
iT části zvláštní, neboť tu naprostá 
)ou zákonu činila pfímo nemožným 
:obecné, to jest vytknouti nejprve 
'oto vidíme" že Milota pojedná vá 
l právních oblasrt:ech samostatne a 
vé platné již pro celou republiku, 
.tnou část další. Pfi tom nahrazuje 
~, podávaje vždy pfedem text zá
)kud vec toho vyžaduje, - a pak 

nluve, že zvolil vylíčený postup 
jednoho či druhého práva, ale zá
[uší uznati, že tohoto účelu plne 
i jest o dobrou polovici kratší než 
a tUlÍo část se omezuiící), prostý, 
ová, vyznačení soudní príslušnosti 
rr sazeb, jakož i odlišení theoreti
tí knihu Milotovu nejen vhodnou 
'ručkou pro praktické právníky a 

rejstfík zákonu a reijstfík vecný 
Mifička. 

e f N o ž i č k a: Trestný poriadok. 
é republiky, vydávaných »Česko

Praha 1926. Stran 1253. - DOo 
platného na Slovensku a v Pod

nu formálních, s náležirt:ým výkla-
lovenského Nejvyššího soudu, tak 
tává sbírky platných zákonu i na
ebí. Cenu knihy zvetšUlje, že jsou 
výnosy ministerské, zejména i bý
Vly dosud pľtaktickým právníkum, 
ístupné. Tím si vydavatelé prímo 
a jednotnost trestního soudnictví. 

jsou citována i obdobná ustano-
v dodatku je pridáno i synoptické 
což pfispívá znamenite orientaci 
ade znalosti trestního rádu dfíve 
ím rádem, platným na Slovensku 
ojen obsažný rejstfík vecný i rej
~ naklladatel nerozdelil objemnou 
~ upotfebiti. jak v posledních Vy
V1anz, jehož sbírka je jinak sbírce 

mIt. 

la o zločinech a orečiueoh a zá
I re.Lolrmu českolsllovensk,élho tresrt
ni.nilsterstvlélJ s/pr av ed![\Ios1i.) Mi.ni
Isnolvy ,trlestnÍ:lm 'ZláJkona o z.IoOi
ého, j'ako,ž i 'olbšÍr-nou duV'odou 
Os,nolv.a 1r,eS't"niho zákon.a IO zl,o
restru,P[{lový ,pak 67 §§. Duvodová 
tu o 215 s1ranách. iI( ,0'snlo'Vám 
l ,prolf. Dr. ALberta Milo,ty, člena 
trestního práv,a. PrtO cLnešek jen 

no,ma. 

PUBLIKA" CIE. ministerstva pre sjednotenie 
zákonov a organizácie správy 

VESTNÍK. 

Min. taj. Ant. lions: 

Postavení Slovenska v zákonodárstvÍ republiky. 
. . (Dokončení.) 

A zde práve mela Zrasáhnourt:i korrektivem poz. reforma, která nikomu 
nevzala nic bezplatne, nýbrž poskytla za zabraný majetek rádne zhodnoce
([}lOU náhradu, šetfíc pri ttOm všech mo,žných ohledu vu.či dosavádnfmu ma
jiteLi tak i jeho, zames,tnan.cúm. Celkem zahrántO na S l,o,v en-sk u 46101.217 ha 
z'emedelsik,é a 850.617 ha nezemedelské, v PodkarpMské Rusi 35.685 ha ze
me,deJ,ské a 168.1.39 ha nezerrnedelské pudy. Na zabrťl!nJé zemedelské púde· 
proIvedena Ood r. 1919 celá rada akcí reformníCih (jako vý!kup dlouholetých 
pachtu, . :pfídel ;pudy s,tcuvehní a ,foDZlP,týlernJé, odpwdej pudy ve1kos,t.atkem na 
drobné kupitele, ipre:vzetía sestátnení púdy slÚ'uviSll'é se sestátn.enými 1esy 
,pO!hrantč[1~mi, InO'fmální akce prídelové), itmiž velká část 1éto púdy pre
vedena do v.I.astuitCÍví drobných \ncibyva~elu,42) ICOŽ bylo hJJavním cílem lP/}

zemko'Vé mfolľmy. Z výkazu Státního \pozerrnk,oVlétho ·úfadu de p ,a;k - patmo, 
že ;pomer drobného prídelu ke zbytlmvým statkum, pokud i:deo Ipre'Vzatou 
a. IPfideLo'Vanou 'pil du , j e :p r 'o dr o' b 'l1I ,é th 'op r íd e Ice daleko p r í
z 111 i ve i šín a S l o' ve ll. s k u (.19 :,2) a IV PÚ' d k a ,r !p a t s ké R u os i (29 :2), 
nežli v Čechách ('19 : 8), na MOif3Jve a ve Slez'sku (77 : 2101

). Dwbn'éhol iprí-. 
delu IdOostaltOo se jen bezZle:mkúm a J:1JejdrobneišÍlm, existeJ:1JČt11e nezaJbeZipeče

t1Jým zemedelcúm, pr,i čemž 'zamestnancúm velikostatku (lúfe:dníCi, zfízenci 
a dr,užstva jeji.ch), nejvk dotčeným pozemkov-ou relÍ.olfmou, dostaLo se 
z rtéto pudy témer 2/5. Bezzemci stali se vl'as,tníky as'poň ne.jt11iutneiší vý
mery IPúdy, domkári a malowln.ki ZrvMšilip,ak s'Vuj ma.,jetek až k mezi 
hos:p,o-dárské sobestačnosti. P'ozemk.ovou relÍOtflffiiou IPo-opofen i zll1ačne sta
vební r ,uch ,levnou oenou pridelených ípozemku st'avebll1ícih (1 m 2 za 0.50-
1.50 K,č). Pro. n.abyvatele IPúdy poskytn,uta 'ZlnCl!čná úve:r,ová \pomoc (na 
1 miliardu ceny IPr,ildelen.ý,ch pozemku ci hudov 'pri:pCl!dá úvew dJou:hodotbého 
od náhradové banky 35 mil. , držebnostníh.o s·pwstfedlkOtvaného Stát. pO'Z. 
úf'adem 'u penežnÍoh ústavtl 75 mil. a kr Mkodo.béiho po,sohOovením platu 80 
miL iI(IČ). Pfi tom provádí St. Poz. Úf. na vhodných ohjekte'Clh ko,lol!1isaci43) 
zakJládáním no'vých n eibo w ,zši rov ánLm stávatjídC'h osad a podporuje vý
sta;vhu OIbytlných hoslpordársk ýoh budcw vydatným úverem s't avehním. Do
sélJVadní zlaJmestnanci na ,pr eiímanýc:h veMwstatdClh za'bezipe,čend jednak 

42) Pozemkové reforme .podrobeno na Slovensku z celkové výmery 
460.217 ha zemedelské pudy a 40.071 ha pastvin dosud 385.288 ha a zbývá 
115.000 ha pastvin, na Podkarpatské Rusi již veškera zabraná puda zeme
delská, t. j. 35~685 ha a 11.1 11 ha pastvin ; zde se však pracuje dále na 
prídelu pastvin, premene části lesu a ,plastvin na pudu zemedelskou a na. 
prídelu zemedelské pudy od statku státnrích. 

43) Má velký význam práve pri nepraktičnosti starého uherského zá
kona kolonisačního. 
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vhodným Iprídelem za f4nanční :podpory stMu, je,dnak penežitým odškocLne
_ním, ll1iáhra,cLním z'ames'tn!aním n,e:bo pen.sí. Národohos1Jlodárslký význam (IvÝ
rlobní !pr'e,vaha mal-oP'odniku nad velkostatky v ced.é rél!de odvet'ví výrob
níoh) a význam ·po/pulační (krajiny s rlOzsáhlými velkos,tatky mají menší 
Jidnatos.t) zak'011'čují pak výhody 11Iolv,é úpravy. 

Jakýmsi dOlplňkem této úpravy mo/žrrw nazvati zák'on č. 224/25. 
o ú!pra1ve Ip,omeru vzniklých z 'us.íd.lerní osadníku na zákllade ,pomeru Iná
.mezdního 'anebo pomeru podobných na !1Jemov,itém s~átním lTIél)jetlw na 
Sl-ov'ens,ku a v PIO dk. Rusi, jímž dos1ává ,se do,s'élJva:dním lo'sadníkum .(del
nikum, koltOni's,tum) , p'ľ'OkáJží-li neprerušený skutelooý rvýkoJ1J IPráJv a po-vin
nJOos,tí IPly;noudClh z .pomeru o'sa.cLnické!ho státem po ·prĽp'ade os,acLníkem nebI() 
jeho 'práv'ním predClhudom s vedomím !príslušného státního o:rgánu aspoň 
od 1. le,cLn.a 1914, cLo vl.astDlictví buc10rv a :po'zemku dosud jimi ,užívaných 
,za celkem ne'p,atrnou náhradu, pN čemž se Ipfih1í\Ží k tomu, aby· do'cHelTIo 
by.llo i(zvlášte též ohledne ost'atníoh p,ráv a p01vi..n.nlO's.tí) co' možnlo ne,jvetší 
p,fávní a hOsipodárské n.eod,visJos.ti olbou s'tran. 

Sem IPatrí též úlpr.ava užíváJní po-zemku za p,odíl jich naturálnŕho' vý
'nosu v Podkartpatské R,usi (z. č. 68/22),44) kteréžDo !pomery bylly tam 
tak Iwzmanitré a s to.Jikerými místními odstíny a prechody, ž'e nélJmno'z'e 
by10 velmi olbrtíŽino s-tanoviti, kdy kon.Čí tY'Pkký p.aClht a kdy zélJčíná 

smlouva s.polečenská nleho námezdní. Tu ,plwvedema z.ejména :p rem ena 
dosavadních podí1ových pachtu ·a jiných pomeru užívaných v normální 
,pa-ehty (podpachty) lpem.ežní, vysvetleny !prÍ'sl'Uišnlé ilJ,o'jmy a uprave11iY po
mery :meú ,p,achtýrem (p'odpachtýf'em) a · jimý:m 'užívMelem 'a druhou 
'sml'uvní stranou po ,pnpade i novým pachtýrem, a-by účastníkúm byl.a 
jasna jejich práva -cl p·ovinn,o,sti ,a aby za:bránenlO bylo zbytečnÝllTI SPOiľUIffi. 

S ipr1O'vádením p.ozemkové r'efo.rmy s,Qiwvisí i úpra'va užívám1 nelk,te
rýc.h ·pastvln na Slolvensku a v P,o,dk. Rusi, o,tázka to z,v.IáŠrte významná 
!pro vývloj zemedelských 'P'ome.rú tam, kdezleme.delské ,obyvatelstvo, ne
. ma,Hc vlastních ilJastvin, byl,o nuceno' pá,sti dobytek na ,pastvinách ciúClh, 
vetši:ll'ou ,to pú-de zabrané a sHtní. Ponevadž nekterí sOluk:romí podn.ika
'tl:elé U)ak využív,ajíce ,p.o/vále.č,ný·ch pomeru, zdrá.ihailii se pudu buď vubec 
pwnajímati alTIelbo žádali vysoO-ké cerny, bylo z,de zas·áJhnut,o jednak nafíze
'níllTIi ministra ·s /plnou mocí ;pw správu Slorvenska,45) je,druak vládními Iruar. 
č. 20111921, 104/1922 .a 11/1923 (pro Po-dk. R'us) a u1ar. č. 226/1921, 105/.1922 

.2. 12/1923 ('pw SJ,o'vensko), jimiž pfiznáruo i ho'~podárslky slabším užívání 
cizkh pa:stvin za pfimerenou IÚjplaoiu. PtOnevacLž v,šak úpr'ava rolk ,od r.oku 
rrl,ebyla Ikm !pwsveahu ho,spo.aafení n.a 'pas-tviiJ1lách a hl,avne v lesích a pome
'VélJdž !p'oz,emk,olvá r,eÍlorllTIa vyreší vetšinu te-c.hto otázek definitírvne, byly 
zák,onem ,č. 87/1924 .do p,ro:vedení poz·emk,ové r,eformy z.abez'p,e,čeny oby
va,teJ.stvu nezbytné p'astvirny, otázce prastvinár'ské dám na dobu 6 let Uľ

čHý .pe'vný Istav, za,jiš-te,no slP'orádané ho,siPOIda:rení pastvinami a zabránenro 
další devastaci lesu. Jakmile by ovšem v této dobe došlo k provedení po
'zemkolv,é reformy, pfikrroOČÍ se vždy 'i:hned k .r,evisi te.ohto užívadah 'prá;v. 

VeldllO by prHiš dal,ek,o, kdyby,chom hist.oricky meiJi líčiti vývoj kom-

44) Srv. pred tím nar. ·č. 249/1921 Sb. z. a n. 
45) ze dne 11. IV. 1919, č. 68 (.2944(.a prez.) a ze dne 15. IV. 1919, 

· č. 90 (2708 zem.). 
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plrexu otáz.ek sem 
318/19, jnmž zajiš 
pení 'pozemku do v 
a 311/1920 a 166/192 
.H-telum IPúdy nál10k . 
ZlPustObenré vále-on 
ohr.tneni dr'obní pa 
P,olstačí nám z3Jjisté 
to patrno, že stát se 
'Prinésti; t'o ,patrno j 

Tak zákonem 
platnoIst .rak. zák. 
.s tou Zme!l1IOU , že 
prís/pevky na zeme 
povinmos.u z tohoto 

Pri ži'velnkh 
!pr. z.e zák. č. 22 
Kč 2,110.000 na 
Slovensku a ze zá 
v r. 192548) a o op 
doucnosti49), což m 
Rusi neivíce pohro 
IPoskytov.tua státní 

Ulehčení jak 
~'ování dane z ,obr 
na Slovensku vy 
na základe § 19, o 
chové . 

sbírkami listín, m 
lejich nebylo mož 
pred prevratem v 
'státního; ježto pak 
k tomu, že namno 
jich pfekládání za 
bylo možn051) a 

46) Jako spec 
č. 9 a 10 ai 1921, 

47) Státnímu 
ročne určitý p 

' č. 174/25 na ročn 
48) Poskytnut 
49) K tomu 

'operacemi; na 
rozpočtu 50 mili 

50) Až do vý 
51) Vložky 

Y1ích částech rep 



stMu, jednak penežitým o'dškodne
. Náro.dohosprodárslký význam (\vý
tatky v ceaé fade odvetv Í výrob
}ZsáhlÝtmi velkos,tatky mají menší 
ipr·a'Vy. 
mO,žifw Illaz-vati zák/on Č . 224/25. 
osadníku na zákllade :pomer:u má
l nemov.itlém Sltátním méll.ietku na 
á ·se dos,3Jva:dnÍlm olsacLníkum .(del
Iý skutelČ!ný 'VýkotllJ IPrálV a po·vin
f.tátem po 'prfp'ade ,0sa·c1níkem neblO 
rís.lušnéhOo státnítho orgánu a.spoli 
:t :po'zetmku dosud jitmi užívaných 

se Ipfihlílží k tomu, aby do'cHelnlO 
r a Pto1v1nnos.tO co' možno ne,jvetší 
s/tran. 
mku za pOodí! jich Inaturální'ho' vý-
2) ,44) kteréžÍ'o !pomery bY/ly tam 
odstíny a iVreoruody, ž'e n3Jmn'o'z'e 

ľ1čí typ~cký p.aloht a kdy z3Jčíná 

[ .piwve.ctena z.edména ,po rem ena 
h pomeru užívaných v normální 
Ipfísl,u<šnlé JJojmy a upraven;y ;po

I a . jill1ým užív3Jtelem 'a druholu 
'pachtýretm, aby účastníku,m byla 
~bránenlO bylo zbytečnÝlffi sPoiľum. 
sQlUlvisí i úpra'va užívám1 nek,te

~'usi, oofázka to. z.v,láMe výz.namná 
de zleme.delské ,obyvatelstvo, ne
sti dobytek na ,pastvinách ci zÍtClh , 
~vadž nektefí soQlukromí podn.ika
Iru, zdráihaJ1i se pudu huď vúbec 
ly-lo zlde zasáJlmut,o jednaIk: naríze-
310venska,45) jednak vládní:mi il1Jar. 
. Rus) a Ul ar. Č. 226/1921, W5/.1922 
IO i hospodáfslkyslabším užívání 
. evadž v,šak úpr'ava rolk ,od r.oku 
tvii!l!ách a hl,avne v lesích a pon,e-
I te,ehto otázek definití'Vne, byly 
lk<ové r,eformy z,abezP,ečeny oby
stvináf,ské dáll1 na dohu 6 let ur
~p.Qidarení pastvina:mi a zabránen,o 
I této dobe došlo k provedení po
d k ,r,evisi te,ohto užívaCÍ-Clh 'prá;v. 
hist.oricky me1li líčiti vývoj kotm-

lb. z. a n. 
U,a prez.) a ze dne 15. IV. 1919, 

pl,exu otáz,ek sem slpad·ajících a rešených ruznými zá!k-oIl1Y, i'ako zák. č . 
.318/19, jÍlmž zajište,l1la puda pachtýrum, Ikterí meH piľáv,o žádat,i za ,po,st,ou
p'ení 'pozemku do vLast,nictví Zla stanolvenounáhra.du (zmena zák. Č. 247. 
a 311/1920 ,a 166/1921), ,neho zák. Č. 382. a 452 ai 1919, jímiž !poskytnut ma
joitelum IPí'tdy námk na náhradu se strany náiemcu za ruzlné znehodno,cení 
vpús,obe.né váleonýlffii pomery, nebo z,ák. Č. 593/1919 a jed do'plňující ,(6) jímž 
oh ráne n.i dľ<o,bní paohtý.ri zemedelští i 'Dwlti vuli ,pr'o/p,achtovatele a i. p. 
P,olstačí nám z3Jjisté z;lisa.dní ,otázky, jež isme zde uvedH, z. Jliohž ie nad 

. to patrno, že stát se nelekal zásahu a to ani tehdy, iest1iže sám musil obeti 
'lJrill1ésti; t'o ,p,atrno ,je oQ:všem i z jiný,ch zákoll1u. 

Tak 'zákon'em 'č. 2'1/1919 r·ozšífena byIa na Slolvensko a P,ooc1k. Rus 
platno,st irak. zák. z r. 19109 :0 zvelebell1í zemedelství IStavbami vodními( 7

) 

.s t,ou 'Zme!l1iOU , .že ze st'átní,ho meHor,ačniho f'ondu hmdi se pwzatÍlm taJké 
;príSlPevky na zeme vYlp3Jdající, čímž pf.echázejí veškerá ,práva ale i také 
povinll1o,s·U z t'ohoto duvOodu vyplý.vající na stM. 

Pri ži1velní.ch -p.'ohromách p'oskyto'vána státní pomoc, jak IPatrno ku 
!pr. z,e zák. Č. 227/1920, jímž ,pOSKytnutia bezúročná s,tátní zápUj.čka 

Kč 2,110.0010 na znovillvy:budo'váJní pOVlodní z.ničenté obce Ii,olrní Srní na 
Slovensku a ze zák. Č. 227/1925 o státní pomoci pri živelních pohromách 
v r. 1925(8

) a o opatrení k z.amezení škoď pri živelních pohromách v bu
·doucnosti49

), což má práve pro hornaté krajiny Slovenska a Podkarpatské 
Rusi neivíce pohromami trpící ohromný význam. Zemedelským družstvum 
IPoskytolvál1ia st átní záruka za výpujčky je'ž sama u.oiní.50) 

Ulehčení jak pro drobné zemedeIce tak i pro stát znamená pau šá
~'ování dail1e z ,obratu u drobných zemedeku {do liDO kat. Hter), Zlaveden.é 
na Slovensku vyhláškou Č . 175/1925 a v Podk. Rusi vyhl. Č. 231 /1925 la to 
na základe § 19, odst. 8, zák. Č. 268/1923 o dani z obratu a dani prepy
chové. 

Zaveden dále ,P1ofádek úpravou z'arízení .a vedení vodní,ch knih se 
sbírkami listín, map a plánu (nar. Č. 161 /1925). S úpravou knih arevisí 
lejich nebylo možno 'čekati až do reformy vodního práv/a. Knihy, vedené 
pred prevratem v jazyku maďarském bylo záhodno pre[ožiti do jazyka 
'státního; ježto pak v každé župe byly listiny a plány ukládány - nehlede 
k tomu, že namnoze byly v neporádku, - byro potrebí pri príležitosti je
jich prekládání zavésti jednotnou úpravu vedení vodních knih, pokud to 
'bylo možno51) a p'ripraviti tak pudu pro nový vodní zákon. Zatím do-

(6) Jako sp,ecielne Slovenska a Podkarpatské Rusi týkající se normy 
Č. 9 a 10 ai 1921, 311 ai 1922 a pod. 

(7) Státnímu melioračnímu fondu pfikázán ze státních penez každo
ročne určitý peníz nejvýše 15,000.000 Kč; príspevek ten pak zvýšen zák. 

· Č. 174/25 na ročních 30,000.000 K,č. 
48) Poskytnuta pomoc do maximáIní výše 74 mili Dnu. 
49) K tomu účelu zfízen fond, iehož prostredky opatrí se uvermml 

'operacemi; na náhradu úroku a úmor zafadí se každoročne do státního 
rozpočtu 50 milionu Kč. 

50) Až do výše 50 mil. Kč. 

51) Vložky vodních knih zustávlaií tu ku pr. nevázané, ačkoliv v ostat
llích čás'Ť,ech re,publiky ilS'ou vá.z'3Jnými. 



cí1eno aspoň toho, aby knihy byly dIe dosavadního stavu presným ,a spo
lehlivým vodítkem pro posouzení právnických a technických 'pomeru. 

Dále zaveden pofádek v bursovních obchodech, kde po uvolnení vá
zaného státního hospodáfství nastalo nebezpečí, že by se Slovensko se. 
svým obchodním strediskem Bratislavou (prístav na Dunaji a tím styky 
s Orientem) stalo obetí burs v Pešti a ve Vídni. V Uhrách nebylo zvlášt
ního bursovního zákona a nebyl tam ani zakázán obchod termínový obilím 
,a Pif,otO zjedn,án 'PfIO vec p,evný pifávní zákl:ad v z.álwne č. 69{1923" jímž 
zfízena plodino'vá burlsra v Bratislave a z,aJkázány termí.no,vé ,obchody 
s obilím a mlýnskými výr.obky na S~'oveTIlsiku IClJ v Podk. Rusli; pN tom p'o
ne.chány dosavadní predpisy v platnosti všude tam, kde se jejich vý
hodnost prokázala. Vývoj bursy umožnen tím, že lze tu obchodovati ne
jen v oboru zemedelských plodin, ale i pokud jde o jiné zboží. 

Moderním novým zákonem o zvelebení a ochranu výroby rostlinné 
(z. č. 165/1924) smeruje se ke zvýšení zemedelské produkce, umožňuje za
vedení /pe,ste,ní nových odrud obHnin a Jiných plodin, chrán.í se kultury 
rostlinmé pred šlmdJ.ilvými činiteli a reeIní obchod pN ,plf,odejti 'pfíslušnÝClh 
výrobkii. 

Zájem státu na výrobe ži\;očišné, diktovaný iak duvody fiskálními, 
tak i zá's'oho'VacímJ a národohos\podáf.skými vuibec, :byl pak duv:odem 
k tomu, aby byJ.o .p.ostaifáno o zlepš,ení chovu hOlspodái1ský,cih zvíra,t ve 
smeru qualit>atívním -hlavne zákonnou úpravou chovu plemenníku, v kte
rémžto smeru jevilo dosavadní zákonodárství (zemské) ruzné odchýlky. 
Proto postupováno dIe nejúplnejšího zákona, jehož vliv byl patrný práve 
ve vYfoOrvnam1osti stád, t,oUž dIe zákol!lJa, pl,atné'ho, ,rua Slovensku ,a v PodJk. 
Rusi, který .pormíjel t1oHko cho'V koz. PonevaJdž 'pak tenIto zálmn 'vz,hledem 
k zfízení zemedelské rady na Slovensku ve své administrativní strukture 
neo-dpo'Vídal ,p,o,u'ebám doby a nové o.rg:anisace, byJ.o nutno. jej .prizipu'S'obdti, 
což se stalo zákonem o úprave plemenitby hospodárských zvírat, a to 
koní, skotu, vepru a ovcí č. 169/24 (zmenen zák. č. 211/25), který sjednotil 

'~ zijednoduš.u 'provádení praxe v celém 'státním úz,emf. 
Konečne zfízena i zemedelská rada pro Slovensko za účelem sou

sta vné péče o zemedelství a o sociální, Osvetové a hmotné potreby ze
medelského obyvatelstva a za účelem hájení a zastupování zeme del
skÝch zájmu, jež má být i zárodkem pro potrebnou silnou a hlubokou or
ganisaci zemedelskou, která má býti docílena pozdeii zavedením zeme
delských společenstev akomor. 

Poiišťovny na Slovensku a v Podkarpatské Rusi postaveny na stejný 
zákonn'ý podklad jako v ostatních částech republiky (zák. č . 65/1922) a 
vydány predpisyojejich zfizování, zarízení a hospodcirení {poiišťovací 
regulativ - nar. Č. 307/1922); nejasnosti, jež se pak vyskytovaly v du
sledku toho pri výkl,adu § 485, odst. 4., uh. obch. zák., hlavne pokud jde 
o otázku, zda se nezaplacením premie neruší smlouva pojišťovací, vyre
šeny zákonerm č. 202/1925, jíiffiž ,prLs:!ušne zmenena nekterá ustarrl'olvení uh. 
obch. zák. z r. 1875 o poiištení proti škodám a poiištení životním.52) 

52) Pri pojištení životním má býti premie za 1. rok zaplacena bez
podmínečne, nezaplacení dalších splátek má za následek zrušení smlouvy. 
Zmeny tyto týkaií se též poiišťovacích smIuv, uzavrených pred 1. lednem 
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Uvedeme-li zde ješte zákon č. 185/1920, jímž umožnena účast a za
stoupení v inženýrské komore též technikum a inženýrum, kterí podle 
právní úpravy na Slovensku a v Podk. Rusi platné vykonávali činnost 

obdobnou jako úfedne autorisovaní civilní technikové a úfedne lautoriso
vaní bánští inženýfi v ostatních částech republiky, ačkoliv predpisy o kva
lifikaci se dosti ruzní, domníváme se, že jsme tím snad -podali zhruba 
alespoň v zásadní ch vecech prehled postavení Slovenska53

) v zákonodár
ství republiky. Neuvádíme zde takových norern, jež snad se týkaií pouze 
íormální stránky I(jako jsou ku pr. jednací rády soudní,54) organisace úfa
du, počítání Ihut,55) ruzné presuny pusobnosti ministerstev a SOUdU,56) 
rovnež ne normy, týkající se smluv57) a úmluv mezistátních nebo ryze po
válečného hospodáfství v otázkách zásobovacích a normy, zakládající se 
vubec na vyjimečných predpiSE-ch válečných a p., ač i zde mohli bychom 
vždy konstatovati určitou tendenci ke zlepšení dosavadního stavu.58) 

Z ~oda,ného, prehle,du vš'ak vyplývá z,aHsté aspoň to, jak a s jlakými 
snahami se pro Slovensko pracuje a že konečným cílem vždy je zjednání 
parity mezi obema dosa vadními ruznými zákonodárstvími, pfi čemž se 
nikdy neopomíií to, co snad bylo t,am lepší a co by prospelo i ostatním 
částem r,epubliky. Odchylné pomery j,ak hospodár'ské tak i 5,odá1rní dOZlná
vaií vždy dostatečného zretele a tak se ve všech smerech prispívá k uklid
není a ~011Js'o,J.idad V1f1Jtrního státního života nejen na Slovensku 'a v Pod
k'arpatské Rusi, ale i na celém území státu. 

Nová úprava manžel,ského práva majetkového pri jeho uniiikaci. 
Mi,nisteifstv,o uniUkla,č'l1í VJ7\Prac'ova,Io osno'v'u !predpisu o' spo,LunaJbytém 
jmení manželu. Manželské právo majetkové de dosud na Slovensku 
a v Podka,ľipaJtské Rusi .u.pr,aveno, ,jin,ak než nla o.s:ta1tnLm území r,e:pubHky. 
Zvláštnost slovenské Úpravy spočívá ve spolBčenství majetku, manželi 
do. Iillaltl.želsrtví pfi.nesea1ého neb HI111i za trvánÍ manžel,sltví nabytého. 

1924. Pojištenec má však v techto prípade ch právo do je.dného mesíce po 
účinnosti zákona smlouvu vypovedeti. 

53) Je prirozeno, že jsme se v článku dotýkali i Podkarpatské Rusi, 
již z toho prostého duvodu, že normy jsou oby'čejne totožné pro obe 
části a nebylo by mnohdy ani logickým zde rozlišovati. 

54) Nový jednací rád pro okresní, sborové soudy ,J. stolice a soudní 
tabule na Slovensku a Po dk. Rusi a j. 

55) Ku pr. pri zák. č. 100/1923 a j. 

56) Jako ku pr. presun príslušnosti ve vecech vyvlastnení podle zák. 
čl. XLI/1881 z ministerstva obchodu do min. vnitra, provedený zákonem 
č. 72/1924, príslušnosti ve vecech silnic, stavby vodních cest a j. 

57) Viz ku pr. z. č. 148/1924 a ostatní úmluvy s královstvím ma
ďarským. 

(8) VJ'Z ku 'Pr. zák. č. 168/1922 'o čá1st. zrušení ,záJk. čl. LXIU/I9112 
o výjimečných ' uiliatrenk'h a zmene ne.který>CJl ust'aill,o,ven.í.o ,sltamém ,právu, 
kde bylo nutno dosavadní predpisy uvésti v soulad s ústavou a se zá
kon,etrn o mimofádných opalÍreníah- č. 3100/1920. Neho zák. č. 124/1924 
o Zlméne Ipríslušn,ostJ <trelstlThích soudu a odlP'olVednlosti za o:bs:alh tiskopiJsu v,e 
vecech krivého obvinení utrhaní a urážek na cti, kde nový zákon na Sl 0-
v'e.m<;ku a v Podk. RIU's,i znamená ku !pr. p,Q,lmd jde 'o ocJip'ovedn,ého redaktora 
zllačné zmírnení drívejšího právního stavu. 
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V Ú!Pr,ave, tP,revzaié pr'O' Čechy, Mo/ravu a SlezsKo z práva ra!koiUského, 
jest naproti tomu provedena zásada separace. Osnova nového ,česko

s,lovenskéh0' ,0beonélllOr .zákona obč.anského pomý/šleťa na to·, abyúp.ravu 
pla'tnou v ČeClhách, na M,o.ra've 'a v.e Saezsklu Iprell1les,La na SI'0'vell1siko .a 
Pod;lmrp.aJ1:skoiURus. Slovenská komise odhorníku, pusobící jako Iporadní 
sh-or unilfiika'čn,ího mill1isterstva v otázka'ch 'lJráV:a! o.bča/l1Soké:ho, vysJ.ovala 
s,e však fiOlzihodne proH po,stupu Jtalwvému a pO'llkázala naolP,ak na nut
noslt toho" ,aby na Slorvensk'll v 'záslade zachová,l~ byl stav pos/av,adnÍ. 
Unifikační ministerstvo vypracovalo proto pro osnovu nového čs. obec
ného občcunJSkého ·zákona zmínený náV1ľh predpisu o spo,lunabyiém jmení, 
který v Iprvé riade sIleduje dl: tell1, ,ruby v termto oho'fJU občcun,ského prá'Va 
by/l,o slovenské IPrwvo pre,neseno do OS,tôJblkh 'částí ISltátu. P:alk do,sáJhJ.o 
by s,e li Zlde .jednotnosti práv.a, a vyhorvelo součôJsne lPo,žadavikum a 'Po
trebám Slov ell1sk Cl!. Pa1di and takto ne,bude mO'žJ1lounilÍH(,ad pro'vésti, 
nez.bude než, ;aby 'P'r,edpisu unif.ikač·níllTI minils'te.rs.tvem nCl!vržen,ých ,použilo 
s,e 'Pľ'O' SI:oveilJ:s!ko' ,jak'o práva ,partikuLárního. Pfi slovenské úprave jedn á 
se ° instirtuci, JJodlle níž jest jmení, - jeho,ž za malt1že,lského sP,oJ'užití 
nabyld oba llTIanžea'é neho delt1 jede:n z ,ni.ch, - společným a ľo!ZdeH s.e 
p'o !Záruku man,žeJstkého s.polužití ro'v,nÝIlTI dí,lem obem:a str,al11ám. O sno'Va , 
unifikačním ministerstvem vypracovaná, prejímá tuto úpravu s ruznýml 
oduvodll1enÝl!11i im'odiHkiacemi'. Vho,dnou ikonstrukcí 'predpisu 'pomýšH se 
na lt1áhradu 'OISOIDll1ího jmení každého z obou ma.n:želu, ikteil'é telutu na 
manželské slPolllužHí vynal,ož:id, nehoť za sp,oJunaJbY'té jmení .pokaádá se 
u každého .z mcun,želU to jim elt1 í, o. ktO'1"é prelvy;š,uJe hodnota jeho ce,léih,o 
jmení hodno1u jeho 9,sobní'ho jmení v dobe, kdy mam'ž,ellské SIP'O.)UŽ,i,tí s:k'O'n
čHo !pO Ipr~vu . . Zvláš1ní .pred.pisy veno'Vány jsou otá:zce, cO' r0'zrurní se 
oso.bním jmenÍill1, - t. j. ·o,s,o,b!nÍill1 ma1e~ilmm a osolbními d:luhy, - a která 
doba platí za dobu spolunabývání. Právo na spolunabytý majetek zirácí 
ten mani·eJ., \který se ,proH dr'll,}rému mal11'že,llu dOP'lls,tH zloónu vraždy, 
o. zločin ten se IPoku:sil :neb mel v m'ern účaslÍ. Za mal11 že'l ského, slP·o~už,iH 

nemaJjí býti Jillmžel,é omezení v disP'osicd jmení:m spolliU na,bY'tÝlm, o'všerrn 
pohledávka lk,a.~dého 'z nkh jest po tuto' dobu chrmena zvl á š'in ími pred
pisy osnovy. UniJfika,ooí ministers't,vo p'omýšlí Ve sIVé osno've ,t.aJké v/hod
nými predIP:i.sy na ZlPús,ob roZ/de,lema slPolLunaJbybého jmení, které má 'se 
díti v penezích nebo, za určitých kautel, in natura. V určitých, zretele 
hodných pr~p!ôJde.ch, umOlžňuje se i odklad výpla'ty ,pohJ.e,dávky na spollu
nabyiém jmelUí. V n,á,w-hu pomýšlí sie ko.ne,čne na to, aJby veno siMa se 
součás.tÍ slpolunaby1:.é;ho jmení. ManŽe,Js\k,o·u smlouvoiU bude mo'žno pri
fIO'zene ,j nadáJle 'lllpríôJvov.atd majetkové pomery man,že'lú jinak. 

:i: 

Dr. V l a d i mír K r no: »Občanský súdny poriadok ub., zák. čl. I. 
z r. 1911« vydala Vydavatelská a literární společnost s r. o. »Komenský« 
v Bratislave. Ministersťvo unifikační pokládá ' vydání príručky za čin zá
služný a podpory hodný a upozorňuje proto na tuto knihu slovenskou práv
nick bu verejnost. 

Vl. radca P. Poniča 

Inslančn 
V pokra v 1 

opiera sa o u 
XX. z roku 1901 
zákony č. 241/92 
(obecná finančná 
do pôsobnosti 
schvalľovaciu a 
nadriadený úrad 
vykona'nie istých 
kOlľko obec 
ných pravidiel, 
hliadací úrad, 
vidiel vládou 

jetku, o použití 
vyžadujú z úrad 
To je pôsobnosť 

Pôsobnosť 

veciach následk 
instančná. 

Celú túto v 
podliehajúcich § 
uhorských záko 
s výhradou spr 
župného zákona 


