...... v t'aláre ---,- pÍlsal iátpisnicu, ale ust.anov enie 
zapisovateľa patrí k racioneinému úspornému systému. 

Práve okolnosť, ktorú uvádza ·dôvodová zpráva osnovy, že je t eraz 
'Výber sudcovských sH veľmi ,neu~pokojivý, má ' byť pohnútkou, . aby ' sme 
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sa v budúcnos,ti, po prestaní mLmorradnych hospodárskych pomerov, na
v rátili k sysrtému kolegiality u sborového súdu 1. Sitolice. Máme-li výhľad, 
mat v budúcnosti dostatočný počet síl tak kvalifiJkoivaných, že môžeme 
i kvalitatív:ne hradit p,rácu senMu samosudcami? Pri tom nesmieme z'a
búd at, že najobtažnejšia práca osnovania roz'sudooných dôvodov rozdeľ-uje 
sa v senáte na dve, pdpadne 'tri časti, t,akže úSiPora 'sYlsltému samosudcov
stva kvantitatívne neni tak veľká. Čo sa ale týka úrovne, máme Zlkúsenost, 
že kvalita senátu riadi sa obyčajne dľa jeho ' člena najle!pšej kvality, a zú
častnenie tohože zvyšuje kvalitu piráce i oSltatných členov senátu. 

Navrhoval s'om preto úplné zachov.anie prÍrlldpu kolegiality u sboro
vých súdov I. stolice v civilných SIPorných veciaoh a na ten prípad, že 
v dobe uzákonenia civ. súdneho (siPorného) poriadku pomery súdnictva 
ešte vždy by vyžadovaly úľavu, poslky~nut'Ú systémom samo,sudcovSitva 
u sborového súdu I. stoUce, ilnštirtúc~u túto prechodne v dnešnom rozsahu 
zachovat a vztaŽil1é ustanovenia pojat do uvodzovacie.ho zákona. 

Pri otázke samosudcovstva ,treba plrupom~nrút i právne-technický 
problém tejto inštitúcie, kt'orý má vÝ.:wam i de lege lata a dľa môjho ve
domia v súdnej praxi neni jednotne riešený. 

RakúSlky zákonodarca ets. na,riadenim 118/1914 ríš. zák., čs. zákoillo
dar,ca zákonom 151 /1921, resp. 123/1923 Sb. zák. a nar. zaviedli túto inšti
túciu, opomenuli a:le vložit ju d·o rámca civ. súdneho poriadku a zvlášť 
upravit spory, ktoré vzniknú o tom, či v,ec patrí pred Isenát alebo pred 
samosudou. Pominula to aj prítomná o'snova, dľa pOZinámky refe.renta prof. 
dra Ii o r u učinenej ria po,radáoh minÍ:steTstva uruifilkkie, preto že 1ieto 
slpory dľa úpravy návr,hu odpadnú. T:ieto spory ale nIe sú vylúčené ani 
dľa úpravy osnovy, IPoneváč táto neprikazuje všetky majetkovoprávne spory 
samosudcovi, ale ponecháva senMu majetk()lvé spory pat'ria,ce bez ohľadu 
na hodnotu p.redmetu SPOTU sborovému s'údua môže byt sporné, či vec 
vzhľ'adom ,na hodnotu, alebo bez ohľadu na túto, pa'trí sborovému súdu 
a tiež neni vyl'účený spor o tom, či uplatnený nárok je majetk'ovolprávny 
alebo nie. 

Právne pravidlá o prís:lušnosti súdu (námietka ne,pdslušnosrŤi, ná
mietka, res,p. oko1.nosť sporu prekážaj'úca) nedajú sa aplik,ov,ať na tieto 
prípady, a to preto, že žalo,ba nemusí obsahovať a dľa prraxe ani neobsa
huje označenie, či vec patrí pred senát alebo pred s amo,s-ud,cu, tak jako je 
p redpis arné označenie súdu dľa po·slednélhoodst. § 226., prvý odst. § 78. 
a prvého bodu prvého odst. § 75. rak. c. s. r., reSip. prvého hodu prvého 
odst. § 129. uhorského osp. a p,retože nejedná sa o irný súd. V éc prtdeľ'uje 
sa samosudcovi, alebo senMu následk'om vnútorného admLn~stratívneho 
opat'renia orgánov súdu a nie vôľou žal'ohníka. 

Jedná sa tu vlastne o obsa,demie súdu, používanie vzťažných práv
ny ch pravidiel (druhý bod prvého odst. § 477., druhý o,c1st. § 510. faikúske
ho c. s. r., p.rvý odst. prvý bod § 504. OSiP.) viedlo by ku výsledku nera
cionelnému a zákonodar,com is,te nerzamýšranému, poneváč by to zname
'nalo vziat zreteľ 'z úradnej povinnosti ešte .i v tretom stupni -na okolnosti, že 
miesto senátu samosud,ca wlebo miest,o samosudcu senát pokračoval , a vy
lúčenie možnosti rozhodovať o tejto otázke n.a nárvrh strany usnesením, 
ktorému je možno zvláštnym rekuľiZom odporovaf a ktoré nadobudne prá
voplatnos ti, ešte by zvyšo;valo prísne následky. 

Zákonodarca, ktorý zav,Íedol samo-sudcovstvo u sbor-ový,ch súdov 
L .stolice jako úľavu , nezamýšľal stanoviť na poruše,nie doty.čného .právneho 
pravidla žiadny ch procesueJnýoh následkov a považ'ov,al prLkázanie civil~ 
ných SP OT'OV u s.bo.rového súdu L sto.1. samoISudcom alebo senátom rydze 
Vtnútornou a,dmirri s.tratívnou vecou súdu, a predsa je .pot~re,bné pravidlo, veď 
môže nastať v konk<rétnom prípade negatívny konflikt medzi senátom 
a s<l.mo.sudcom tohože súdu a nril~de neni vyrieknuté, že rozhodnutie senátu 
viaže- samosudou-: , 

. Navrhoyal som, aby v pr~pade, že instLtúcia samosudcu u sborových 
súdov I. stolice bude poJatá do civ1lnej jur. normy, .holo stanov.ené: 
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» V prípade pochybnosti alebo sporu o tom, či vec prislúoha senátu 
alebo samosudcovi, rozhoduje v tejto otáz.ke z úradnej mod alebo. na 
návrh strany prezident sborového súdu I. stolice, usnesenie ktorého je 
opravným prostriedkom nenapadnuteľné a viaže prvostupňový súd a 
vyšší súd. 

Keď senát alebo samosudca za,čal meritorne pojednávat, má sa po
važovať vec za jemu prikázanú prezidentom sborového súdu I. stolice.« 

III. Účasť sudcov-laikov. 

Posledná otázka zásadného rázu bola účast sudcov-laikov v civil
nom súdnictve. 

R.akúska civ. jur. norma, plaltná v historických zemiach, predpiLsuje, 
že v spomých veciach obchodných (námorských a baňských) má byt 
jedným z členov senátu odborný sudca-Iai'k z ob-chodník,ov (znalcov píav
by, resp. baníctva), uhorský občiansky súdny poriadok, platný na Sloven
sku a v Podkarpatskej R.usi, zrušil in stitúciu sudcov-laikov, ktorá bola 
do 1. ja'nuára 1915 v Uhorsku v obchodných sporoch zavedená. . 

Osnova pridržuje sa stanovilSka uhorského OSip., a to ta:k vo veciach 
obchodných jako i banský,ch. Chod myšlienok dôvodovej zprávy je na
sledujúci : 

Demokracia dôsledne prevedená vyžadovala by účast laikov v civil
nom súdniotve vôbec, všeobecné zavedenie ,tejto úča,s,ti neni ale možné, 
poneváč občianstvo - rusi,Doň dnes - nemá ešte vlastností, ktoré sú po
trebné k vykonávaniu cÍ'vtlného !Súdnictva. P.održanie tejto účas.ti v obore 
obchodnom a baňskom malo by teda ráz stavovskej výs.ady, Morá je prí
pustná len vtedy, keď sú tu vermi vážne a vecné dôvody. 

Súdy, advokátske k'omory a obchodné korporácie vyslovily sa čia
stočne pre, čia'stočne proti účasti laikov. K llJoradným protokolom je pri
pojený obšírny posudok česlm-mo'rav,skej ISlkupiny Najvyššieho súdu, 
ktorý doporučuje podržať stanovi,sik'o uhorského osp. Dôvodová z.práva 
ďalej uváde;a, že výbor sudcov-Iaik,ov nemôže byt talk zariadený, aby 
v jednotlivých pdpadoch bol pr.ibraný obchodník práve z toho oboru , 
o ktorý ide, p.reto sudca-laik v obchodných veciach vo väčšine prípadov 
svoje odborné znalosti nemôže uplatňovať. 

K vyvráteniu tvrdených výhod, že účast sudcov-laikov v obchod
ných sporoch učiní často nariadenie dOlka:zovania zbytočným a že vedie 
k uľahčeniu uzavrenia smieru, uvádza dôvod~vá zpráva šta,tistiku civilnSrch 
a obchodných súdov z r. 1920, 1921 a 1922, z korej vysvitá, že obecné 
senáty nariadily v pomerne menej rprÍipado,ch dokazovanie než obchodné 
senáty a pred týmito bOllo uzavrené p'omerne menej smierov než pred 
obecnými senátmi. Uvádza ďalej , že na Slovensku a v Podkarpatskej R.usi 
nep'ocituje sa nedos,tatok sudcov.,.laillmv v obohodných veciach a pôsobilo 
by tažkosti inštLtúciu znova zaviesť. Kone6ne rozšírenie srumosudcovstva 
učiní vo väčšine obchodných sporov účast laikov bez.p'redme-inou. 

J a prichádzam k tot'ožnému záveru, ale z iných dôv'odov. 
Dľa môjho názoru účast laikov v súdniCltrve (tak v trestnom jako 

v civilnom) nemá s demokraciou ničoho do činenia. MysHm, že na demo
kratiCikej povahe ins,titúcie ničoho nezmení, či záJkony sú prevádzané od
borne vzdelanými orgánmi z povo,lania, alebo orgánmi z prípadu na prí
pad k tomu určenými laikmi. Ba, pretože prrávna istota, a to čím úplnejšia 
- je jedným z požtiadavkov demokracie, a prvý spôsob tento požiadavok 
lepšie zais tuje, prvý s.pôsob je ' demokratkikejší. Ja si na príklad môžem 
veľmi demokratický štát predstavit belz inštitúcie poroty v t.res,tných v e
ciach, ktorá predstavuje jaký,si hazardný element v justícii. Ttiež bych 
tvrdil, že účasť odborného lauka v istom obore súdnictva z.namenala by 
stavovskú výsadu. Môže sa to pochopit tiež jako bremeno toholto stavu, 
nielen jako. jeho výsadu. 
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K otázke, či inštitúcia sa osvedčila, my slovenskí právnici nemcžeme 
dať uspokojujúci posudok, pretože inštitúcia v bývalom Uhorsku do 1. ja
nuára 1915 bola v účinnosti v rámci pfsomného pr·ocesu a preto naše 
(dľa môjho názoru veľmi zlé) zkúsenoSlti nemôžu byť , smerodajné; je totit 
prirodzené, že laik, ktorý má zaujať stanovisko na základe právnicky 
stručného a jadrného, často i tak per summos apices odbývaného prednesu 
referenta je v ťažšom položení, než laik, pred ktorým . sa celé pojednávanie 
a dokazovanie odohráva. Dôvod prímlUVlčích inštitúcie, že účasť sudcu-laika 
robí často odborno-znalecké dokazovanie zbytočným - je, myslím, právnym 
omy}om, poneváč dľa občianskeho súdneho poriadku keď zistenie skutko
vého stavu veci vyžaduje odborne-znalecký posudok, nesta>ČÍ, že jedon člen 
senát,u svoje odborné znalusti pri porade uplatňuje, ale je potrebné, aby 
po·sudok bol stranám sdelený v priebehu pOK1raôovania, aby im bola daná 
možnosť na tento svoje po'známky urobiť a znalcovi klásť o,tázky. Dľa 
intencie zákona sudca-laik neni znaloolill pre riešiť sa majúce odborné 
otázky pri zistení skutkového stavu veci, on ·je znalcom obchodného života, 
obchodného ponímania, obchodných faktických zvyklostí a intenciou inšti
túcie je, aby tieto svoje znalos.ti pri výklade ustano·vení smiúv, posudz.o
vaní vý,znamu vyjadrení alebo o,pomenutí strán atď., na poradách súdu a 
pri vynesení rozhodnutia uplatňoval. 

Vychádzam z toho, že systém nášho súdnictva zakladá sa na zásade, 
že sudcami sú právnick'o-odborne vzdelané osoby z povolania, jednej 
z najdôležitejších základov právnych p'l"avid.iel nášho s,tátneho života, 
o kt·orej môžeme sa odohýlH len vtedy, jestli Š'pecielná vnútorná povaha 
niekto-rej skupiny vecí to vyžaduje, rozhodujúca otázka je teda tá, či ob
chodné spo ry tvoria istú, pr esne vyhranenú skupinu c·ivilných vecí, ktorá 
dľa svojej odchylnej povahy vyžaduje pribranie obchodníka, čo sudcu
laika. 

. Dnes ešte jestvujúca menšia samost atno,st obchodného súdnictva je 
historickým prežitkom. V historiC'!wm vý·voji moderného srtátneho súd
nictva ,vidíme, že obor obchodného práva boI jedon z najlposledne.jších, 
úpravu ktor ého (materielnú a procesnú) prevzalo zákonodarstvo státu, pri 
čom ovšem procesné prá vo prispôsobuje sa mater'ielnému, uplatneniu kto
rého, slúži. PrÍ·činou toho, že štát tak dlho ponechal právnu úpravu a vy
konávanie súdnictva v tomto obore obchodným kor-poráciam, je tá, že 
zásady obecného civilného - ma,te,ri eln ého a pJ.1ocesného· - práva vôbec 
nehodily sa pre obchodné StPory. Viazanosť smlúv k formám, doslovný ich 
výklad, ťažko:pád.nost a zdÍhavosť procesu, systém viazaného doka.zova
nia atď. bo'ly zásadmi obecného civilného práva, ktoré predstavovalo ja
kési »just strictum« voči »jus aequum« obchodného práva, ktorému jako 
»jus s'trictum« stačila zme.n:ka a jedno,uivé iné druhy cenných papierov. 
A v·tedy, keď státne súdy prevzaly súdnictvo v ohchodných sporoch, ob
chodné právo bolo ešte vždy velmi odchylným speciálnym oboJ.1om civil
ného práva. Časom zásady obchodného práva vnikly do obecného civil
ného práva, a obchodné právo vždy viac a viac ztráca na 'zvláštnosti, na 
s'pecielnom postavení v rámci civilného pJráva. 

vývoj v druhej polovici minU'lého storočia veľmi pádne znázorňuje 
uhorský obchodný zákonník z roku 1876, ukazuje nám, jak odchylné boly 
ešte v dobe tvorenia jeho rodiča, starého obchodného nemeckého zákona, 
zásady obchodného a civilného práva (zvlášt druhé až štvrté záhlavie 
druhej čials.tky a prvý paragraf, ktorý stanoví, že všeobecné súkromé 
právo je len v druhom rade subs,idiárnym právom). Uhorské súkromé 
právo v nedostaltku občianSlkeho zákonnOm čas'om veľmi mnoho zá,sad 
prevzalo z obchodného práva, takže dnes o odchýlke v zásadách temer už 
nemožno hovoriť , len o odchýLkach v podrobnej úprave. Vidíme v novom 
nemeckom 'Obchodnom zákonníku, jak sa stáva užšou oblast obchodného 
práva a že v švajciarskom práve už vôbec niet zvláštneho obchodného 
zákonníka. 



A poneváč pro.cesuelné právo naše už dávno je prislpôsobené tým 
zásadám, ktoré vyžaduje správne riešenie obchodných sporov, súkromé 
naše právo živé - konkrétnejšie: záväzkové právo- trebár<s máme 
v oboch právnych oblastiach reipubliky zvláštny obohodný záJkonník ZO 
starškh dôb - už neukazuje v ,záJsad:ných z:rkladoch (jestli možno tento 
výraz aJPlikovať) v mentante svojej, odchý,lky, nepotrebuje teda , prvo
SItupňový sudca pomoci obchodného laika k pochoiPeniu ducha živého ob
chodného práva a preto by bola inštitúcia táto dľa môiho náJzoru anachro
niz,mom. 

K tomuto prichádza ešte dôvod, uvedený jus.ti.čnou komisiou uhor-skej 
poslaneckej snemovne pr,i pojednávaní občianskeho súdneho pmiacLIDu, to
tiž že ok-resné súdy a vyššie súdy vôbec necítily nedostatok neúčasti 
sudcov-laikov v obchodných sporoch. 

kle ,obchodné spory ani netvoria ipro·cesuelne ,presne vyhranenú 
skup~nu civilných sporov. Nemyslím tu na to, že rôzne právne sy,stémy 
na inom základe určujú knlh · .predmetu, podliehajúci predpisom materiel
ného obch'o-dného práva (na pr. u nás v oboch právnych oblastiach je stejný 
systém, ktorý sa zásadne líši od ríšskonemeckého systému), ani na to, ' že 
v konkrétnych prípad-o,ch nastanú pochy.bno-sti o príslušnosti obchodného 
súdu (senártu) - tieto spory o .príslušnosti hovoria ovšem tiež .prloti zvlášt
nemu obchodnému súdnictvu - ale na to, že pnocesuelnými predpismi ne
dajú sa shmúť všetky Slpory stejnej povahy v obohodnom súdnictve. 
Vezmime na príklad predpisy § 51. rak. jur. normy! (V zásade stejné 
Jako v uhorskom práve od 1. januára 1915.) V ' pre'važnej väčši'lle pripado'v 
.- nehľadiac k zmenkovým s,porom - sú obchodnými spormi sPlory podlie
hajúce prvému bodu § 51. rak. jur. normy, v'Jlpadá teda dľa tejto úpravy 
obchodného súdniotva najväčšia čia-stka s.pomv z obchodného úlkonu medzi 
obchodníkom a neo-bchodn~kom, totiž vždy vtedy, keď tento po<sledný 
je žaLovaným, trebárs pfiOces'uelný materiál a používať sa majúce materieI
ne právne pravidlá sú totožné. P.riklad: ro.fník kúp.i stroj od obchodníka, 
dodaný stroj má vadu. Kupec zaplatil napred jednu čiastku ku-pnej ceny. 
Keď obchodník žaluje roľníka na zbývajúcu časť kupnej ceny, spor neni 
obchodným, keď kupec žaluje na vrátenie zaplatenej čiélJstky kúpnej ceny, 
spor pa,trí k obchodnému súdu (senátu). V oboch Siporoch môže byť 
proti žaloba. 

Jedna veľká skupina sIporov obchodného rázu je teda už te'raz -
aj dr-a rakúskeho práva - vy,lúčená z obchodného súdnictva. 

IV. Odmietnutie sudcov. 
Oddiel druhý osnovy je čiastočne pdspô,sobený a doplnený prev'zatím 

jednotlivých ustanovení uhorského občianskeho súdneho poriadku. 
Medzi inými prevzala OS11ova ustanovenie posledného odstav,ca § 64. 

osp. o tom, že odmietnutie sudcov môže byť vybavené bez rozhodnutia 
súdneho v ráJmci súdnej admini~:traJtivy tým, že prednosta súdu pridelí 
vec inému sudcovi. Usraliovenie uhor,sikého zákona a1e nebolo osnovou 
úplne pravzaté, schádza, že tak sa môže stať len s privolením sudcu. 
MysHm, že by bolo účelnejšie úplné prevzatie uhorského precLpi,su, pretože 
i vyhovenie odmietnutiu admini,stratívnou' cestou môže mať zdanie pravdi
vosti týchto dôvodov, ktorá je niekedy pre sudcu chúlo,stivá a práve 
preto nemožno bez privoleilia sudcu pominuť sudoovské pokra,čovanie a 
rozhodnutie. 

Nové je ustanovenie tretieho odstavca ~ 26. osnovy,. k,toré zriie: 
Bolo-li odmietnutie sudoovo stranou marne uplatňované a toto rozhodnutie 
nadobudlo právnej . moci, nemôže sa už súd vyššej stolice v tejto právnej 
veci touže otázkou zaoberaL Myslím, že by bolo účelné toto ustanorvenie 
vynechať. Máme tu jedon z eklaJtantných prÍlpadov nutnosti anticipovania 
právneho materiáJIu, ešte neupraveného a nepra:ktičnosti rloztriedenia pred
metne súvisiacieho materiálu, o čom som hovoril pri otáz,ke, či zvláštna 
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jur. norma sa doporučuje. Totiž neznáme ešte systém opravných prostried
kov nového civil. súdneho poriadku a ustanovenie toto s ním úzko súvi ~ í. 
POrieváč dôv,odová zpráva odvoláva sa na to, že to,to ustanovenie bolo 
nutné s ohf.adom na ustanovenie rak. civ. poriadku a uh. osp., poukazujem 
na to, že dôvod tento je mylný. Toto usr1:anovenie v osnove je dľa oboch 
systémov zbytočné a ná'sledkom toho použitie argumentácie a oontrario 
môže vie.sf k pochybn.ostiam v praksi. 

Rakúsky Cliv. s. r. v -druhom odstavci § 462. (má sa používať v o 
smysie § 513. aj v odvolacom riadení) výslovne ustanovuje, že usnesenie 
vydané v pokračovaní. pred vynesením rozsudku je podrobené posudku 
odvolacieho, reslp. dovolacieho súdu, pokiaľ nesial sa ne.zmeniteľným ná
sledkom opomenutia včasného rekurzu, alebo rozhodnutia o podanom re
kurze . Totiež platí dľa uhorského práva (§ 479. a 524. OSIP.) a práve vý
nimka musí byť zvlášf stanovená jako na príklad v druhom odstavci 
§ 499. osp., (ktorú stanovila justičná komisia poslaneokej snemovne uhor
skej a umiestna tak, že je základom početných pochybností, na príklad 
srovnaj prvý a posledný odstavec § 10. a § ll. osp. s týmto odstavcom) . 
Vyplýva to i zo zásady právnej moci súdnych usnesenÍ. 

V. K oddielu »0 príslušnosti«. 

Osnova ' prevzala' § 31. rak. jur. normy. Ustanovenie tohoto § je dľa 
mojho náz'oru '- ô.'Slpoň čo sa tý-če spor,ov - neslučiteľné s individuelným 
právom na príslušnosť. Keď má niekto právo žalovať u pražského súdu 
alebo môže byf proti nemu za vedený istý spor len u tohoto súdu, na zá
klade žiadnej »vhodnosti« nesmie byf prinútený, aby na návrh proNstrany 
viedol spor inde. Tak to vyžaduje prísny právny poriadok. Bez takéhoto 
ustanovenia môžeme sa v praksi obísť. 

K § 32. rak. jur. normy prevzatému do osnovy, navrhoval bych 
doplnenie: to-tiež platí o úkonoch, ktOlľé sa majú previesť v sídle súdu 
alebo v obvode súdu tohože sídla a primerane do,plniť i druhú vetu 
§ 36. rak. jur. normy. Bez tohoto doplnku ,tieto predpisy znamenaly by to , 
že okresný súd Brno-olkolie svedka v Brne bydliaceho môže si dať vy
slechnúf okresným súdom Brno-me-sto, tento zase môže požiadaf okresný 
súd Brno-,okolie, aby vyslechnul svedka bydliaceho v okolí Brna. 

, Podobne v § 36. rak. jur. normy po slove »ležiaci« doplniť slovami: 
»a nemajúce svoje sídlo v sídle krajského ' súdu«. Neni ~iadneho dôvodu, 
aby sbofoOvý súd I. stolice preniesol úkony na okresný súd, ktorý sídli 
v tomže meste. 

Vhodné by bolo tento § doplniť aj s ustanovením: Vyššie súdy 
môžu požiadaf súd nirŽšej stolice tohože sporu. StÚ prípady, kde je účel
nejšie, aby vyšším súdom nari.adené dokazovanie previedol súd, ktorý 
v tejto veci v nižšom stupni -rozho.dnul i vtedy, je\StH nemá sa úkon v jeho 
obvode previesf, alebo na príklad prvostupňovým súdom bol okresný súd 
Brno-okolie a má sa na základe usnesenia vjTššieho súdu svedok bydliaci 
v Brne vysleohnúť. 

§ osnovy totožný s § 37. rak. jur. normy mal by byť dop'lnený usta
noveniami analogickými § 17. uh. osp., alebo § 40. r. c. j. n., ponevát 
i ,medzi súdmí tuzemskými môžu vzniknúf s'pory v tomto ohľade. 

- K ustanoveniam osnovy, toto'žným ' s § 41. r'. j. n., bolo' na poradách 
min. unifikácie uvažované o prípustnosti zmeny dôvodov miestnej prísluš
no,stí a: tento paragraf bol doplneny ustanovením: »Námietku nelPrÍsluš
nosti ' nelzä uplatňovať, uvi ede-li žalobník iný dôvod príslušnosti.« Dľa 
mojho názoru je tento doplnok jednak zbytočný, jednak nevyslovuje úplne 
myšlienku. Už tOo, že jur. norma pusU sa' do čiastočnej úpravy námietky 
,nepríslušností (teda ďalšieho čiste :procesuelného materiálu) je neprakti
cké, trebárs - ,jako som už ,vyvodil '- už samé »zkúmanie príslušnosti« 
je · čiste procesuálny materiál. Právo v oboch právnych oblastiach repu
bliky ,je v toni ob ľade stejné, že súd v používaní právnych pravidiel neni 
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III, 
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viazaný právnym prednesom strán a držat sa musí len v rámci skutko
vých prednesov strán. Totiež platí aj o skúmaní príslušnosti ; súd neni via
zaný k právnemu názoru žalobníka o tom, ktorý dôvod príslušnoIsti sa 
vyskytuje dľa skutkových okolností predne8ených v žalobe, ale na tieto 
skutkové o'kolnosti sám aplikuje právne pravidlá príslušnosti. Je tomu tak 
aj dľa druhého odstavca § 41. rak. jur. normy, na základe »udajov« zna
mená na základe skutkových údajov a nie na základe predneseného dô
vodu príslušnosti. »údaj« dľa nornenklatury zákona je vždy skutko1vy a 
nie právny prednes. DO'Plňovací návrh, tý-kajúci s,a námietky nepríslušnosti 
~Júdu, nestanovuje nič takého, čo ne ni v osnove obsažené, poneváč ale to, 
čo už je stanovené, obmedzuje na užší kruh, dáv a príčinu k pochybnosti 
o výklade zákona. Ja bych navrhoval, aby v druhom odstavci po slove 
»na základe« a pred slovom »udajov« bolo vsunuté slovo »skutkových«, 
alebo keď chceme myšlienku ešte jasnejšie vy.sloviť, nasleduj'úci doplilOk 
k druhému odstavcu: »Súd p,ri tomto z10jmaní príslušnosti posudZUje 
svoju ,príslušnost dľa skutkového prednesu žaloby bez ohľadu na to, 
ktorý dôvod príslušnosti je žalobníkom uvedený.« 

§ 44. osnovy odpovedá § 42. rak. j. normy, ukazuje ale dve zmeny. 
Je vynechaný druhý odstavec a v treťom odstavci (druh}· odstavec 
osnovy) je pred posledným slovom D> učinené« : »v tejže veci« vsunuté. 

V tomto § je najsamprv nedobre sro~umiterné , prečo hovorí zákon 
o veci odňatej »tuzemskému súdníctvu alebo aspoň súdom riadnym« 
Myslím, že zákon chcel hovoriť: »nepatrí vôbec na porad práva alebo 
nie k súdom riadnYm«. Tak jako je tento paragraf osnovaný, zdá sa, 
jakoby chcel príslušnosť cudzozemských súdov valČi príslušno,sti tuzem
ských súdov hájit, a že tohoto § dá sa používať na príklad i vtedy, keď 
tuzemský súd rozhodnul vo veci, v ktorej by slprávne žiadan tuzemský 
s,úd nemal miestnej príslušnosti, ale len niektorý cudzozemský súd, čo 
myslím neni intenciou tohoto §. 

Vypustenie druhého odstavca § 42. rak. j. normy môžeme len vítat. 
Stanovisko o'snovy ale nestretlo sa so s,úhlasom každého účastníka po
rád, konaných v min. uni.fikácie, preto uvádzam k podporeniu stanoviska 
osnovy nasledujúce. Požiadavok moderného právneho štátu je, aby dľa 
možnosti nielen každý súkromoprávny, ale i verejnoprávny nárok bol 
účastným ochrany súdneho riadenia. Zákonodarca rakúsky bol stanove
ním predpisu II. odstavca veľmi retrográdny, poneváč v literatúre práv
nej je už dávno prijatá zásada: Právoplatno.sť súdneho rozhodnutia zhojí 
vylúčenost poradu práva a túto zásadu prijal ríšsko-nemecký zákono
darca už v roku 1877 (Gerichtsverfcussunggesetz § 17., druhý odstavec, 
štvrtý bod) a uhorský zákonodarca v § 7. zák. článku LXI. z roku 1907. 
V praksi jedná sa tu v prevažnej väčšine o nárokoch s,úkromoprávneho 
rázu, ktoré majú prednost vymahateľnosti administratívnou cestou, tak 
na pr. liečebné útraty nemocníc , verejných (nie'en štátnych) atď., o náro
koch z,pravidla číselne malých. Bývalé uhorské min. spravedlnosti uve
rejnilo v svojom Vestníku ro'zhodnutia súdu o príslušnosti, z týchto 
možno zistiť , že sa tu nejedná o značné zájmy. Keď teda súd právoplatne 
už rozhodnul a do právoplatnosti nevzniknul konflikt o pôsobnosti, zna
menalo by pokračovanie ,pred Najvyšším súdom cieľom zrušenia právo
platného rozhodnutia s.údu a znovuzavedenie riadenia pred administratív
nym úradom: Parturiunt montes et nascitur ridiculus mus. 

Čo sa týče tretieho odstavca § 42. r. j. n. navrhoval bych jeho vy
nechanie z týchže dôvodov, ktoré som uviedol už pri pojednávaní o plat
nosti rozhódnutia o odmietnutí sudcu. Riešiť túto otázku je úlohou sy
stému opravných prostriedkov, ktorý ,patrí do c. s. r. Dra rakúskeho práva 
je dľa predpisov už citovaných tento odstavec zbytočný, dra uhorského 
práva ovšem neni otázka tak jednoduchá, pretože sa jedná o sporu pre
kážajúcej okolnosti, podliehajúcej druhému odstavcu § 499. OPp. o posled
nej vete, ktorého (»a síce i vtedy, jestli rozhodnutie prvQ\stupňového súdu 
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nadabudIa právaplatnasti«) sam sa už zmienil, a ktarý bal jaka daplnok 
just. kamisiau len s ahľadam na akainasťi, uvedené v 1~3. bade druhéhO' 
adstavca § 505. sp. vsunutý, ale bal nesprávne umiestený, takže sa zdá, 
že sa vztahuje na všetky sIParu prekážajúce akalna,sti, ktarých si má súd 
z úradnej pavinnasti všimnút. 

Tak rakúske jaka i uharské práva majú ustanavenia k adstráneniu 
kanfliktav súdav v atázke predmetnej (vecnej) príslušnosti (abaru pôsab
nasti). V rakúskam práve je ta prvý adstavec § 46. r. j. n., kiarý je da 
asnavy prevzatý, ale s nasledujúcau zmenau: Je-li pa predchadzam ú.stnam 
jednaní právamacne vyrieknutá vecná nepríslušnasť niekltaréha súdu, je 
tata ' r-azhadnutie záväzné pre každý súd, u nehaž by právna vec bala 
pozdejšie zahájená. Vyl~čuje teda za záväznosti pre iný súd usnesenie 
vydané va smysIe prvej vety § 43. rak. jur. normy. TátO' zmena je dľa 
majha názaru účelná, paneváč rak. jur. narma ide veľmi ďa'ieka, keď 
ustanavuje záväznasť pre pazdejšie pakračujúci súd a týmtO' aj pre žala
vanéha i u takéhO' usnesenia, ktoré bala vydané len na základe žalaby 
bez slyšenia žalavanéha. Ustanavenie asnavy adpavedá § 12. uhar. asp. 
NedaDaručuje sa tana viť pre usnesenie vydané bez predohadzieho ústne
ho jednania ani miernejšie právne účinky štvrtéhO' adsta vca § 141. uhor
skéhO' asp.; pretaže nútiť pazdejšie pokrač<ujúci súd - i pra,ti jeh,a práv
nemu názaru - vypísat ústne pajednávanie, na ktoram ale už neni via
zaný rozhadnutÍm prv pokračavavšieha súdu a pretO' na tamtO' pajednávaní 
musí dľa svajho stanaviska na základe námietky žalavanéha a neprísluš
nosti, pa prípade i z úľadnej pavinnasti, SPOľ pa vyskytnutí sa ďalších 
nákladav zas,taviť , neni praktické. 

J e zajímavé, že abčianske súdne pariadky v tejtO' atázke pokladajú 
miestnu príslušnasť za dôležitejšiu a neobsahujú žiadnehO' ustanavenia a, 
zamedzení kanHiktav kampetenčných v tejže príčine. Ustanavenie pasled
ného adstavca § 261. rak. c. s. par. neni takéhata rá.zu a má iny účel. 

Dôleži,tý a ťažký je prablém obmedzenia apravných pras,triedkov 
v atázke vecnej a miestnej príslušnasti a ťažkasti len zväčšuje, že jedná 
sa a čiste pracesuálny ,prablém, ktorý sa má riešiť v jur. norme, keď 
pľedpisy a námietke nepríslušnasti a systéme opravných prastľ>iedkov 
ešte neznáme. 

Otcam vzťažných ustanovení rakúskehO' a uhaľskéha práva je § 10. 
c. s. p. nemeckej ríše (Zi\vilprocessardnung hir das deutsche Reich z r. 
1877). Paragraf tentO' znie: »Da's Urteil eines Landsgerichts kann nicht 
aus dem Orunde angefachten we-rden, weil die ZuständigkeH des Amts
gerichts begrtindet gewesen sei.« Totažné ustanavenie ohsahuje § 11. uh. 
JSp. l~atia legis týchtO' ustanavení je, že strana, ktará v prvostupňavom 
pokračavaní vecnú nevríslušnast neulPlatňavala, nemúže mat značnéhO' 
záúnu, aby razhadnu! miesto sboravéha súdu okresný súd, veď pakrača .. 
vanie pred sbaravým súdam Ipaskytuje väčšie procesuelné kautely, zá
jem ekanamie v súdniotve však vyŽaduje, aby meri,t'orný razsudak dľa 
možnasti nebal pre neprí,slušnosť zrušený. Paragrafy tietO' sice nie sú 
veľmi šťastne osnované' a umiestené, z dasla'vnéha ich znenia a sfrOvnania 
sa súvisiacimi ustanaveniami zá:kana dá sa advadzavať, že sa vzťahujú 
len na ra:zhodnutie va veci samej, ku ktarému dašla be.z námietky vecnei 
nepdslušnasti a nie na rozhodnutie (r'azsudok), ktorým sboravý súd ná
sledkam takejrta námietky svoju vecnú príslušnost vyrieka. Čo da uhar
skéhO' a SiP. vysvitá tátO' ratiO' legis aj z ministerskej dôvadovej z,právy. 
Aj teoria - dľa majha vedamia - je na tamtO' stanavisku. Súdna praks 
ale, - tak v NOOlec~u, jako i z prevažnej väčšiny v bývalam Uhor'sku. 
- atpltkmje tentO' § i na rozhadnutie a námietke sparu prekážajúcej ča do 
vecnej neprÍslušnasti sbaravéha súdu. 

(Súdna praks má z:pravi.dla sklan k výkladu č>a mažna najširšiemu 
ustanavenÍ abmedzujúcich apravné prostriedky.) 

De lege lata je terajšÍ stav otázky na Slavensku a v Padkarpatskei 
R.usi zajímavý následkam ustanavení novely, zák,ana 164/1924 Sb. z. a n. 
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Tento zákon neprevádza dôsledne myšlienku svoju v právne-technickom 
ohľade, čo do opravných prostriedkov v otázke s.poru prekážajúciah ná
mietok. Zákonodarca nemal v úmysle týmto zákonom rozšíriť prípustnosť 
opravných prostriedkov v tejto otázke, ale zjednodušiť a urýchliť toto 
pokračovanie. Predsa v ll. bode § l. tohoto záJkona zrušuje § 522. uhor
ského osp. miesto toho, aby tento ohľadom dovolania in merito ponechal 
a aplikoval na rekurz proti druho'stupňovému usneseniu. Keď teda sedria 
vyriekne, že ona a nie okre'sný súd je vecne príslušná, usneseníe toto je 
dYa § 11. osp. rekurzom nenapadnuteľné, keď . tabula v druhom stupni toto 
vyriekne, proti tomuto usneseniu je rekurz prí'pustný, meritorný rozsudok 
sedrie neni napadnuteľný na tom zák,lade, že spor patril by do oboru pô
sobnosti okrť'sné 110 súdu, druhostupňový rozsudok tabule ale dľa doslov
ného znenia ' paragrafu áno. Toto ovšem nemôže byť správna ratio legis. 
Pochybnosti zväčšuje, že '§ 540. OSp. , l<Jtorý z'ostal v platnosti, odvoláva 
sa na zrušený § 522. a neni v novele ustanovenia o tom, či ná,sledkom 
zrušenia § 522. osP. i odvolávanie sa § 540. na druhý odstavec tohoto § 
je pozbavené platnosti. \ 

. R.akúsky zákonodarca prevzal myšlienku, vys lovefiú v § 10. neme
ckého c. s. L, uskutočňuje ju ale v. p,rv om odstavai § 45. jur. normy tak, 
že nepdpustnosf napadnutia platí len pre rozhodnutie » 0 vecnej IPríslušno
stk Nev,zť'ahuje sa tedy obmedzenie na mer.itorný rozsudok sborového 
súdu I. stolice, keď námietka vecnej neprílSlušnosti jeho nebo la vznesená. 
Takto vykladá § tento i rakúska a čsl. súdna praks. Dľa tretieho bodu 
§ 477. r.akúskeho c. s. r. má teda odvolací súd zrušiť meritorný rozsudok 
s·boľového súdu I. stolice a to i z úradnej moci, keď shľadáva, že vecne 
prÍsl.ušným bol okresný súd, ale len vtedy, keď námietka vecnej neprísluš
nosti sborového súdu pred prvostupňovým súdom nebola vznesená. PÔ
vodná myšlienka je teda obrátená v prav'ý opak a to nie r.acionelne, po
neváč všíma si nedostatku vecnej príslušnosti a pfi,púšťa skúmanie tejže 
vyšším súdom práve vtedy, jestli s{rany samy nekládly váhy na túto 
nepríslušnosf a keď je už vynesený meritorný rozsudok. O krok ďalej ide 
bod 7. článku IV. novely 118/1914 r. z., ktorý rozširuje nenapadnuteľno'sť 
rozhodnutia sborového súdu prvej stolice i čo do nedostatku miestnej prí
slušnosti. úmysel novely bol zrejme ten , aby rozhodnutie s,bor'ového súdu 
L stolice o miestnej príslušnos-t·i bolo nenapa,dnuteľné vtedy, keď súd ' ná
mietillu miestnej neprÍslušnosti zamietne, ustanovenie je ale ne,presne osno
v'ané, takže § 45. rak. jur. normy po doplnení znie tak, že rozhodnutia 
sborového súdu L s,tolice o jeho vecnej príslušnosti nemôžu byť brané 
v odpor preto, poneváč pre právnu vec 'je odôvodnená príslušnoOsť niekto
rého iného sboľ'Ového súdu. Myslím, že zákonCtd::irca v ustanovení rwvely 
mal na zreteli rozhodnutie o miestnej prí,slušnos,ti. 

Na tom,to základe buduje osnova ďalej v svojom § 47. V prvom od
sltavcď. prejÍma prvý odstavec § 45. rak. jur. normy s vynechaním ale slov 
»0 jeho predmetnej príslušnosti«. V druhom odstavci rozširuje nen,lpadnu
teľnosť čiastočne na r'ozhodnutia okresného súdu u.stanovenÍm, že rozhod
nutia okresného súdu nemôžu byť brané v · odpor preto, že bol pre vec 
príslušným iný okresný súd alebo, že vo sporoch majetkových boOl pre vec 
príslušný samo,sudca sborového súdu L stolice. K tomuto dodáva v treťom 
odstavci ustanovenie: Jestli rozhodnutím súdu II. stolice je vy,slovené, že 
súd I. st'olice je vecne prÍshlšným, neni proti tomuto ro.zhodnutiu opravného 
prostriedku. 

Nenapadnuteľnosť, vyslovená v osnove, platí tedy oproti terajšiemu 
právnemu stavu dľa rakúskej JULO normy nielen pre rozhodnutia o otázke 
príslušnosti, keď pľÍslušnosť bola určená, ale v príčine nepfÍ.slušnosti i na 
merHorný rozsudok, ďalej je rozšírená na rozhodnutia okresného súdu, 
které z dôvodu pľÍslušnos{i sborového súdu L s,tollice sú napadnuteľné len 
na tom základe, že spor patrí výlučne pred sb-orový súd L stolice, pre 
miestnu neprÍslušnosť vôbec nie. 
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J ako bolo sdelené, tentoO § bude predmetom ďalších úvah v tom 
smysIe, aby nena.padnute,ľnost z dôvodu miestnej nelpríslušnosti platHa len 
vtedy, keď súd nero,zhodne o miestnej príslušnosti zVlláštnym usnesenÍ.m 
a od obmedzenia nenapadnuteľnosti rozhodnutím okresného súdu čo do 
vecnej ne\pfÍoslušnosti bude upustené. 

Myslím, že riešen,ie otálZky patrí do c. s. r. !preto, že sa nedá riešit 
bez ohľadu na úpravu námietky nepríslušnosti a na systém OIpravných 
prostriedkov. I pri tej,t.o otázke mohol bych poukázat na to, 'čo soQm o účel
nosti zvláštnej jur. normy hovoril. Tu bych zdôrazňoval len to, že držím 
za preceňovanie dôležitosH vecnej a mi estnej iPríslrušnO'sÍlÍ: nedosta10k tejže 
učinit dôvodom 'zmätočnO'slÍ,i (dľa 11'0meruklatury OSIP.: SIPOru prekážajúcou 
okolnosťou, ktorej si má všimnút aj vyšší 'súd z úradnej povinnosti); keď 
strany nekládly váhu na ne:príslušnost a došlo k meri>t'ornému rOlzsudku, 
neni rationeiné, aby vyšší súd s'a zabýval tout,o otázkou. Dľa rakúskeho 
systému miestna neprisllušnost ani neni dôvodom zmätočnosti, dľa uhorské
ho osp. je tým por,ušenie pravlÍdiel o výlučnej miestnej príslušnostI. 

Rozhodne prehnané je stanovisko rakúskej jur. normy čo do skúma
nia prí'slušnosti vo veciach neslporný'ch (§ 44. raJko jur. normy prevz,atý do 
O'snovy). Neni úplne j'asné, či ustanovenia osnovy, obmedzujúce olpravné 
prostriedky v o,tázke príslušnosti, pilat,ia i pre nes,porné veci, prevzatie 
§ 44. rak. jur. normy do osnovy hovorí prO'ti tomu. Keď nesporné riadenie 
už je čiastočne alebo úplne prevedené, bez toho, že by sa slnrana pre 
miestnu nepríslušruosť ozvala, následkom rekurzu vo veci samej zrušiť 
usnesenie a pokra,č;ovanie pre miestnu nea>rÍ'slušno,st, neni ani vo verejnom 
zájme an,i v zájme strany. A to i vo SIporoch, ktoré sú v rámci exekučného 
a· konkurznéhopokraóovania :zavedené, poneváč ,dľa osnovy PIlatia pravidlá 
príslušnosti, stanovené pre neSiPorné riadenie, i pre tieto spory. 

VI. K materieiným právnym pravidlám o príslušnosti vo veciach sporných. 
Pravidlá osnovy oo ur,čenÍ hodnoty ,predmetu sporu obsahujú niekoľko 

novôt. § 55. rak c.iv. jur. normy, (ktorý v podstate odpovedá § 7. uhor
skéhO' oosP.), je v osnove pozmenený tak, že druhá veta je vynechaná a po 
prvej vete je, 'jako nový odstavec, uvedené us,tanovende: Je-li však v te;jže 
žalobe spojené viacej nárokov, z nichž ž~adon ne,prevYŠluje hranicu, sltano
venú pre vecnú plríslušnost okresných súdov, je príslušný okre·sný súd, 
i keď súčet týchto nárolkov túto hranicu pre,vyšuje. 

Účelom tejt,o zmeny je umožniť žalobníkovi, aby s,pojil vi.acej nárokov, 
trvajúcich proti tomuže žalovanému, v jednu žalobu, bez toho, aby ztratil 
príslušnosť okresného ',súdu, krtorú dľa terajšieho právneho st'avu mohol by 
si zachovať len podalTlÍm via,cej žaWb. Toto ustanovenie má ale tú nevý
hodu, že otázk,a, či istá p'ohradávka je jednotným nárokom, alebo po,zostáva 
z vi'acej samostatných náro,kov, bude často ťaŽ/ká a ,preto toto usrt.ano'venie 
dáva možnosť k veľmi neplodným ale,bomeritu veci sa týkaj,úcim prísluš
nostným s.porom. Pri ulplatnelTlí nárokov, pochádzajúcich z obchodného 
spojenia alebo z viacej právnych ÚJkonov ,(trebárs do jednej smluvy poja
tých), možno túto otáJzk'll nadhodlÍi a keď neni medzi stranami kontoko
rentný pomer a,lebo uznanie pohľadávky na základe zúčtovania, je otázka 
jednotnosti náro'ku veľmi pochY'bná. K tomu ešte riešenie otá'zky, či jeden 
z nárokov prevyšuje 5000 K,č, č-asto vyž-aduje, aby bolo ur,čené, na ktorú 
pohľadávku boly prLpadné sIPlátky učinené. Keď teda tento § v pomerne 
ma-lom počte pdpadov umožňuje použ,it príslušnosti · okresného súdu, dáva 
možnosť v počte o innoho väčšom k námietk3Jm nelPrí,sI,ušnosti sborového 
súdu L síol,ice, týmto spor preiahovat a klásť súdu teoretické, skúmanie 
meritu veci síce vyžadujúce, vo veci samej ale rozhodujúce otázky. -
Súdna praks ukazuje, že čiastočné uplatnenie už splatnej pohľadávky je 
pomerne zriedkavým pfLp,adom. Preto myslím, že súdna praks nebude 
cítiť vynechanie ustanovenia druhej vety § 55. rak. j'ur. normy. - Teore
t.icky ovšem úprava tejto otázky súvilsÍ s otázkou moci ved rozsúdenej 
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(R.ei judicatae) na tent,o prípad. Keď vezmeme ter.az platnú úpravu (§ 411. 
uhorského osp. a te'l1tiež § r <vk. c. s. r.) moc r ei judicatae rozsudku netýka 
sa neuplatenej čas ti pohľadávky a preto z teoretického ohľadu úprava 
osnovy neni závadná. 

Osnov a vypustila a j druhý odstavec § 58. rak. jur. normy. Vypuste
nie tohoto ustanovenia spôsobuje ale medzeru, ponevá.č napriek tomu, že 
v šetky žaloby pochádzajllce z pachtovného alebo nájomného pomeru, 
v ktorých neide o určitú sumu p eňazí, ·patria do oboru pôsobnosti okres
ného súdu, právné prav idlo o hodnote predmetu týchto' žalôb je, potrebné 
účelom určenia hodnotnej hranice pri odvolaní a dovolaní. Uprava 7. 
bodu § 6. uhO'l'ského osp. jako jednoduchšia, lepšie sa doporučuje, než 
úprav a druhého odstavca § 58. rak. jur. nOnriy . 

Osnova prejíma § 60. rak. jur. normy s vynechaním druhého odstavca 
a ovšem l::ez doplnku, stanovehého zákonom 161/1921 Sb. zák. a nar., 
ktorý sa stal zbytočným následkom prikázania všetkých majetkových 
.sporov k sbOtľovému súdu I. stolice so.hľadom na hodnotu ,patriacich sa
mosudcovi. Proti ustanoveniu posledného odstavca tohotO' § mám obavu, 
poneváč toto ustanovenie znamená, že závisí čiste na ľubovôli žalobníka 
nepeňažné pohľadávky - jakejkoľvek hodnoty - nepatri.ace výlučne 
k oboru pôsobnosti sboro'Vého súdu I. stolice, pred okresným súdom 
uplatňovať. Z prakse vieme,že do tejto skupiny patria veľmi tažké spory 
- spory pozostalostné, spory o vecné práv,a a záväzky vztahujúce sa 
na nemovitosti atď. - a neni správne z prehnaného favoru príslušnosti 
.oikresil1ého súdu p'Ozbavit súd a ž·alovaného VliViU pri prikázaní týchto 
vecí súdu, pred ktorý dľa povahy veci a zákona patria. Je to aj vo ve
Tejnom zájme, aby z,pravidla tažšie veci dostaly sa k sborovému súdu. 
Zvlášf keď pOiVinné zastúpenie advokátom bude zavedené len pred svoro-
vým súdom a nie aj pred okresným súdom. . 

A mám obavu i ohľadom prvého odstavca tohoto §, poneváč dľa jeho 
doslovného znenia a dľa § 43. rak. jur. normy, - prevzatého nezmenene 
clo osnovy , - toto vyšetrenie hodnoty môže sa stat i v behu pokračo
vania vo veci samej až do vynesenia rozsudku. Neni účelné a nevyža
duje toho ani verejný zájem, aby súd, ktorý len s ohľadom na hodnotu 
predmetu SIPOru neni vecne príslušný, mO:hol .prikáza t vec inému súdu 
i vtedy, keď sa meritorné pokračovanie už previedlo. Zájem strán to ne
vyžaduje, preto ze pred sborovým súdom I. stoilice majú pevnejšie proce
suelné kautel"y zaistené a prikázanie inému súdu spôsobuje preťahovanie 
SIPOru, verejný zájem je skorej to, aby sa neopakovala tá istá . meritorná 
práca u iného súdu. Zásadou, ktorej sa rak. jur. norma a osnova drží 
pri obmedzení opravných prostriedkov v otázke vecnej príslušnosti .voči 
rozhodnutiam sborového súdu I. stolice, ustanovenie toto tiež neni v sú
lade. A to tým viacej, že osnova navrhuje da.plňok nasledujúci k tr~tiemu 
odstavcu § 60. rak. jur. normy: »Proti týmto usneseniam niet opravného 
prostriedlw«, pri čom neni jasné, či toto obmedzenie nevzťahuje sa len na 
usnesenie o nákladoch. V tejto otázke držím za účelnejšiu strednú cestu 
uhorského osp., totiž prvý odsavec § 5., korý znemožňuje, aby žalobník 
nepeňažné pohľadávky dľa ľúbovôle u okresného súdu žaloval a posledný 
'Odstavec § 10, ktorý vylučuje, aby otázka ,hodnoty predmetu sporu (ani 
in favorem príslušnosti okresného súdu) bola z úradnej moci ad' infinl
tum, - lepšie rečeno ad finitum sporu, - pertraktovaná. 

Co do definície 'yšeobecnej mielStnej príslušnosti osnova prcjíma do
slovne definíciu obsaženú v rak. jur. norme. § 65. tejto ale určuje pojem 
všeobecnej príslušnosti mylne, poneváč i v prípade, že zvláštna prísluš
nost je odôvodnená, možno .podat žalobu II obecného súdu žalovaného 
a len v prípade výlučnej príslušnosti nie. Presná je definícia § 19. uhor
ského osp. 

Osnova prejíma § 70. rak. jur. normy, upravujúci obecný súd man
želky a doplňujúc tento tretím odstavcom ohľadom manželky nerozve-
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denej, ale »žijúcej oddelene«, ustanovenia tieto ešte kompliku je. Dľ a mo jho 
názoru sú tieto ustanovenia jednak zbytočné, jednak dnešným faktickým 
a právnym pomerom nezodpo·vedajúce. Keď manželia skutočne bydHa spo
loô 1e, tento § neni potrebný; J\: e ď ale nebydlia spoločne, niet žiadneho dô
vodu, aby veriteľ manželky mohol alebo musel žalovať manželku u s·údu 
manžela. »Oddelene ž i ť« (vo smysle manželsk ého práva) a uie spoločne 
by dleť , je s ohľadom na vzájomný pomer manželov ve,ľkým ro'zdielom, ale 
pre tretiu osobu (veritelia manželky) je to okolnos ť ča"to nesmerodajná a 
fažko zistiteľná, veď je m01žné, že oddelené by dlenie stane sa len násled
kom povolania manžela alebo manželky a niet žiadneho dôvodu, aby sme 
v tomto prí'pade právne pomery manželky (ktorá môže byt samostatne 
činná obchodníčka, statkárka, môže mat samostatné duševné povolanIe 
a tď.) procesuelne viazaly k pobytu manžela, zvlášte, keď naše manžel
s ké majetkové právo neni založené na majetkovom s :poločenstve manželov. 

Osnova prejíma § 77. rak. jur. normy s yYneohaJIlím druhého odstavca 
tohože. Dľa mOjho názoru niet žiadneho dôvodu, aby výlučná miestna 
príslušnost pozbstalostného súdu bola stanovea1á pre žaloby pozostalost
ných veriteľov z nárokov na pozostavcu. Veď toto znamená, že veriteľ 
smrťou dlžníka pozbavuje sa po dobu trvania pozostalostného pokračova
nia, tedy často na mnoho rokov, všetkých svojich práv na miestnu prí
slušnost, korých na základe smluvy uzavretej s dlžníkom alebo na zá
klade zvláštnych ustanovení zákona nadobudnul. Ani teoria, dľa ktorej 
hereditas jacens je .právnou osobou, neodôvodňuje toto prísne plravidlo. 
RacioneIné je ale, - .súhlasne s posledným odstavcom § 43. uhorského 
asp. , - tento dôvod príslušnosti dať na výber, poneváč v obvode pozo
stalostného súdu mal dlžník v čase úmrtia svoju všeobecnú prísluŠl!lost. 

Doporučovalo by sa, aby okresný súd, príslušný k pojednávaniu 
pozostalosti, resp. sborový súd 1. stoMce, v obvode ktorého je tento okres
ný súd, zostal Ipríslušný.m, ovšem nie výlučne, - pre uplatnenie dedič
ských nárokov i po odovzdaní pozostalč)lsti. Je mnoho takých nárokov, 
pre ktoré dľa pozostalostného poriadku platí pravidlo, že ich spornosť ne
prekáža odolv~daniu po'z.ostalosti a nárokujúoa straJna odka'Zuje sa na porad 
práva. Neil1i záhodno túto stranu IPoz.baviť možnosti, aby nárok svoj tam 
uplatňovala, tým v,i·acej, že pred týmto súdom, ponevá:č v jeho obvode 
mal pozostavca posledné bydlište, je preve.den,ie dokazovania zpravidla 
obľahčené. Totiež platí p/re nároky, ktoré dedič alebo odkcrzovník z tne.i 
príčiny teprv po odovzdaní po'zostaloiSti uplatňuje . 

K ·vôH presnosti d,olplnil bych tento § dľa uhorského os:p. sIpomenutím 
vdovs·kého práva, (čo je síce právo dedičské, vdova ale, ktorá má len 
vdovské právo, neni dedičkou v užšom slo:va smysIe) a zvlášť slPomenul 
bych ešte upl.atnenie nároku na majetok spolunado.budnutý medz'Í ded.ičmi 
manželov alebo medzi jedným manželom a dedd,čom druhého manžela. 
Nárok na imanie slpo'l'unadobudnuté je síce kausa inter vivos, a keď sa 
uplatňuje medzi manželmi samými (IlJO rozvode), nemá ovšem s týmto 
nárokom pozosta,lo,stný súd čo čill1if. Keď ale manželstvo prestane násled
kom smrti manžela, je otázka imania sp.olunadobudnutého v úzkej sú
vislost,i s dedictvom a uplatnenie odohráva sa v ráJillci poz.ostalos,tného 
pokra·čovania, resp. sporu dedi,čského. 

Dalej bych navrhov,a:l k presnejšej stili<zácii tohoto § dOlplnel1ie: »alebo 
uplatňuje právo dedi.ča (odkazoVln~ka) pr oN ostatným úČCiJstníkom Po.zo
stalosti«, a to preto, že výraz »domáhá se dedi,čského práva neb nároku 
na odkaz« nekryje ú\plll1.e prípad, keď dedi.č alebo odkaz.oVin~k už uznaný 
uplatňuje vydanie, resp. rozdelenie pozolSualosti (čiastky tejže) proti ostat
ným účastníkom. -

forum rei sitae je v osnove prevlZaté z rakúskej civ. jur. normy, 
prvý odstavec § 81. tejže je doplll1.ený tým, že ustanovenia platia i pre 
žalobu o spravenie záz.namu. Dostal sa ale do osnovy ne'presný český 
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preklad nemeckej pôvodiny t'ohoto odstavca. Forum rei sitae, - súhlasne 
s teoriou, - dľla tohoto oldstavca rak. jur. normy a dľa § 39. uhorského. 
osp. platí pre žaloby, ktorými sa uplatňuje vecné p·rávo samé na ne- , 
movitosti a nie žaloby, ktorými ver,iteľ nárokuje veCi11é !právo na nemov,i
tosti na základe záväzkového pomeru. V českom IpreikJlade a v osnove: 
»Laloby, jimiž se kdo domáhá vecného práva -k nemovitému statku« kryje 
ale tento druhý a nie prvý pdp,ad; »domáha sa vecného prá:va« znamená 
t01iž, že toho vecného práva ešte nemá, len si ho nátrokuje. Správne by 
bolo osnovanie: »žaloby, ktorými sa uplatňuje vecné právo k nemovHosti«. 
Čo do dOlPllnku o žalobách o oSlPravedlnenie pozemnoknižného záznamu, 
myslím, že táto novota neodpovedá podstate týchto žalôb, Pfettože sa tu 
jedná o uplatnenie pohľadávky na základe záväzkového práva a mož.no, 
že týmto usta,novenfm verli~eľ sa pOZíbavuje nejakej zvláštnej ,prí,slušnosti 
len preto, že dal si prenotovat /Svoje právo, čo ovšem neni odôvodnené. 
Záhodno by boJ.o, dľa prvej vety § 40. uhoriského OSIP. stano'vit pre tieto. 
žaloby len na výber danú ,príslušnost rei sitae. -

Osnova upravuje súd splndšt.a dľa prvého odsltavca § 88. rak. jur. nor
my v znení článku IV., Č. 17. novely o úľavách z roku 1914 so zmenou, 
že úmluva musí byt !preukázaná listinou už v žalobe; a nevri'jala šiJrší zá
klad tohoto dôvodu príslušnosti dľa § 29. uhorského OS!}). (,»keď splnište 
dá sa 'ústit z listiny«, v nemeckom vydaní OoWovom zlý preklad) . Myslím, 
že úprava uhonského a'sp. lepšie vyhovuje pažiadavkom teorie a praxi~ 
poneváč súd splništa je priro:dzený dôvod príslušnas1i na výber danej a 
listina sa žiada len preto., aby teH'o ,príslušnosti sa nemohlo zneužívať a 
aby súd ihneď pri vybavení žaloby mohol zistit, či je tu tento. dôvoď 
prís:lušnosti. Je teda záhodno nielen smluvné, ale i zákonné splnište s.ta'no
viť základam príslušno·sN, keď z 1ist~ny vôbec sa dá zis,tiť ~;.ptlnište. Osno
vanie rak. jur. normy je potiaľ presnetjšie, že ur,čuJe: miesto, kde má byt 
smluva plnená žalovaným, § 29. uholf'skéhoostP. hovorí len všeobecne 
o mieste plnenia. Veľmi často je iné miesto splnenia pre žallobníka a iné 
pre ž'aloVianého. Rozhodujúce ohr.adam prí1slušnosti môže byť len tato po
s'ledné s,plnište, pretože myšlie.nka toholto dôvodu prí,slušnosti je: žalovaný 
môže byť hnaný k zodpovednosti 'zo s!plnenia smluvy tam, kde má plniL 
Ustanovenie, že listina musí byť prupojená už k žalo·be, nepatrí do juris
dikčnej noriny, ale do súdneho par,iadku. Dôkazom taho sú i návrhy uči
nené na poradách, aby tento para~raf bol doplnený ustanovením o tom, 
či námietka ne:príslušn'olsti je prípustná na tom základe, že listina nebola 
pripojená k žalo,be a preukáže sa teprv na pojednávaní. Náležitosti žalobné
ho listu, - účinku toho, že súd si nevšimnul toho., že listina neni už k ža
lobe pri'pojená pri Uipl1atnení ,zvláŠitnej príStlušno,sti, - či môže byt kontu~
nmčný ľ'Oz<sudak vynesený, keď l'istina zakladajúca UJplatnenú prÍ-slušnosf, 
nebala ešte predlažená atď. - môžu byť Ú\pIne a vyčeiflpave len v súdnom 
poriadku Uipravené il. ď'alšie rozdvo.jenie úpravy tohoto mater.iálu neni 
účelné. 

Druhý odcS tavec § 88. rak. jur. normy (,súd faktury) osnova nelprijala. 
Ustanovenia r.ak. JUL normy o tomto dôvade ,príslušno-sti sú dľa môjhO'. 
názoru dobrým príkJladom toho, jak dôvad príslušnosti sa nemá upraviť. 

Nevýhody, ktoré súd fak,tuty v praxi ukazuje, spočívajú v tom, že 
základom tej't,o pľÍtslušnosti je negatívna okoinost, kt,of'ú žalobník nemôže 
dok.áz.at, ale ža'lovaný má nami~lať (nenamietanie ahsahu faktury). Dôvo
dom zvláštnej príslušnosti má byť pozitívna, žalabníkom už v žalobe .ľahko 
dokázateľná akolnosť. . -

Osnava p,rejíma § 32. uharského OSIP. (príslušnasť miesta, kde sa vedú 
obchodné knihy). Úprava osnovy súhlasí s ú!Pravou uharského a,sp. s od 
chSnlko,u, že i ťu má ustanavenie (dľ.a môjho názoru, jako som už uviedol) 
do civ. súd. poriadku pa1riace - že výpi's z obchodných kníh musí byt 
pripojeny už k žalobe. Ustana·venie, že táto. príslušnasť trvá i jestli žalob-
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ník v čas e podania žaloby uz Je vymazaný z obchodného registríku, je 
výnimkou zo všeobecného ustanovenia (§ 49. uhorského osP.), že ok'olnosti, 
ria ktorý ch príslušnosť sa zaJkladá, majú sa po'sudzovať ,dľa doby :podania 
žal,oby. Dľa môjho n<ÍJz'oru bolo by záhodno túto prí,slušnosť vôbec tak 
upraviť , aby 'ohľadom všetkých pre prísl,ušnosť rozhodujúcich okolností 
bola doba za-písania posledného obchodu do obchdných kníh smerodajná. 
To by bolo prirodzenejšie a slpfiav-odlivejš-ie a vyhlo by sa mnohým spor
ným -otázkam, vyskytnuvším sa v praxi. Na príklad: Dlžník po zapísaní 

. . posledného obchodu pre-stane byť obchodníkom, a1.ebo zomrel, a dedičia 
nie ' sú obchodníkmi, v čase podania žaloby teda dlžník už neni obchodní
kom a neni spr-avodlivé veriteľa, ~torÝ v dobe poskytnutia úveru počítal 
s výhodou tejto príslušTI,osti, tejže pozbaviL Vedteľ po uzavrení pos1ed
ného . obchodu IPresídli svoj závod do odľiahlého miesIta, v čase podania 
žaloby vedie knihy už na p-oS'lednom mieste, neni teda s:praviQdlivé, aby 
dlžník mohol byť žalovaný v mieste, o ktorom pri uzav rení obchodu snáď 
ani nevedel, že existuje. Protok'olovaný- alebo neprotokolovaný obchodník 
ceduje svoju pohľadávku pr-otokollovanému obchodníkovi, kt-orý vedie 
svoje obchodné knihy inde atď. Myslím teda, že boJo by primeranejšou 
úpravou stanoviť, že pre túto !príslušnosť rozhoduje stav, ktorý v čase 
zápisu posledného ú~onu do obchodných kníh jestvov-al a zmeny nastalé 
po záptse posledného prá:vneho úkonu až do podania žaloby nič-oho nezme
nia na teito príslušnosti. 

Na poradách bola nadhodená otázka, či nebolo by záhodno ro'zšíriť 
túto prislušnosť i na ,pohľadávky ne!J)r.otokolovaných obchodníkov, keď títo 
vedú riadne obchodné knihy. J a bych na túto otázku odpovedal záporne 
s ohľadom na ustanoveniia uhorského obchodného záJkona (§ 31. a druhý 
ods,tavec § 16.) a preto, že pre pwtokolovaného obchodníka -p}atí do
mnienka, že vedie riadne -obchodné knihy; j.akým slpôsa.bom by ale dokázal 
nepr.otokolov-aný obchodník už pri žalobe, že vedie »ľiadne« knihy? 

K § 93. jur. normy (súd podľa ,spoločenstV1a vo spore), iPtevlzatému do 
osnovy, u:pozornil bych na úplnejšie a účelnejšie ustanovenia uhorského 
OSP. (Druhý a tretí -odstavec § 77. OSIP.) Le,pšie je stanoviť pre prvé usta
novenie prvého odstavca podmienku, že niet spo-!očného tuzemského súdu, 
poneváč ináč v istých prLpadoch mohli by sme vylúčiť možnosť, aby tu
zemský veriteľ, k,torý chce svoju pohľ'adávku voči všetkým spoluzav'ia
zaným spoločne žalovať, v tuzemsku žaloval, a nemal pre cudzo'zemských 
dl~níkov v tuzemsku prísJ,ušný súd a musel by v cudzozemsku žalovIaL 
účelné je stanoviť , že vedľajší zaviazaný na každý pád, teda nielen v prí
pade prvého odstavca § 93. rak. jur. normy, môže byt žalovaný spolu 
s hlavným z.aviazaným pred súdom pre tohoto prísl'ušným, a to z príčiny 
odvodzovania procesných n<ÍJsledkov accessorného rázu zaviaz.anolsti a 
pretože je možno, že zvláštny dôvod pdslušnosti len v-ooi hlavnému za
viaJzanému jestvuje a neni ho voči vedľajšiemu zaviazanému. 

Dr'uhý odstavec § 93. rak. civ. jur. normy je úplne zbYltooný s ohľa
dom na ustanovenia § 89. rak. jur. normy a prvý hod § 11. rak. civ. s. r. 
Poneváč ale ' neni vylúčené, že miesto ' platenia 'zmenky je v cud,z,ozemsku 
a jednoHiví zmenkove zaviazaní majú svoju všeobecnú príslušnosť v tu
zemsku, bolo by záhodno ustanovenie dľa v'zoru tretieho odstavca § 77.osP. 
uhor. 

Osnova prejíma § 37. uhorského osp.: žaloby o náhradu škody, po
kiaľ nesIpadajú pod ustanovenia § 82., môžu byť podané INež u súdu, v jehož 
obvode bola škoda spôsobená. (§ 82. osnovy je = prvý odst:avec § 88. 
rak. jur. normy a zodpovedá § 29. uhorského asp.) Toto ustanovenie uhor
ského -os,p. neni práve veľmi šťastné a v _praxi sa menej osvedčilo. Myšlien
ka toh010 paragr,afu je zdravá, je totiž s.pravoc1l.ivé, aby škoda, spôsobená 
deliktom alebo quasideliktoiffi, mohla byť uplatnená tam, kde škoda bola 
.spôsobená a je t.o záhodno i preto, že týmto sa obtľ,ahčuje dokaz-ovanie 
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škody. Ustanovenie ale je oSlnované príliš všeobecne, neni vysl-ovené na 
prí,pa'd deIik,tu a Quas.ideliktu, a pojem »:náhrada škody« neni dosť vyme
dzený. Ďalej je tento paragraf osnovaný dv,oj,smyselne. »Pokiaľ nespadajú 
pod ustanovenia § 29.« (uh. osP.), chce znamenať toľko, že vylúčené sú 
zaviazanosti o náhradu škody na základe porušenia smluvy, dá sa ale do
slovne aj tak vykladať (a sú v súdnej praxi rozhodnutia vyšších súdov. 
kto'ré tento paragraf tak vyložily), že pokia'ľ nie sú dané všetky podmienky 
citovaného paragrafiu, teda i náhrada škody na základe porušenia smluvy, 
keď niet Hstiny, z ktorej ' slplnište dá sa zistiť, resp. v krtorej je plni.šte 
umluvené. Tento pos'ledný výklad vedie síce k nelogickému výsledku, dľa 
doslovného znenia, ale je slprávny. Konečne je tell1to dôvod príslušnosti 
nepraktický, ponevá,č neni doka,zarteľný už pri žalobe a v pr~pade námietky 
nepríslušnosti musí sa cieľ-om riešell1ia otázky prísllušnosti dokazovanie 
pdpadne i vo veci samej previesť, 'pretože meritum veci nedá sa odlúčiť 
od okolnosti, na ktorej ,príslušnosť sa zakladá. 

Upozornil som illa to, že prvý odstavec § 103. rak. jur. normy (pre
vzatý do osno'vy) je tak štiHzovaný, že dľa svojho znell1ia pllatil by i pre 
pdpad, ktorý dľa vôle zákonodarcu nepodlieha tomuto odstavcu. Na prí
klad: Brno-mes'to, Brno-venkov. Má byť s,právne o:snovaný: je-li miesto, 
ktoré určuje miestnu príslušnosť, r,ozdeleillé na viacej s,údnych obvodov. -

K § 104. rak. jur. normy o úml1uve o príslušnosti (Iprev.zatý do osno
Vy) poznamenávam, že by bo,lo účelné us'tanovenie podoJbné druhému od
stavcu § 45. uhorského os,p., aby nebolo pochybné, kedy vyLučuje táto 
úmluva používa:ll1ie všeobecnej prÍ<slušnosti, alebo iného pre túto určitú 
vec platného dôvodu zvláštnej prts1ušnosti. 

Pr'Lpomínam ešte, že osnova prevzatím to,hoto paragrafu zaujíma sta-o 
novjsko i ,ohľadom účinno'sti výlučnej, miestnej príslušnosti. Tell1to para
graf nevylučuje úmJ,uvu strál!1 čo do miestnej príslušnOIsti ani v sporoch,. 
pre ktoré je zákonom stanovená vý,lučná miestna prísluš'nosť, ba v tých 
niektorý·ch špecie,lných Pľ:Úp a:do ch, kde rak. civ. jur. norma vyl!tliouje úmluvu 
ohľadom miestnej príSllušnosti (§ 83. a) tretí odstavec a § 83. b) druhý 
odstavec rak. jour. nOlrmy), toto ohmedzem.ie o,snova nepodržuje. V tejto
otázke rak. j,m. norma a etv. s. r. líš.i sa. zásadne od uhorského oSP~ 
(§ 45. prvý o.dstavec) a poneváč § 104. rak. jur. normy je základným 
pilierom skúmania prríslušno,sti, tak v prvom stupni jako i u vyšších súdov 
(§ 43. rak. jur. normy a 477. tretí bod r. c. s. r.) toto odchýlne stanovisko· 
ukazuje svoj vIiv pri úprave SIPOru prekážajúcich okolností v prvom stupni 
a v odvolacom pO!clračovaní (§ 180. druhý odst. tretí bod a posledný odst.,. 
§ 50. druhý odst., § 499. ' druhý odsot. o mý,lnom z'rušení § 522. osp. novelou 
164/1924 Sh. z. a n. som hore už jednal). Stanovisko rak. práva je dľa 
môjho názoru praktickejšie, ponevá,č neni úče.lné na miestnu prísllušno<sf 
tak veľkú váhu klásť, jestli strany samy nenamie,tajú nepríslušno'st. 

Dľa stanovi<s-ka rak. práva a 'osnovy zostane miestna ne.prÍislušnosf 
zo sporných vecí len vo s'pora'ch za'Vedených v rámci exekučného a kon-o 
kurzn~ho riadeni,a okolnosťou, ktorej si má prvostupňový a vyšší súd 
v každom období riadenra z únlc1nej povinnosti všimnút. O tom pre.dme,te 
som sa už zmiem..il ohľadom neslPO'ľného riadenia pri pojednávaní § 44~ 
ľak. C'Í'V. jur. normy a čo som tam uviedol o nesporných veciach, platí aj. 
pre tieto spory. 
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