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y tej miere, ako sa účastnia na vedení do.mácnosti, ale v p1nom 
Jo:zslaJhu; preto. napr. ak aj domácnosť vedie a llIajma o jej 
kuchyňu stará ,sa testiná (leho nevesta je na'pr. zamestnaná 
v úrade), kIúčne právo postlednej-šej nie je ohm-edzené na za
-Opaitrellliie šaJtstv:a, ŤO'aletných ,a pod. pot:rieb pre mlatdoman
.zelov, ,ale patrí jelj v plnom :rDz'sahu. 

Nie je predpokladom kIúčneho práV1al, aby manželka sam·a 
viedla domácnosť v plnom rDZlslahu, preto IkIúčne právo patrí 
jej najma -dlj .vtedy, ak má ve,dúcu domácnosti. (Puh:-racujp1ne) 

.Dr. lmrich Kováč: 

Niekloré zásady 
:slovenského medzinárodného dedičského práva 

Úlohou medzinárodného práva dedičského predovšetkým 
j e určiť právo, podIa !ktorého treba, posudzovať dedičské ná
roky na tlké pozost.alosti, ktoré sú na území dvoch alebo viac 
.štátov, alebo. lna také pozostalosti, ktoré 'sú síce celé v tuzem
sku, ale zlQostaviteI alebo dediči.a sú cudzími štátnymi prísluš
.níkmi. 

Právo, podfa ktorého treha poSudz,oVla'ť v takýchto prípa
·doch dedi'čské ná!roky, meriujeme I e x s u c c e s s i o- ni s. 

Stará teóri.a: medzinárodhého súkromného' práva vytvo.rila 
povodne dve zásady, podIa kto,rých sa má určiť lex successio
TI.is. Prvou je zásada deleni,a' pozostalostí. Je dosledkom stredo
-vekého pat'rimoniálneho- princípu. PodIa nej majetok, ktorý 
zanechal zostaviteI, treba rozldeliť na toIko po'Zostalostí, v kO'Y
·k.ý ch štátoch sú po'zostalostné majetkové veci. Druhá zásadJ., 
zásada nedeliteInOlsti pOtzostal'o'sti, spo'číva na rom'a:nistickýcb 
·právnych zásadách ,a; je dlosledkO'm myšlienky univerzálnej 
succeS'sie. podra tejto zásady po,zosta'losť SId má pokladať za 
j eden nedelitefný celok bez ohfadu .na to, či poz-ostalo'Stné ma
jetkové veci sú v jednom aleho v niekoIkých štátoch. PodIa 
prvej zásady lex suC'cessionis je právO' toho štátu, na území 
:ktorého je pO'zost,alostná vec, teda je to lex rei sitae, a t'0 aj 
čo do hnuteTností. Po-dIa druhej 'zásady vš,ak lex oSuccessionis 
je právo toho. štátu, púslušníkom ktorého je zostavíteI v čase 
svojho úmrtia, .teda lex pa:triae zostavítefa, la' to aj čo do ne
lm u teIT~Os tí. 

Snaha štátov z a:bezpečiť vlastnému príslušníkovi právnu 0-

ehlianu podId' domovského práva aj na území cudzieho štátu 
nebola 'priaznivou pre dosledné uplatn8lnie zásady delenia po
zostalostí. Na druhej strane zasa úsilie štátov vylúčiť upl,atne
l1ie cudzieho práva na vlastnom štátnom území neprialo uplat
ncniu zásady nedeliteTnosti pozostalóstí. Preto sa v novej te-
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árii medzinárodného dedičského práv.a čo do nehnuteInýcli 
pozostalostných v e ci prevážne uznáva zásada lex resi sitae, 
podIa ktorej pri nehnuteInej- pozostalosti ' lex successionis Je 
práv.o toho štátu, na území ktorého je .pozostal.Q'sť. Pri hnuteI
ných pozostalostiaeh uplatňuje sa' -zás.ada mob'ilia personam~ 
sequuntur, podIa ktorej lex successilolllls je práva toho štátu,: 
príslušníkom ktorého bol zostavíteI v čase s·mrti. Tým sa pre-
važne -prijala zás.a:da delenia pozGsta,lo·stí, nie však podIa teri
toriálneho p rincipu, ale poz.Q:stalosť s·a T-ozdelí podIa tohO', či 
pozostlGstná vec je nehnuteInosťolU aleblo· hnuteInosťau. 

Prax hýv. ll'horskej Kúrie 'pred rakom 1918 stála na zás,ade 
nedeliteInosti po'zostalo-stí, a to aj čo do nehnuteInej pozosta
losti. Zá,sa·dným Tozhodnutím č. P I 3746/1912 vyslovila Kúria, 
že dedičské nároky treba posudzov,ať padIa práV1n.ych pravi
diel toho štátu, ktorého -ohčanam bol zostavíter. Od tejta pra
xe 'Odchýlil sa N.a.jvyšší súd svojím rozhadnutí-m Č. 1218 Úr O, 
sb., v ktorO'm vypovedal, že ustanovenia § 300 Obč. zák. (rd
kúskeho) platia aj na území s.lavenského· práva .a síce aj IČO- do 
pazostalostí. PadIa cit. § 300 Obč .-zák. tatiž nehnuteInasti pod
liehaj.ú zákanro-m ,miestá, Ik-de sú, kdežtO' ·astatné veci zákan1om_ 
ma.jiteTa. Ustanavenia § 300 Obč. zák. holy síce právam uhar
ským recipované už v § 21 DoČiaslThých súdnych pr,avidiel, ale 
len ča do nehnuteInO/stí a čo do obo·ru vecného práva, nie co dO' 
pr1á'Va dedi1čského . Z vyššie uvedeného T-azhadnutia Najvyššie
ho súdu však vyplýva, že ustanavenia § 300 Obč. zák. slaven
ské recipov.alo ČO dO' právd dedičského , a ta aj ohIadne hnu
teIností. 

Je zaujímavé, že aj maď.a-rs-ká Kúria rozhadnutím zásadného\ 
významu č . P 7730/1929 odklonila sa ad pIiaxe pred r. 1918: 
a postavila s.a na zásadu delenia poza-staiostí. V spomenutom_ 
l1ozhodnutí totiž vysloviLa', že len dedičské náraky na hnuteT
nú pozostalosť pasudzujú sa padIa damavskéha práva zasta
víteIa, kdeJžto dedičské náraky na nehnuteInú poztQstalosť po-:
sudzujú sa podIa práva miesta, kde je nehnuteIná pa'ZlQtstaJasL 
Hodno tiež spomenúť, že ·osnava Česka-slavenskéhG zákonníka. 
aJbčians'keho v § 1346 prijala výlučne zá's.aidlu nedeliteTnasti po
zastalosti, keď ustano'vavia'la, ,že právne p-omery dedičské sa 
posudzujú padIa 'práva taha štátu, prí-slušníkom ktorého bal 
zostav ite r v čase smrti. 

PadIa slavenskej súdnej praxe, a-ko ta z uvedeného vyplý
va, I e x s u C' c e s s i O' n i s pT i II e hnu t e I n e j P ID Z o -
s t la I -o s t i j e p r á v o t 00 ho ·š tát u, n a úze m í k tar é :
hoj e p o z o s t a I a s ť, 'P' ri hnu t e I,fi, e j op .o ZoO s t a I o
s t i z -a s e p r á v o t o h a š tát u, p r í s I u š n í k a m k t 0 -

r é h o bol z o s t a v i t e r v (č ·a; s e s m r t i. 
Ministerstvo prav-asúdi-a pri spr.ostredkavaní medzinárod":' 

ných právnych stykav a pri uzavierEtní medzištátnych dahód, 
k toré u p'I1avujú medzištátne ďedičské pamery, tiež sa pridržia-
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va stanovi'ska, ktoré zaujal Najvyšší súd v rozhodnutí Č. 1218 
Úr. sb. Ta'k podla § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 Slovensko-nemeckej 
dohody vo veciach pozo-stalostných zo dna' 23. o'któbra 1941,1) 
podla článkov 30a 31 Slorvensk1o-chorvatskej dohody o upra
v ení vzáj'Omných občiansko-právnych stykov zo dňa 9. júna 
1942,2) podIa článku 31 ods. 1 a článku 32 SlovenskQ.-bulhar~ 
skej dohody o vzájamnej ,právnej ochrane a právnej pio'moci va 
vecialch ohčianskych a obchodných 'Zo dň,a 11. decembra 1942,S) 
konečne podfa článkov 29 a 30 Slovensko-m1a'ďaTskej dohody 
o upravení jednotlivých súkromnoprávnych otázok zo dňa 11 . 
j.anuár,a. 19444

) nehnUlte!fné pOlzostaloslti pod'liehajú právu toho 
štátu, kde sú, a hnutefné pozostalosti právu toho štátu, ktoré
ho hol príslušníkotn zostalvitel v čase smrti. 

Upl,atnenie týchtio zásad vo všetkých doteraz uzavretých 
slovenských tnedzištátnych súkromnoprávnych dohodách zna
mená uplatnenie slovenského práva aj vo/či takým smluvnjm 
štátom, ktorých právo ,stojí na z,áls.ade nedelitelnosti pozosta
losti,ako je to v práve nemec:kiQIill, podla ktarého či nehnutcI
nú .alebo hnutelnú pozO'stalosť dedí cudzí štátny príslušník po
dr.a práva svojej vla'sti, i ak zo-mrel na území Nemeckej ríše, a 
opačne nemecky štátny príslušník dedí či nehnuteInú ,alelbo 
hnuteInú pozostalos'ť Ipodra práva neme.ckého, i keď mal svoj 
posledný pobyt v · cudzine. 

Podla lex successiOlnis, t. j. pri nehnutelnej pO'ZrOstalosti po
dIa lex rei -sitae a pri rhnutelnej po'zostalosti pOldlfla losoibného 
štatÚJtu 'Zostavitef.a v čase jeho smrti treba posudzovať pred
pOIklady dedenia, t. j. tie skutočnosti, ktoré musia nalstať, .aby 
určitá osoba čo do ur'čitej pOlzlOrstalO'sti mala právne postavenie 
dedič.a. Takoruto skutočnO'sťou je zánik práV11eho subjektu 
zostavitefa. Tento na;stane jeho- fyzickou smrťou alebo smrť,ou 
prezumovanou - vyhlásením za mftveho. Ak je teda nezvest
ný taký cudzí štátny príslušntx, ktO'rý má hnuteIný m ajetok 
na Sllovensku. tento hnutelný majetok stane s.a pozostalosťou 
len ako domovs!ké vrchmolsti 'm aj itefa - cudzieho Mátneho pri
slušníka - vyhlásily ho za mftveho. Ak je však nezvestný 
taký oudzí štátny príslušník, ktorý má n a Slovensku nehnuteI.., 
ný majeto'k, slovenské vrchnosti móžu n a žiadolsť zainteresov:a
ných vyhlásiť i cudJzieho štátneho 'príslušníka po-dIa sloven
ského práva za mftveho, laJle iJba s účinkd'mi na ten nehnutelný 
majetok, ktoTÝ je na území Slovernskej :republiky. Táto výnim
ka zo všeOlbecného pravidla, že tuzemský súd nemóže vyhlá
siť za mftveho cudzlozemca, ktorý nemla:l v tuzemsku bydlisko 
(Úr. sb. ,č. 3608), je ,odóvodlnená tým, že aj otázka, či treba 
pokladať nejaký Illehnutefný majetok z,a; pozostalosť, riradi sa 
po-dIa lex rei sitae. To však neznamená, že by sa na Slovensk u 

1) Uverejnená pod č . 38/ 1942 Sl. z. 
2) Tát,o dohoda doteraz neboola ratifikovaná. 
3) a 4) Tie to dohody doteraz nebooly ratifikované. 
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nema:lo uznať .aj čo do nehnutefného majetku, ktorý je na Sllo
vensku, také rozhoctnutie cudzozemskej vrchnosti, ktorým blOl 
v.lastník takýchto nehnútefností - cudzí štátny príslušník -
vyhlásený za mftveho svojlO'u domovskou vrchnosf,ou. Domov
ská vrchnosť je pOVlolaná vyhlásiť vlalstného štátneho príslušní
ka za mrtveho s účinkami proti 'každému, ,a slovenské súdy sú 
povolané rozhodovať v tejno otázke len subsidiárne a len 
s vyšš'ie uvedenou olbmedJz.enou Ú!činnosťou, ak domlO'vská vrch
nosť ID nej rozhodla :aJlebo ,ak domovské právo nezvestného ne
pOlzná inštitúciu vyhlásenia za mTtveho. Toto ,obmedzené oprav
p.enie slovenských vrchností vyhlá'siť cudzieho príslušníka 
za mftveho výslovne 'sa uZlnáva v č'lárrku 9 Slovensko-nemec
lkej dohody IQ' vzá'j.omnom uznaní roZ!hodnutí vo veciach rodin
no-právnych .a vyhlási za mTtveho zo dňa 10. aprHa 1941 5

) ako 
aj v článku 28 Slovensko-bulharslkej dohQidy ·a v článku 45 
Slóvensko-chorvátskej dohO'dy. Slorvensko-m.aďarská dohoda 
ŤJakéto ustanovenie síce nemá, .ale keďže ,aj .podfa tejto dóho
dy, ,ako už bolů povedané, č'O dO' nehnutefnej pozostalo'Sti je 
smellodajný lex rei sitae, treba mať za to, že aj v relácii s10-
vensko-ma'ďarskej platí tO' isté. 

Predpokladom dedenia je, že dedilč je Ispósobilý dediť v kO'n
krétnom prípade a že tu niet dóvodov nehodnO'sti dedenia. 
Túto otálzku treba posudzovať podfa lex successionis. Nespó
sobilosť dediť v konkrétnom prípél_de nesmie byť však důsled
kom všeobecnej neschopnosti byť subjektom práv, leho SPÓSD
bnosť byť subjektom práv sa ri,~di podl'a O'sD'hného štatútu. 

Odchýlne ustanovenia od tohto všeobecného pravidla 'ma 
Slovensko-nemecká dohO'da z 23. O'któbra 1941, ktorá v § '1 
vyrieka, že príslušníci jednej smluvnej str,a/ny, ktorí na území 
druhej smluvnej strany upl'dtňujú dedičské nároky, musia. byť 
spósobilými dediť tak podfa práva smluvnej strany, ~torej ' prí
slušníkom bol zO'stavitef v čase 'Svojej smrti, ako ,aj podfa prá
va svojej vlla:sti. Slovensko-madarská dohoda zo dňa 11. janu
ára 1944 v článku 28 zaujala tiež Qidchylné stanovisk,o od vše
obecnéhO' právneho pravidla, ustéllIliOVUjÚC, že štá,tny občan 
jedmej smluvnej strél'Ily mórže upl,atniť nárok titulom dedenia 
na území druhej smluvnej strany len, ak má dedičskú spó
snbilosť podra práv.él svojej vlasti. Podfa toho teda, ak by štát
ny ·o'bčan ffi,aďarský nemal podfa lnaďr..rských právnych pred
pis,ov spósobilosť dediť, nemólže dediť poz'osta,losť lči už hnuteI
nú aJeho nehnutefnú, kborá je na úzenlÍ Slovenskej republiky 
i keď má dedičskú spósiobilosť podla sloiVeruského práva. Sl 0-
vensko-chorvátska dohoda zo dlňa 9. júna 1942 a Slovensko
bulhaTská dohoda zo dňa 11. decenllhra 1942 nemajú takýchh) 
ustanovení a pretO' v pornere slovensko-chorvátskom a sloven .. 
sko-bulharskom platí čo dO' neschopnosti dediť všeobecné 'pra
vidlo slovenského medzinárodného práva dedičského. 

5) Táto dohoda je vyhlásená pod ·č. 92/1942 Sl. z. 
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Podra lex successionis treba posúdiť aj otázku, či má de
dI~čskú spásolbHosf plod života. Nlasciturus totiž nie je podra 
p ráva ešte osobou a preto nem'O;žno tútlO otázku riešiť podra 
,C'sobného štatútu. Naproti tom,u otázka, či novonaflodenec n~
schopný života .alebo osoba naTodená coutra f,ormam generis 
b;umani majú dedičskú spásobiloS'ť, je otázkou spásobilosti byf 
~ubjektom práv, a pretlD ich dedičskú spáso·bilosť treha posu
.dzovať podra leh oSQbného štatútu. 

podra lex suC'cessio'll'is treba 'P'O'sudzovať aj účinnosť a dó
.s ledky právnyc:h úkoIlJov, ktorými sa niekto zrieka dedičstva 
či už za živ.ota Ia:lebo 'po smrti 'ZostaviteTa. 

"Lex suecessionis jě smerodlajný aj čo do zákonnej dedičs~ej 
p ostupnosti, t. j. v tom smere, ktoré nsoby sú povolané deďiť 
p odIa z,éÍJkona , aké je ich poradie pri pov,olaní k dedeniu a ,aký 
j e ich ·dedičský podiel. Toto právo bude rozhodné teda .aj pri 
riešení otázky, aký má byť rodinn.o-právny pomer medzi zosta
ví terom a zá~onným dedičom. Otázk,a však, či vyž-ddovaný 
r-odinno-právny pomer vzhIadom na ,osobu zostavíteIa skuto1č-

:rte jestvuje (nĎJpr., či jestvuje manželstvo ,aleho zák. potomstvo) , 
je otázkou štatuslQ-VOU, a preto ju treba POsudzoVla'ť podra 0'

Slobného štatútu. Lex successíonis určuje to, čí, v akej miere 
a z akých príčin mnžno pominúť zákonných dedičov a pozIíle

'niť ich zákonité por.adie opatrením na prípad smrti, či niekto 
je nepominuteIným dedi-óom a ,a:ký je jeho povinný podiel. 
, Rovnako i materiálny lobsah a mateiiálne pl,"ávne účinky 

-Opatren]élj na prípad smrti sa ma.jú posudzovať podIa lex suc
cessionis. Tak lex successioni-s je 's,merodajný pre posúdenie 
i oho, aké právne dásledky má pominutie nepominuteIných de
~ičov v závete alebo aké dásledky majú nemožné aleblO ne
m ravné ustanovenia závetu . 

Lex slUccessi-onis určuje právo zost,avHeIovej vdovy na de
dičstvo· najma, l či má nárok na vdovské právo a v -dkej lniere 
.ako aj prípady, keď pre nehodnosť stráca tieto práva. 

PlodIa lex successionis treba posúdiť, či pozost.alosť je b~z 
dediča, t. j. či pnzostalosť s'a stala -odúmretou. Táto zásada čo 
odo hnuteInfch pozostalostí je výslovne vypovedaná v § 3 
,ods. ' 2 Slovensko--nemeckej dohody zo dňa 23. okt. 19.41. Otáz
k u nároku štátu na -odúmrť treba však posudzovať podIa l~x 
rei sitaeaj pri hnuteInej ,odúmrti, ktoTá tiež má pripa-c;lnúť to
mu štátu, na území ktorej je - poJdaI, pravda, neustanovuje 
i nak medzinárodná smluva ,alebo dohodnutá vzáj'Ornnosť. Tak 
napT. podra § 3 ods. 2 Slovensko-nemeckej dohody zo dňa 23. 
okt. 1941 -a podI,a' článku 30 ods. 3 Slovensko-maďarskej do
:h o-dy zo dň.a 11. januára 1944 hnuteInú ,odúmrť treba vydať 
t omu štátu, príslušníkom ktoTého bol zostaviteI v čase úmTtia. 

PodIa lex successi-onis treba po-súdiť .aj odkazy, pododkazy 
a následné OIdlkazy. Ak ide však .Q ve:cný odk.az (legatunl per 
v indicél'tjJcmem), treha, aby oďkaz'Ovník laJko podIa lex suC'ces-
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sionis, tak .aj podTa lex rei sitae smrťou ·zostaviteTa nadobudol 
vlastnícke právo na predmet odkazu. V opačnom prípade odkaz: 
sa nejaví vo svojích právnych účinkoch ako legatum per vin-o 
di'Ca.tioonem, ·ale len alko leg.atum per damnati/onem, la~ to preto, 
lebo otázku, či 'ili~kto nedobudne vecné právo na nejakú vec r 

či už hnuteTnú alebo nehnuteTnú, treba posúdiť p.odTa lex á~i 
si1Jcre. Ak však lex successionis. kto-rý má byť ináíč smerodajný 
pre dedičské pomery, nepozná vecný od~az, nemóže tento ne
dostatok nahradiť lex rei sitae. 

PodTa lex successionis treba :posúdiť i pr,ávne účinky dede
nia. Tak toto právo je smerodajné pre to, či dedenie nastáv'd 
ipso, jure, t. j. bez vyhláseni.a dediča, že dedičstvo prijíma" 
alebo ' či mu dedičstvo pripadne len po tomto vyhlásení a či, 
kým sa nestalo takéto vyhlá'senie, .aleho kým dedičstvo nebolo 
o-dovzdané, treba považ·ovať pozostalosť za hereditas iacens. 
:RadIa toho treha. posúdiť tiež materiálne ná'sledky odmietnutia 
dedičstva, leho však je samozrejmé, že právny systém, ktorý 
je smeI10dajný pre posúdenie Illásledkov nadobudnutia dedič
stv!é!, je smerodajný aj óo do následkov odmietnuHa dedičstva-~ 

Lex successionis je ro-zhodný .aj v tom smere, kto- a akým 
spósobom ručí z,a po'Zostalostné ďlhy, či ručia dedičia .s,oUdáme~ 
či ;po -výšku hodnoty poza-stalosti ,allefbo aj nad túto hodnotur 
či 'veriteli.a sa móžu uspokojiť len z majetkoprávnych pred
metov, ktoré sú v pozosta,losti, či dedičovi prillláleží beneficium 
iniVentari .atď. 

PodTa lex succesionis treha posúdiť aj pomer spoludedičoVr 
najma, či dedič je povinný da'ť do deTby to, ičo dostal darom 
za života z-ostaviteIa, či dedičia sa stali idJeálnymi alebo reál
nymi spoluvla,stníkmi dedičstva latď. 

NiepodIa lex successionis, .ale podTa o'S-obného štatútu tre
ba posudzovať závetnú spósobilosť zostaviteraL. lebo závet.ná. 
spós'obila-sť je súčiastkou sposobilosti konarf. · Toto právo ma
že byť aj v prípade hnuteInej po'Zostalosti odchylné od lex 
suC'cessionis. V tomto prípade lex successiolll'is je domovské,: 
právo zostaviteIa v čase jeho smrti. Móže sa však stať, že tes
tátor po oa.,se, keď učinil opatrenie na prípad smrti, zmenil. 
SVlOjU štáltnu príslušnosť a podra sVlojho nového domovského' 
práva uiž nemá záve-tnú spósobilosť, kdežto podra práva svojeJ 
st.arej vla'sti v čase, keď urobil opd,tTenie na prípad smrti, m,a~~ 
závetnú spóso/bilo-s'ť. V takomto prí'Pade opatrenie na prípaq 
smrti urobené pred 'Znlenou štátnej príslušnosti treba: poklada,ť 
za platné, lebo teS'tátor v čase, keď urobil opa,trenie na príp.aď 
smrti, mal závetnú spósobilosť po-dIa svojho domovského prá
v.a. Právoodvolať takýto závet trebla testátorovi priznať aj: 
v tom -prípa,de, ak podIa práva sViojej novej vlasti nemá zá--

. vetnú spó-sobilO's-ť, leb-o nebolo .by s:pravodlivé odoprieť mu to
to práV1o, a:k by mu závet neskorši-e nevyhovoval. Nové .opa
trenie na prípad smrti však ur,oíbiť nemóže. Zás\3./da, že závetn~ 
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sposobilosť s:a riadi po'dIa dom.ovského práva zostawitela, je 
vyslovená: v § 6 Slovensklo-nemeckej dohody zo dňa 23. okt. 
1941·, v článku 32 o.ds. 1 Slovensko-maďarskej dohody z.o dňa 
1 L januára 1944. Slovensko-bulha~ská dohoda za dňa 11. de-o 
cembra 1942 fa; Slovensko-choTvátska dohoda 'zo dna 9. júna:. 
1942 tú to zásadu mlčky predpokladajú. Zásada, že zmena, '20-

staviterovho štátneho ,ohčianstva po čase, :keď urobil .opi::l.'tre 
nie na pr~p,a,d smrti, nedotýka sa sposoibHosti lodvolať takéto· 
opatrenie, je výslovne uvedená v článku 32 ods. 2 Slovensko
IDld'arskej dohody za dňa 11. januára 1944. 

Č-o do formálnych náležitostí opa'trenia na prípad· smrti pla
tí § 34 zák. čl. XVI/ 1876. PodI-a t,ohto zákona opatrenia nl 
prípad smrti, zhotovené v cudzine, sú ČO do. ich f.ormálnych. 
náležitostí plfatné na území Slovenskej Tep-ubliky aj vtedy, ale 
vyhovujú právnym pravidlán1 štátu, v ktorom boly zhot'0vené ~ 
Toto zákonné ustéilloiVenie vylučuje na Slovensku platnosf ta
kéhoop.atreni.a na prípad smrti, ktoré zhotovil na Slovens'k'.l 
cudzí štátny príslušník s formálnej stránky !podI-a prá'Vla' svoiej 
vlasti. Napro.ti tomu § 5 Slovensko-nemeckej dohody zo dňa. 
23. okt. 1941 .a článok 31 Slovensko-maďarskej dohody zo dňCl 

11. januára 1944 ustdnoVlujú, že forma opatrenia na prípad smT-· 
ti sa riadi podIa domovského práva z.ostavitera, ale subsidi
árne sta,čí z,alcho~ať zákon miesta, kde sa optrenie na priparT 
smrti zhotovilo. Odchylne upravuje túto vec tiež člán·ok 29 
ods. 2 Slovensko-chorvátskej dohody 'ZO dňa 9. júna 1942 tl 

čláThok 30 Slovensk'0-bulharskej dohody 'ZO dňa 11. novemhra 
1942, podra ktorých opatrenie na pIÍp3:d smrti má byť 'Zhotove
nés f.olrmáilnej stránky podI-a zákonov toho štátu, na územi 
klorého opatrenie na pTípad smrti bol,o zhobovené. Jednak. o 
však treba zia:stávdf náz·or, že I ČO do fOT'málnej stránky máme 
uznať z.a platné podr.a § 34 zák, čl. XVI/1876 aj také opatrenia 
na prípad smrti, kto.ré boly '~ho.tovené v Chorvátsku leho v Bul
h::lTskli podJra slovenských právnych predpisov, lebo citované 

. ustanovenia dohod nevylučujú, aby sme - ak t,o slovenské 
právo dovoruje - išly .a-j nad zaviaz.ano'sti 'prevzaté dohoda.mi... 

Otázk,a, či pozostalostné majetkové veci sú hnuterné a č f. 
nehnuterné, je otázkou vecného práva, a preto v tomto smere 
nie je smerodajný lex suC'cessionis, .ale lex rei sHae. TátO' zá-· 
sada je vyslovená v § 23 lods. 3 Slovensko-nemeckej dohody 
zo dň.a; 23. dkt. 1941, v článku 37 Slovensko-·cp,orvatskej dohody
zo dňa 9. júna 1942 la v článku 29 ods. 3 a článku 30 ods. 4: 
Slovensko-maďarskej dlohody 'ZO dňa 11. januára 1944. 

podra lex rei sita·e sa posudzujú dedičské náToky na také 
majet~ové predmety, či hnuterné a.Jebo. nehnuterné, ktoré z; 

dovodov verejných podliehajú osobitlnému majetkovému uspo
ri.adaniu, alko napr. roTnícke nediely, veC'i patri-alCe k fideik.omi
som dlebo k dedičným hospodláTstvam .atď. Táfto zásada je u
znaná vo všetkých medzištátnych dohodách -o úprave .medzi-
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~tátnych dedičských pornerov, ,ktoré Slovenská republi~a .do
teraz uzavrela. 

Tát,o zásada nie je vla/stne nitčím iným ako uznaním vý
hradovej doložky (clausula ordre public). Táto dolO'žka vylu
čuje použHie takého lex successi.Oinis, ktorý sa protiví takým 
vnútrostátnym právnym normá/m, ktoré sú pHierom spol,očen
,ského, hospodárskeho a m~a.vného lživota v Štáte. Preto tieto 
normy nemožu ustúpiť tiakým cudzím právnym nOlrmám, ktoré 
sa im protivi.a a kt,o'Té by maly byť .ináč použité podIa otdkazo
va·cej vnútroštánej normy. Tak n3.,pr. protivilo by s'a našej 
výhradov~j dollo'žke, ak by podIa lex successionis dedič nebol 
vylúčený z dedeni.a pre nehodnosť, hod zabil zostaviteI.a ale
ho zničil, po prípade utajil opatrenie rua prípad smrti. Prie1čHo 
by sa výhradovej doložke laj také ustanovenie lex successio
llis,. podIa ktorého· by napL nemal sposobilosť nadobudnúi 
~najetok vojenský zbeh ,a,lebo vyhnanec, leho podIa ducha 
nášho práva takéto obmedzenie sposobi1osti byť subjektom 
:práv rovná sa občianskej smrti, čo naše právo neuznáva. 

Náš právny pOTÍt:'l.dok stojí na 'Princípe neobmedzeného sú
kromného vlastníctv.a. Preto i keď z dovodov verejných vlast
nícke právo k určitým veciam a v určitom s'mere sa o:bme
dzuje,' je to len výnimka, ktorá je od6vodnená verejným"i zá
u imami. Naproti tomu právo Sovietskeho Ruska zásladne ne
uznáva ' súkromllé vl'3.stníctv·o a to z dovodov vere.iných. a len 
s ohIadom na potreby malého súkromného podniklania a na 
potreby jedmotlivca a rodiny pov,oIuje výnimky, a, to takým 
sposobom, . aby pokiaI možno 'čím účinnej šie bolo zabránené 
neži,adúcemu hro'madeniu majetrl<:.u v súkromnom vlastníctve. 
VzhIadom na, tento rozpor medzi naším a sovietsko-ruským 
právnym systémom niekt()rí považujú sovietsktO-ruský dekrét 
:zo dňa 22. mája 1922 o dedičskom práve za taký, ktorý sa 
protiví Tha'š~j výhradovej doložke. PodIa tlo,hto dekrétu ' totiž 
je prípustné dedenie, či už zákonné ,aleho závetné, len po 
\fÝš,~<:.u hodnoty lQ.OOO zlatých rubIov. Časť pozostalosti nad 
iúto hodnotu prejde do vla.stníctva štátu. Zákonnými de dič
mi sú manželská strana lal pri.ami potomci, ďalej také nema
jetné a práceneschopné osoby, ktorých zostaviteI najmenei 
po celý ' rok pred svoiou smrťou skutočne lživil. Poz.ostalosf 
sa rOlzdelí rOV1ruako /medzi~šetkými dedičini. Závet je prípust
pý, .ale okrem zákonných dediČtov nikto iný nemože byť ustla ..: 
novený z.a dediča. ZostaviteI maže vylúčiť zákonného dediča 
z dedenia, pričom vŠak podiel takéhoto vylúčeného dediíča ne
-pripadne ostlatným dedičom, ,ale štá/tu. Ak by sa takéto ' uspo
Tiadanie dedičského práva priečilo našej výhradovej doložke, 

' s,ovietsko-ruský dekrét o dedičskom práve zo dňa 22. mája 
1922 Ine~ohol by : byť !použitý li nás ako lex successionis. 

literatúra: 
Fa j nor ::.Z á tli rec ký: Nástin súkromného práva. 
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Dr. Miloslav Takáč: 

Judikatúra k § 7 zákona č. 562/t919 Sb. z. a n. 
Ustanovenia § 7 zákona č. 562/ 19'19 Sb,. z. a n. o podmie

nečnóm odsúdení a o podmie11ečnom prepustení sú' pomerne 
jd;s'né, .ale v d6s1edku logickej interpretácie vytViorila sa pri 
nich obsiahla judik::i túra, ktorá ich vysvetruje a v mnol~oni 
smere šťas1me doplňuje . 

L keď tieto u stanovenia sa dosť často použív.a jú; nie je dos t": 
známa ich judik a.túr.a takt10 i trestní prá'vnici pri ich interpre,~ 
tácii robia , menšie-vačšie chyby, 'ktoré práve prýštia z ne;zlil.a~ 
lo,s ti judikatúry. Že je v tomto smeTe neznal, osť j1idikatúry 11;1. 

súdqch nižších stolíc, to , dokazujú dasť časté rozhodovaliia 
N,aj,vyššieho súdu, uverejňované v Trestnej sbieike, ktoré Sil 
vzťahujú práve na tieto ustanoveni-a. ' , 

-A k ý znamenitý bol MiJ.ot,ov kOlnent~rl) ·k zák0nu o , pod~ 
mÍ'enečnom odsúdení a Ó podmienečnom prepustení kedysi, '~ 
hneď po uvedení tohto zákona do života - o tom niet pochyl) ,,
nosti. Tera'z v šak je už neúplný d prax:ou v mnohom preko
naný. Tak napr. pri výkla de § 7 uvádza , že podmienečný od
klad tres tu je závislý n a priamom osobnom dojme sudcu J ' 

o;ďsúdenom ·a, že pr eto práv e sa uzákonilo, a.by ' o " podmieneč
nom ,o-dklade 'v ždy 'r ozhodoval súd prvej stoliée, ktorý,.pádé' 
vždy do bezprostredné-ho styku s obžalova-ným. Toto stana.,. 
visko _na,chádza svoj výraz i v ,obsahu § 2 vládneho , naridde:. 
-nia č: 598/ 1919 Sb. ' z .a n .. , ktoré hovarí, že súd obžalovanéíIi~i 
zpravidlia nesmie povoliť podmienečný odklad trestu bez toho;, 
aby hoosobne nepoznal , ak len nejde o 'čin , nepatrného vý~ 
~namu. Každému je známe, ~ lebo je ÚD, notorická skutočmost , 
ktorá sa nedokazuje -, že osobný doiem sám 00 sebe móže , 
klami 3.ť , čo nepriamo vyuov e da-l , vo svojom rozhodnutí aj Nai
VYf'ší .s úd~ ) 'U tak táto okolnosť, al(lo pfávne relevantná, padá. 
N a:k 9rk d , 00.16 t9:to stanovisko. ',prekonané i ,samým z.á~o;~?,~ 

.~ 

1), ' D r , Albert Milota: Podmíněné . o dsouiení a ' propustěIlí ' (Výkta1J 
zákona) : Beníšek, Plzeň. -, 191,9. :' 

. ~) »D9brý dojem obžalóvaIl'éhon'a :s).l'dcu maže prísť do úv.any; ke'd" Je 
prav ým 6dleskom; jeho' pDvahy« ' (Kr r 764!20'h~ Sbns -c3S1). . " , ,. ;, 


