
nilo i právo formálne, ktorého účelom preca je pomáhať k ž~votu .prvé: 
rilU. V dôsledku vyššie uvedeného niektorý formálny predpIs "zlomeny 
byť musí, má-li sa dojsť k rozumnému účelu. Snáď nie najhorší ?y bol. 
i ten postup, že mimoknihovné nabývanie v prípadoch nespornych v by, 
sa rešpektovalo, orgán odhadom poverený resp. .úradný , zememera~ v 
smysie § 29. odh. por. vyhotoví plánok plochy - vlastmctva ~xeku~a" 
len toto sa odhadne ako celok, dražba sa vypíše síce na ideálny podIel 
resp. celok a tento sa tiež formálne zlicituje - ale za odhadnú cenu 
časti exekútovi skutočne patriacej, dražebného kupca vložíme ako ide
á lneho vlastníka .resp. vlastníka celku, čím sa .stane legimi!ovaným ~ 
zjednaniu nápravy. Výhoda tohoto postupu spočíva v tom, ze odprevd~ 
s'a len to čo exekútovi patrí; pohne sa dražbo';.! ku predu a znemozm 
sa poškodenie vydražiteľa. Dúfajme, že praks príde na 'niečo lepšieho. 

Bolo by nesprávne podľa toho, čo bolo uvedené posudzovať hodno
t u celého odhadného poriadku. Vniesol do tunajších pomerov, kde boly 
na dennom poriadku prípady, že nap. vydražiteľ kúpil nemovitosti , 
ktoré ' nielen že už nepatrily exekútovi, ale ani v prírode nejestvovaly 
(v prírode boly rozdelené, odpredané a spojené s pozemkami súsedov)y 
alebo zase vzhľadom k určeniu odhadnej ceny na základe daňového vy-
8vedčenia kúpil za niekoľko sto Kč nehnuteľnosť, ktorej skutočná hod
nota bola niekoľko tisíc, alebo zase opačne. Odhadný poriadok prináša 
v tomto smere trochu istoty, vec však do dôsledkov - zvlášť čo sa 
týka mimoknihovného nabývania na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 
jak z uvedeného ide na javo, - nepremyslel a vyvolal celý rad ;váž
nych pochybností. Je to už akýsi - možno povedať -. tradičný a tra
gický tieň našich unifikovaných zákonov! 

Dr. Bart. Rón a (Riegelhaupt), adv. v Košiciach: 

ČeslI.oslo~ensliý záRon O pOistnej 
sD11u~e a slovenslié (uh.) PJ:. p:ca.~idlá 

o poistnolD. úRone .. *) 
v rámci obsahove obmedzeného článku je nemožné všetky tie usta

novenia nového čsl. zák. č. 145/34 oboznamovať, ktoré sa ako podstat
né rozdiele voči starému slov. {uh.) zák. javia a tak sa len o to jedná: 
,io veľkých rysoch poukázať a upozorňovať na tie nova, ktorých si má. 
jednak právnik, jednak poistný odborník všímať. 

A) 
I. Vo všeobecnosti má nový zákon tú výhodu, že obsahuje »Pred

pisy pre všetky poistné odvetvia«, a zvlášť upravuje i poistenie proti 
:škode. Naproti tomu postráda čsl. zák. definíciu poistenia a neupravuJe 
zaisťovanie (reasekuráciu), ktoré bolo v starom (uh.) obch. zák. 
'v ďalšom: sl. o. z. - upravené. Dotyčné ustanovenia boly však čsl. 
·zák. zrušené. 

II. 1. Oproti §§ 468. a 506. sl. o. z., ktoré ku platnosti poisťova
-cieho úkonu vyžadujú písomnú smluvu, čsl. zák. takéto ustanovenie ne
·obsahuje. 

Poneváč totiž dľa ,§ 1. nemusí byť návrh poistníka písomný, a dTa
'§ 23 {3) môž e byť vyhotovenie poistky vylúčené, je možné - ovš-em 
"Uie zvyklé - že poistný úkon t. j . poistná smluvu vznikne ústne~ Je to' 
ovšem taká výnimka, s ktorou zákon nepočíta, lebo zákon, najmä §'§' 2:, 

·a 8., predpokladá písomný návrh poťažne to, že poistka bola vy ďaná. , 
2. Oproti sl. o. z" ktorý sa o záväznosti návrhu poistníka ne-o 

:.zmieňuje -(teda bolo smerodajné všeob . obč. pr. pravidlo, dIa ktorého) 

*) Zpracované na základe »Komentáru čsl. práva poisťovacieho«' 
autora, u ktorého (Košice, Mlynská 4.) môže byť kniha v slov. , a' maď:_ 
reči objednaná. 
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návrh je odvolateľný až do prijatia) ustanovuje čs. zákon zaviazanosť 
poistníka voči poistiteľovi 14 dňovú a -:- ak má roz~odn,utiu o n~vrh,u 
predchádzať lekárska prehliadka, t. j. pn osobnom pOIstem - 30 dňovu. 

3. Kdežto teda čsl. zák. predlžuje zaviazanosť poistníka ohľadom 
návrhu, zaviazanosť poistiteľa vôbec neustanovuje, takže tento ani ohľ~
dom prijatia návrhu sa nem u s í vyjadriť. Týmto padajú ovšem tIe 
ustanovenia § 468. sl. o. z., dľa ktorých behom 48 hodín neodmietnutý 
návrh má byť považovaný za prijatý a že zápis náv-rhu do kníh poisti-
teľa rovná sa písomnej smluve. . . 

4. Odchylne od sl. o. z. a od všeobecných právnych pravIdIel upra-
vuje čsl. zák. prípad, že sa poistka od návrhu odchyluje. . 

Sl. o. z. tento prípad nepredvída, čo viedlo ovšem k značným k0111-
plikáciam a bolo často na úkor poistníka, nakoľko súdna prax V páde po
chybnosti a najmä ak poistka bola od návrhu odchylná, prijala stano
visko -§ 472 sl. O. Z., dľa ktorého: smerodajné sú podmienky poisťo
vacej smluvy. 

V páde zmienenej odchylky predvída čs. zák. .(§-§ 2. a 8.) dosť kom
plikovaný postup, výsledkom ktorého sa javí ako smluva buď obsah 
poistky, buď návrhu. Táto komplikovanosť môže ovšem zapríč~niť, že 
poistník a poistiteľ (nevedomky) považujú rôzne . osnovy za smluvu . . 

Ohľadom počiatku poistnej smluvy (vlastne zaviazanosti poistiteľa) 
sl. o. z. neobsahuje všeobecné ustanovenie, kdežto . dľa čsl. zák. {§ 17) po
čína tá zaviazanosť v poludní dňa, ktorého sa smluva ujedná. 

III. 1. Ohľadom ú daj u o k o l n o s t ine bez peč ens t v a usta
novil sl. o. z. {§ 474) povinnosť poistníka všetky jemu známé ,dôležité 
okolnosti udať, kdežto čsl. zák. {§ 3. (2) takúto povinnosť neustanovuje 
poťažne obmedzuje túto na zákaz obmyselného zamlčania a nesprávnosti 
údajov z hrubej nedbalosti. V tom sa ale obidva zákony {podstatne~ 
shodujú, že v páde predloženia dotazníka {alebo inej písomnej formy ) 
obmedzuje sa táto povinnosť na správnu odpoveď na dotazník. 

2. Oproti ustanoveniu sl. o. Z., (§ 475), ktorý vylučuje napadnutie 
smluvy len v tom prípade, ak poistiteľ nevedel o údajoch alebo o ne
pravdivosti alebo nesprávnosti údajov, r o z š i ruj e čsl. z . . 0§ 4.) prípady, 
kedy nem o ž n o odstúpiť. Medzi týmito má praktický význam ten 
prípad, že: nesprávny údaj nemal vlivu ani na vznik poistnej príhody" 
ani na rozsah plnenia, okrem, žeby poistník jednalobmyselne. ._ 

3. Ohľadom účinku porušenia tejto povinnosti je rozdiel v tom, že 
dľa sl. o. z . môže poistiteľ od por o v a ť platnosti smluvy, dľa čsl. 
zák. stane sa to odstupom, ktorý účinkuje ex tune. 

Oproti sl. o. z. , ktorý časove ne.obmedzuje tento odpor, ba ho pri 
p ú š ť a výslovne i pop r í hod e, ustanovuje čsl. zák. {§ 6.) jednome
sačnú lehotu odo dňa, keď sa poistiteľ o vadnosti údajov dozvedel a že 
sa k platnosti odstupu vyžaduje písomné prehlásenie. 

IV. O hra dom uje dna n i a s m l u v y s p o i stn í k o v Ý m 
z á s tup c o m nepozná čsl. zák. ustanovenie sl. . o. z. {§ 467.), dľa kto
rého osoba uzavierajúca ' poistenie bez vedomosti poistníka poťažne po
istenej osoby osobne ručí za poistné, že ale stačí schválenie tejto smluvy 
buď i p o príhode. Naproti tomu však nemá - dľa čsl. zák. - jedna
nie zástupcu poistníka - ohľadom prípadného odstupu poistiteľa 
účinku ak je ten zástupca zároveň jednateľom poistiteľa. 

VI. 1. Oproti sl. o. z. pripúšťa čsl. zák. {§ 23.) vylúčenie vyhotove
nia poistky. 

2. Ohľadom ú mor e n i a p o i s tky a náhradnej listiny boly v 
nedostatku ustanovenia v sl. o. z. smerodajné všeob . pravidlá ,rzťahujú~ 
ce sa na umorenie. Slov. {uh.) prax považovala poistku - opierajúc 
sa o sl. o. z. {§ 482.) - za inkorporačnú listinu, bez umorenia ktorej 
poistiteľ nem u s e l platiť. Čsl. zák. vyžaduje to len pri poistke zne
júcej na majiteľa poťažne doručiteľa. 

Podotknúť treba, že 3. odst. § 9. čsl. zák., up~·av4fúc.i form. nále
žitosti umorenia ztratil platnosť ešte pre d vstúpením ··Y.' platnosť poisť. 
zák. samého. Na miesto ' týchto ustanovení vstúpil zák. č. 250/1934 po'-
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ťažne vl. nar. 30/1935. Týmto zákonom zrušené boly všetky dosavádné 
slov. {uh.) a čsl. pr. pravidla vzťahujúce sa' na umorovanie - výjmúc 
dotyčne zmenky apod. . 

VII. 1. Nové je ustanovenie čsl. zák. {§ 11.), dľa ktorého »ujednanie, 
že spory z poistnej smluvy majú byť rozhodnuté l' o z hod čím s ú
d o m, je neplatné«, vyjmúc ustanovenia v Ý š k y plnenia poistiteľa. 
Sl. o. z. takéto obmedzenie nepoznal. Takéto rozhodnutie rozhodčieho 
súdu (ohľadom výšky) nie je ovšem vykonateľné, ačpráve platnosť toho 
srovnáva sa platnosti rozsudku (res judicata). 

2. Nové ustanovenie čsl. zák. ohľadom miestnej príslušnosti súdov 
(§ 12.), ktoré pre spory proti poistníkovi zásadne ustanovujú výlučnú 
miestnu príslušnosť obecného súdu poistníka v tuzemsku {poťažne miesto 
závodu), pre spory proti poistiteľovi ale pripúš'~ajú príslušnosť obecného 
súdu poistníkovho. 

VIII. Oproti sl. o. z. (§ 273.) ustaluje čsl. zák. .(§ 16.) sudcovské 
zmierňovacie právo ohľadom smluvenej pokuty. Ostatné ustanovenia 
§ 273. sl. o. z. - najmä ohľadom nároku na odškodné nie sú tým:o 
dotknuté. 

IX. 1. Predlženie poistného pomeru mlčky - i dľa slov. práva mož
né - upravuje čsl. zák. (§ 18.) vždy najvyššie na 1 poistné obdobie. 

2. Výpoveď trvalého poistenia (zjednané na neurčitú dobu) - slov. 
o. zákonu neznámeho - pripúšťa čsl. zák. (§ 18.) len pre koniec bežné
ho poistného obdobia. Výpovedná lehota musí byť pre obe stránky 
rovnaká. 

3. Pre m l č a nie nárokov ustanovené v sl. o. z. IG§§ 487. poťažne 
506) jedným rokom, nastáva dľa čsl. zák. (§ 19.) behom 3 rokov, pri
čom premlčanie počína ukončením kalendárneho roku, v ktorom bolo 
možno žiadať plnenie. Toto premlčanie sa staví samým ohlásením n á -
l' o k u (nie však poistnej pr í hod y) a to až do doby kedy dôjde pí
somné rozhodnutie poistiteľovo. 

4. Netýka sa premlčania, ale uplatnenia nároku ustanovenie čsl. zák. 
(§ . 20.) o o b med zen i e p o i stn é hon á l' o k u le hot o u, aké 
ustanovenie bolo sl. o. z. neznáme. 

X. Ani sl. o. z., ani slov. (uh.) Konk. Por. neobsahovaly zvláštne 
ustanovenia oh ľad o m ú č i n k u k o n k u l' Z U na poistný pomer, 
tý~ me~ej - prirodzene - ohľadom účinku pokračovania vyrovnacieho, 
SVOjho casu neznámeho. 

Túto otázku upravuje jednak čsl. zák. sám ,(§ 21.), jednak ll. odd. 
zák. č. 147/1934. 

, XI. 1. Ohľadom platenia pre mie javí sa rozdiel v tom, že kým 
dIa sl. o. z. {§ 473.) poistník nem ô ž e požadovať vydanie poistky 
p l' ~ d zapla.te~í~ poist~ého, je poistník dľa čsl. zák. (§ 23.) zaviazaný 
prvu alebo jedm,! premm len vtedy . platiť, keď mu bola doručená po
Istka - krome, ze vyhotovenie poistky bolo vylúčené. Odchylné ujed
nanie vylúčené ovšem nie je ani teraz. 

. ,2. V podstate súhlasia so starou praxou ustanovenia čsl. zák. ohľa
dom poistného obdobia a ná hra dy dob o vej s ľ a v y. 

3. Starú poc?ybnosť o~straňuje čsl. zák. (§ 24.) určitou úpravou spô
so~u ,v y b l' a n I a p .1'. ~ m,1 í . vysl?viac" že ?pä~ným vybraním prémie u 
P?Istmka nasta?e p~Ishtelo';I vJ?ovm~osť pOIstm~a n~ zaplatenie prémie 
pIsomne vyzvať. Ohladom dalsIch nasledkov pľ1padneho zameškania po
istníka platia predpisy § 29. 

. 4. ~ed?stttt~k slov. o. z. odstraňuje čsl. zák. (§ 26.) ustálením po
vmnosh pOIst! tel a vset~y platby (teda nielen splatné prémie) náležiace 
mu z pOIstnej smluvy I bez svolenia poistníka od záložného veriteľa 
alebo od neodvolateľne označeného obmysleného prijať. Záložné právo 
záložného v~riteľa vzťahuje sa i na takéto platby. . . 

" 5. a) N a~.1 e d ~ y ne p l ate n i a pré mie neboly v slov. o. z. ani 
zasa~n~ .. a .urcI:e, tlm menej jednotne ustálené, lebo ohľadom poistenia 
proh skode zak. upravy nebolo, ohľadom životného poistenia (I§ 485 
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~axou ustanovenia čsl. zák. ohľa
d o b o vej s ľ a v y. 
zák. (§ 24.) určitou úpravou spô-
že opätným vybraním prémie u 

l poistníka na zaplatenie prémie 
dkov prípadného zameškania po-

le čsl. zák. (§ 26.) ustálením po-
nielen splatné prémie) náležiace 

~ poistníka od záložného veriteľa 
)mysleného prijať. Záložné právo 
kéto platby. 
pré mie neboly v slov. o. z. ani 
ustálené, lebo ohľadom poistenia 

dom životného poistenia 0§ 485 

ale bol - ako následok neplatenia - zánik smluvy ustanovený. ,P~d
statná zmena nastala potom čsl. n?v. č . ~02/1925, .v~ k~orou sa noyy c~l. 
zák. zásadne shoduje s tou odchylkou, ze tamOjSla uprava platI teraz 
i ohľadom poistenia osobného. ., . , ". v 

b) Zásada je teda: a) pokiaľ me je prv a premia vcas platená, 
~á poistiteľ právo od smluvy odstúpiť poťažn~ ~e poistit,eľ , ak poistná 
príhoda nastala, prostý záväzok plniť,. b) ~ols~lteľ zostava zodpoved: 
ným i vzdor neplateniu n á s led nej pre m 1 ~ a len p o s.plneI?-l 
istých náležitostí a uplynutí lehoty nastane ako ~asledok ~ep!atema na~ 
s lednej prémie sprostenie poistiteľa záväzku. Povmnosť pOlstmk~ vyzvať 
obťažuje poistiteľa len v tom prípade, ak chce - pre neplateme - od 
.smluvy odstúpiť, inak trvá smluva ďalej, 

c) nový zákon neo d str a ň uje pochybnosť vzniklú behom - trv~
n ia zák. č. 202/1925, že kedy má poistiteľ poistníka vybídnuť. Hram
cou je iba premlčacia doba, z čoho pre poistník~ nevznik~e .nebezpe
čenstvo, poneváč zaviazanosť poistiteľa . . behom, jedno~es~cnej. leh?,ty 
t rvá a tak poistiteľ vo vlastnom záujme vybldne p01stmka Iste Clm 
.skôr, v 

d) u životného poistenia je od horejšej zásady tá odchylka, ze po 
uplynutí 1. roku môže poistník smluvu púhym neplatením zrušiť. . 

XII. 1. Oproti sl. o. z. (I§ 475), ktorý ako následok por,! š en,l a 
.ú daj o vej p o v inn o s t i pozná len neplatnosť smluvy, csl. za~ . 
(§ 30.) v mnohých prípadoch porušenia tejto povinnosti (§ 4.) vylučuJe 
možnosť odstupu. 

2. Ak vyššie prémie pre určité okolnosti boly ujednané alebo myl
nými údajmi spôsobené, ustaľuje čsl. zák. (§ 31) právo poistníka na snÍ
:ženie prémie, čo sl. o. z. tiež nepozná. 

XIII. Poneváč sl. o. z. tak zv. ú m l u v y pre p a d n é neupravil, 
t ieto n e b o l y zásadne znemožnené poťažne obmedzené. . 

Podrobná úprava týchto úmluv v čs. zák. (§ 32.) rozoznáva také, 
k toré sa vzťahujú na záväznosti s pln i ť sa majúce pre d poistnou prí
h odou a p o poistnej príhode. Zásada je tá, že prvé sa posudzujú znač
ne prísnejšie, než posledné. V prvom prípade je následok zase rôzny, 
.dľa toho, či sa porušenie záväznosti stalo pre d vznikom alebo p o 
vzniku poistnej príhody. 

XIV. Oproti ustanoveniam sl. o. z. (§I§ 490. a 502.), ktoré sa vzťa
h ujú ovšem len na, požiarne poistené budovy ana životné poistenie, 
upravujú čsl. zák. (§§. 33.-37.) o t á z k u z v Ý š e n i a ne bez peč e n -
·S t va všeobecne. 

V tomto ohľade javia sa nasledovné rozdiele: 
1. kdežto sl. o. z. (§§ 490. a 502.) považuje za zvýšenie nebezpe

lenstva takú zmenu, pri ktorej by poistiteľ poistenie vôbec nie alebo nie 
za tých istých podmienok uzavrel, hľadí sa dľa čsl. zák. 0§ 33.) na zvý
šenie nebezpečenstva len ak je záväzné a ak sa vzťahuje na okolnosť , 
k torá bola predmetom dotazu, poťažne uvedená v poistke, pričom (§ 36.) 
sa na zvýšenie nebezpečenstva, ku ktorému dal pod!let záujem poisti
teľov alebo udalosť, za ktorú poistiteľ ručí, alebo jednanie z príkazu 
ľudskosti nehľadí. 

2. Kdežto dIa slov. o. z. zvýšené nebezpečie má v zápätí zaniknutie 
p oistenia, v Ý j m u c že poistiteľ na smluve trvá, čsl. zák. ustanovuje za 
následok právo poistiteľa na výpoveď, pričom ale pominutím zvýšenia 
-nebezpečenstva zanikne i výpovedné právo. 

3. Naproti sl. o. z., ktorý takúto povinnosť nepozná, čsl. zák. (§ 34.) 
ustanovuje nielen povinnosť oznámenia zvýšenia nebezpečenstva, ale vy
:slovuje (ako následok porušenia tejto povinnosti) - vyjmúc určitých 
-.prípadov - i sprostenie poistiteľa záväzok plniť. 

XV. Sl. o. z. n e z n á hromadné poistenie, tým menej upravuje to. 
Nie je tým totiž poistenie súboru vecí, o ktorom sa § 480. zmieňuje. 
Čsl. zák. tiež nedefinuje toto poistenie, ani ho neupravuje všeobecne, len 
vzhľadom na zvýšenie nebezpečenstva (§§ 38.). 
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XVI. 1. Sl. o. z. nepozná v čsl. zák. {§ 39.) ustanovenú povinnosť 
poistníka vysve,tle~ie dávať, pátranie doyoliť a . d?kl,ady I?o~kytnú~. ~a
proti tomu ustalUJe sl. o. z .. (§ 481.) pr~vo pOIstI~eI.a poťaz~e p~l~tm~a 
vzniklú škodu znaleckou ohliadkou na utraty pOIstIteIa dať , ustalIť, co 

, čsl zák. {§ 58.) ustaluje ohľadom znášania zisťovaných nákladov. _ 
2. Kdežto sl. o. z. neupravuje splatnosť poistného nároku, takže tá

to nastala ihneď po poistnej príhode, čsl. zák. (§ 40.) ustaluje dospelosť 
pri plnení v peniazoch za 1 mesiac po oznámení .po~stnej príhody po
ťažne behom 14 dní po skončení pátrania. 

3. Novum čsl. zák. (§ 41) je nárok na splátku náhrady v predpoklade,. 
že základ nároku je zistený. 

.xVII. Sl. o. z. postavenie poistných jedn':lteľov v p0istnej smluve 
'vôbec neupravuje, ba sa o týchto ani nezmieňuje - ačpráve význaITL 
týchto vyplýva zo starej judikatúry v -tomto ohľade práve preto boha·
tej, lebo nedostatok zák. úpravy dalo príčinu k mnohým sporom. 
, 1. Čsl. zákon venuje poisťovacím jednateľom zvláštnu hlavu. Rozo
znáva sprostredkujúceho a plnomocneného jednateľa, medzi ktorými je· 
v podstate ten rozdiel, že obor prvého sa obmedzuje na výkon istých 
úkonov technického rázu a to len na určité poistné odvetvia, kým obor' 
jednateľa plnomocneného nie je obmedzený na isté odvetvia a pojíma. 
.v sebe meritorné úkony (uzavretie poistnej smluvy atď.). 

;.." 2. Obmedzenie zákonného oprávnenia jednateľov pôsobí voči poist
níkovi len, ak tento o obmedzení vedel, poťažne len z hrubej nedbalosti 
-IiJ.'@y:edel, poťažne , ~~ bol na to písomne upozornený. 
-; .,;: 3. Smeru starej praxe zodpovedá ustálenie čsl. zák. {§ 46.) o prae-
sumptii, že vedomosť poisť. jednateľa ohľadom predmetného poistenia 
,sa, ~s-"'Qy.náva vedomosti poistiteľa, pričom činí ovšem rozdiel medzi jed
nateľom sprostredkujúcim a plnomocným. 

", '4. ' Podobne zodpovedá smeru starej praxe i to ustanovenie čsl. zák .. 
-(§ A7), dľa ktorého svedenie niekoho k uzavreniu poistnej smluvy poisťo·· 
vacím jednateľom nepravými údajmi o podstatných okolnostiach spros-· 
hije poistníka . záväzku voči poistiteľovi. Tento nárok podlieha - v ne
dostatku, :inej 'úpravy - zák. premlčacej lehote, t . .t. na Slov. aPodkarp. , 
Rusi 32 ročnej, na území mimoslovenskom {dľa § 1478. R. '0. Z. III. 
. či'ast nov. § 195.) trojročnej. 

B) 
D~uhý diel čsl. zák. jedná o p o i ste ní pro t i š k o d e. Oproti 

sl. o. z. (§ 463) čsl. zák. definíciu tohoto neobsahuje. 
I. 1. Ohľadom obsahu tohoto poistenia je odchylka v tom, že 'dra 

sl. o. z. (§ 463) má poistiteľ vynahradiť majetkovú újmu vôbec, kým 
dľa sl. zák. {§ 48.) je uchádzajúci zisk zahrnutý len, ak je to zvlášf 
ujednané. 

, f. Ohľadom poistnej sumy poť. prepoistenia je to ustanovenie čsl. 
zák. (§ . 50.) že v páde značného prevýšenia hodnoty poistného záujmu 
môžu .obidve stránky ,žiadať sníženie poistnej sumy pre ďalšie poistne 
obdobIe, sl. o. z. síce neznáme, in eventu niet ale rozdielu, poneváč i dľa 
sl. o. z. (§ , 478) ručí poistiteľ len po výšku hodnoty: 
J Rozdiel je ovšem v tom, že dľa sl. o. z. nastane neplatnosť smlu
'?fY a to ohľadom prevyšujúcej čiastky každopádne a ohl'. celej smluvy 
už v páde obmyseľnosti poistníka, kdežto dľa č s l. zák. je potrebný' 
i úmyseľ získania protiprávnej majetkovej výhody. Rozdiel sa javí i ohi' .. 
nároku poistiteľa na ' prémiu. 

Ustanovenie sl. O.z. (§ 481), ktoré oprávňuje poistiteľa, aby pois'ten';" 
predmet cieľom zistenia ' hodnoty" kedykoľyek preskúmal, čsl. 'zákónlle-
pozná. , . '. . . . . 

, 3. Čsl. zak(>nom us.tanc)',:e.nIÍ. ·»taxu« je významilá pret~, , leho k~' ;rj, 
dIa s l. o . z. (§ ', 4'79) Je ustanovená hodnota smerodajná: pre náhradu 
škody, takže p o i s t ite r a obťažuj 'e povinnosť menšiu hodhotu do-
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svedčiť, ustanovuje i 
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2. dľa čsl. sú 
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3. Dľa obidvo 
ktorého poistiteľa 
p o poistnej prího 

Čsl. zákon pr ' 
poistení zrušil 

III.' 1. Pri v o 
poistiteľa- dľa slov. 
dľa čsl. zák. (§ 55) 
dbalosti. 

2. Zachraňov 
zostruje čsl. 
vykonať. Týmto 
prevyšujú poistnú 

3. Ako sme už 
teľa poť. poistníka 
pozná, priznáva ale 
útraty . . 

4. Zápoveď 
čsl. zák.), čsl. zák. 
verejnom alebo aby 

IV. 1. Osud p 
S l. o. z. neustaluje 
príhody privodivšej 
točnej škody z 
nosti. Naproti 
nezanikne ' - vy 
škodou). Len v p 
a to tak úplná, 

2. Prechod 
(cessio ex lege) je 
v čsl.. zák. {§ 62.), 
n.an'Covi však - d ' 
úmyselne spôsobil. 

V. 1. Prechodo 
ako i lljemovitých 
nadobudnuteľa (na 
zák. je rozdiel me 
zák. úprava donuc. 
nemovitej veci (§ 
však až 
kúto smluvu vyp 
zmenou držby smluv 



co (§ 39.) ustanovenú povinnosť 
voliť a doklady poskytnúť. Na
ivo poistiteľa poťažne poistníka 
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nosť poistného nároku, takže tá
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i. 

. splátku náhrady v predpoklade,. 

l jednateľov v p0istnej smluve 
nezmieňuje - ačpráve význam. 
:omto ohľade práve preto boha·
ičinu k mnohým sporom. 
dnateľom zvláštnu hlavu . Rozo
ho jednateľa, medzi ktorými je· 
sa obmedzuje na výkon istých 
čité poistné odvetvia, kým obor· 
~ený na isté odvetvia a pojíma. 
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la jednateľov pôsobí voči poist-
poťažne len z hrubej nedbalosti 

upozornený. 
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praxe i to ustanovenie čsl. zák .. 
lzavreniu poistnej smluvy poisť o'" 
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Tento nárok podlieha - v ne
lehote, t . j". na Slov. aPodkarp .. 

com {dľa § 1478. R. ·0. Z. III. 

: ten í pro t i š k o d e. Oproti 
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mia je odchylka v tom, že 'dľa 
iť majetkovú újmu vôbec, kým 
~ zahrnutý len, ak je to zvlášť" 
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šenia hodnoty poistného záujmu 
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svedčiť, ustanovuje č s l. zák. neplatnosť ujednania, dľa ktorého by »ta
x a« znamenala hodnotu v čase poistnej príhody. 

II. Sl. o. z. neupravuje 1Ii n o ž n é poistenie, ba toto ani zásadne ne
rozoznáva od dvojného poistenia. Uprava tohoto je tam (§ 471.) zásadne 
a v podrobnostiach iná, než v čsl. zák. 

čsl. zák. (§53) ustanovuje všeobecnú povinnosť poistníka, ostatné 
poistenia každému poistiteľovi oznámiť, zameškanie ktorej povinnosti má 
v zápäti, že poistitelia neručia solidárne . 

Ohľadom dvojného poistenia sú smernice dvoch zákonov a z nich 
v yplývajúce rozdiele vlastne nasledovné: 

1. s lov. o. z. rozoznáva dvojné poistenie a) súčasné ab) nesú
éasné. U nesúčasného poistenia je pozd~jšie v čiastke prevyšujúcej 
hodnotu vecí neplatná. Ručenie poistiteľa je dľa. sl. o. z. pomerné. 

2. dľa čsl. sú všetci poistitelia, ktorým boly ostatné poistenia ohlá
sené, - bez časového rozdielu týchto poistení - solidárne zodpovední, 
pričom sa majú poistitelia medzi sebou vyporiadať. 

3. Dľa obidvoch zákonov je zmena ostatných poistení na úkqr ·nie
ktorého poistiteľa zakázaná a neplatná - dľa čsl. zák. ovšen'l len zména 
p o poistnej príhode. 

čsl. zákon pripúšťa, aby poistník pri nevedome uzavretomdvojjlom 
poistení zrušil novšiu smluvu poť . pomerne sníži1 poistnú sumu. 

III. 1. Pri vod e nie p o i stn e j p rí h o d-y poistníkom sprosťuje 
poistiteľa- dľa slov. o. z. (§ 477) ak škoda nastala z viny poisteného, kým 
dľa čsl. zák. (§ 55) stačí privodei1ie príhody úmyselne alebo z hrubej ne
dbalosti. 

. 2. Zachraňovaciu povinnosť poistníka predvídanú i sl. o. z. (§ 476.) 
zostruje čsl. zák. ,(§ 56) tým, že sa má podľa poistiteľových pokynov 
vykonať. Týmto vzniklé· náklady majú byť i v tom p.áde nahradené, keď 
prevyšujú poistnú sumu. 

3. Ako sme už spomenuli, sl. o. z.-om (§ 481) zaistené právo poisti
teľa poť. poistníka škodu znaleckou ohliadkou dať ustáliť čsl. zák. ne
pozná, priznáva ale (§ 58) poistiteľovi právo pátrania (§ 39) na vlastné 
útraty. 

4. Zápoveď zmeny obsahujú obidva zákony 10§ 481. sl. o. z. a § 60. 
čsl. zák.), čsl. zák. činí však výnimku, ak zmena bola potrebná v záujme 
verejnom alebo aby škoda bola zmie_rnená. 

IV. 1. Osud poistnej smluvy p o poistnej príhode je nasledovný: 
S l '. o. z. neustaluje síce výslovne; ale z ,§ 482 plynie, že vznikom poistnej 
príhody privodivšej úplnú škodu po-istná smluva . zanikne. V páde čias
točnej škody zostane smluva ohf. škodou nedotknutej hodnoty v plat
nosti. Naproti tomu dľa čsl. zák. t(§ 61.) poistnou príhodou sam~ sITiluva 
nezanikne - vyjmúc, že .záujem na poistení zaniknul (na príkl. úplnou 
škodou). Len v prípadoch v zákone uvedených oprávňuje poistná príhoda, 
a to tak úplná, ako i čiastočná, obidve stránky k výpovedi smluvy. · 

2. Prechod nárokov na náhradu proti tretím osobám. na . pOistÚeľa 
(cessio ex lege) je v sl. o. z. {§ 483.) v podstate totožne upravený; ako 
v čsl.. zák. (§ 62.), ohf. nároku proti príslušníkovi rodiny alebo zamest
n:an'Covi však - dľa č s l. zák. - len v tom prípade, ak ten škodu 
úmyselne spôsobil. 

V. 1. Prechodom (scudzením) poistených vecí a to tak movitých, 
ako i lljemovitých smluva dľa sl. o. z. (§ 484) automaticky prejde na 
nadobudnuteľa (nabývateľa) - vyjmúc odchylného ujednania. Dľa čsl. 
zák. je rozdiel medzi prevodom nemov. a movitých vecí - pričom je 
zák. úprava donuc. rázu v prospech poistníka a nabývateľa. Prevodom 
nemovitej veci (§ 64 a 66) prejde poistná smluva - vôči poistiteľovi 
však až oznámením zmeny. Poistiteľ a nadobudnuteľ majú právo ta
kúto smluvu vypovedať {§ 65). Prechodom movitej veci (§ 67.) a to 
zmenou držby smluva zaniká. 
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2. Ačpráve sl. o. z. ohľadom pre~hodu, vecí dedict;om n.~obsahovaI 
1.lstanovenie, platila úprava .zodpov. csl. zak. (§ 68.) ze tO!IZ prec~od 
dedictvom nedotýka sa poistného pomeru - čo zo~pov.edá vseo~. pr~v~l. 
pravidiu súkr. práva s tou odchýlkou, že ohr. pOIstema nemovItostI Je 
toto rázu donucovacieho - ako hore. 

VI. Ohľadom p o i ste n i a na c u dz í ú č e t je úprava odchyl-
ná' poť. v slov. o. z. nedostatočná. 

Zásadný rozdiel je v tom, že kým dľa sl. o. z. 10§ 466) sa má. za to~ 
že jednanie - ak zo smluvy nevychádza na javo opak toho ~ Je uz~
vrené v prospech. smluvnej strany, dľa čsl. zák. {§ 69.) sa má z.a to, ze 
poistník uzavrel poistenie na cudzí účet. Pritom v páde, že ~retIa osob~ 
nie je pomenovaná, musí poť. · môže byť tÝmto len majiteľ pOIstky, ktory 
má záujem na možnej škode. 

Čsl. zák. {§ 69 obsahuje potom ešte vážne ustanoye~ie. oh~. práva. 
na poistku, držba ktorej má tu vážneho významu, najma I ~ľ1 u:plat
tlení nároku. Podrobne upravuje pri tom i pomer poistníka k pOlstenemll. 

Ustanovenie sl. o. z. (§ 474) ohľ. vedomosti poisteného zodpovedá 
v podstate čsl. zák. (§ 71.), ktorý posledný ovšem rozširuje to i na 
chovanie poisteného. 

C) 
P o ž i a r n e p o i ste nie je v čsl. zák. tiež podrobne upravené. 

kým sl. o. z. sa obmedzuje na niekoľko ustanovení. 
I. l. Rozsah poistenia je dľa čsl. zák . .(§ 73.) vôči sl. o. z. širší, na

koľko jednak bleskom alebo výbuchom bez požiaru. spôsobe.né , šk~)dy 
tiež sú poistené, jednak poistenie budovy sa vzťahuje I na sp?dne ~tav
by, jednak poistenie ' súboru vecí vzťahuje sa dľa čsl. zá~. J~, ~5) I na 
vecí príslušníkov rodiny a zamestnancov v spol. :::hmaClll'stI ZlJUCICh. 

2. Zmena miesta zapričiňuje dľa sl. o. z. (§ 488) sprostenie záv~i..zku 
poistiteľa ex lege, kým dľa čsl. zák. 0§ 75) len ujednaním. v , 

3. Oznamovacia povinnosť ustanovená čsl. zákonom pre mnozne po
istenie je rozšírená i na oddelené poistenie proti škode a na uchádzajúci 
zisk (§ 77. čsl. zák.). 

Ohľadom poistnej náhrady obsahuje čsl. zák. (§ 76.) podrobné 
normy. 

II. Slov. o. z-u sú úplne neznáme veľmi významné ustanovenia čsL 
zák. vzťahujúce sa na rozšírenie zál. práva hypoth. veriteľov ohľadom 
budov at. zv. doložka o znovuzriadení. 

1. Čsl. zák. {§ 79.) ustaľuje, že záložné právo k poistenej budove 
vzťahuje sa na náhradovú pohľadávku proti poistiteľovi. Z tohoto vy
vodzuje potom zákon, že náhrada -za požiarnu škodu môže sa poistníko
vi vyplatiť len s privolením záložných veriteľov, ktorí svoje zál. právo 
pred poistnou príhodou ohlásili poistiteľovi. Ak ohľadom vyplatenia ná
hrady nastane pochybnosť, má byť táto uložená do súdobného depozitu 
a rozvrhnutá. V páde prerušenia platenia t. j. zameškanie následnej pre
mie má ohlásený a poistiteľom vyrozumený zál. veriteľ právo zameškanú 
premiu zaplatiť. 

2. Doložka znovuzriadenia buď smluvou, buď prehlásením poistníka 
ustanovená (§§ 80. a 81.) zaväzuje poistiteľa náhradu len k účelom zno
vuzriadenia budovy vyplatiť. V tomto prípade je plnenie i vôči zál. ve
riteľovi platné. Veci z náhrady opatrené a k znovu zriadeniu potrebné tt 
užívané sú zpod exekúcie sprostené. . 

D) 
I. Ohľadom vzniku (uzavretia) krupobitného poistenia ani čsl. zá

kon neobsahuje úpravu, táto je vyhradená {dosiaľ platným) poistným 
podmienkam. 

II. Rozsah poistenia krupobitného je dľa sl. o. z. {§ 492.) širší, než 
dľa čsl. zák. :0§ 84.), ktoré obmedzuje na škody na plodinách pôdy 
zapríčinené. . . 

III. Slov.G§ 481.) a čsl. {§ 87.) zákon sa . shodujú v tom, že pátrailie 
a plnenie môže byť odložené až do žatvy - dľa slov. zák. však len v pá_o 
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zák. (§ 68.) že totiž prechod 
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Jobitného poistenia ani čsl. zá
lená {dosiaľ platným) poistnýnr 

~ dľa sl. o. z. {§ 492.) širší, než 
na škody na plodinách pôdy 

1 sa . shodujú v tom, že pátraiúe 
- dľa slov. zák. však len v pá-

de čiastočnej škody. V páde výpovedi z príčiny zcudzenia pozemku 
alebo po poistnej príhode pôsobí táto až koncom poistného obdobia. 

E) 
Z . do pra vn é hop o i ste n i a upravuje sl. o. ~. len p~istenie to: 

varu, čsl. zákon však i lodí pri plavbe vnútrozemskej. Vo vseobecnosh 
sú všetky ustanovenia čsl. zák. dispozitivného rázu. 

. I. Rozsah (i Čl:!sový) ručenia poistiteľa je --;- dľa čs. zák. - čia~točn~ 
širší, čiastočne užší, než dľa sl. o. z. a síce: a) dIa sl. ? z. ~§ 493) pOl~tell.e 
je i nebepečenstvo zapríčinené vojnovými udalosťamI, vzburou, ba I pn
rodzenou povahou tovaru, kdežto dľa čsl. zák. (§ 109) poistiteľ tieto, .ško
dv nehradí b) dľa čsl. zák. škoda zapríčinená odosielateľom alebo pľ1Jem
c~m rovná' sa škode zapríčinenej poistníkom, c) dľa slov. o. z. IC§ 493.) je poistený i konjunkturálny zisk, kdežto dľa čsl zák. je, toto ručenie 
vylúčené, d) doba poistenia začína dľa sl. o. z. (§ 494) 1?odamm ~ doprav~, 
dľa čsl. zák. (§ 110.) však už odovzdaním dopravcovI; Napr?tI to~u ~e 
zase čsl. zák. neznáme ustanovenie sl. o. z. (§ 497.) dIa ktoreho: ruceme 
poistiteľa zaniká, ak príjemca tovar príjme pred zisten,í~ ~kody. v 

II. Nové sú zvláštne ustanovenia čsl. zák. ohľ. zvysema nebezpecen
stva a scudzenia, ktoré sú odôvodnené zvláštnymi okolnosťami tohoto po
istenia. 

F) 
P o i s te nie dob y t k a a o d p o ved n o stn é nesúc v sl. o. z. 

zvlášť upravené riadilo sa - primerane - pravidlami poistenia proti 
škode. 

Podstatné ustanovenie ohľ. týchto dvoch poistení poť. odchylky od 
všeob. ustanovení poistenia proti škode sú: 

I. P o i ste nie dob y t k a. 
, 1. O b s a h poistenia je náhrada škody smrťou poL nemocou zvieraťa. 
Zaviazanosť poistiteľa je hodne obmedzená. (§ 91.) 

2. Z á k a z z men y mie s t a platí len pre odstránenie trvajúce 
vyššie 8 dni. 0§ 93.) 

3. Oznamovacia povinnosť pojima v sebe i nemoc poť. úraz a to i pri 
poistení proti smrti. (§ 94.) . ' 

4. Poistiteľ má právo zviera kedykoľvek prehliadnuť a vyšetnť . Zachra
ňovacia povinnosť zahrnuje i povinnosť odborníka pribrať. Porušenie tej
to povinnosti, ako i vôbec trýznenie (zanedbanie) zvieraťa sprosťuje po
istiteľa záväzok plniť. (§§ 95-96.) 

5. Zabitie z núdze môže poistník vykonať len na úpravu poistiteľa 
poť. úradnú. (§ 98.) 

6. Po poistnej príhode zapríčinenej nákazlivou nemocou nie je vý
poveď prípustná. (§ 100.) 

. 7. V prípade prechodu nárokov na náhradu na poistiteľa prejde i ná
rok zo správy (evikcia). ~§ 101.) 

II. P o i ste nie o d p o ved n o stn é : 
l. Rozsah zaviazanosti {§ 116.) zahrňuje i súdne a mimosúdne (civilné 

trestné) útraty obhajoby proti nároku tretej osoby. 
2. Ujednanie, že poistiteľ má plniť i v páde úmyselného spôsob~nia 

skutku poistníkom a že ručí za peňažité tresty a pokuty - je neplatné 
(§ 117.) 

3. Oznamovacia povinnosť ohľadom poistnej príhody nastane uplat
nením nároku tretej osoby, poťažne zavedením trestného pokračovania 
pre základný čin (§ 119.). 

4. Dospelosť poistného nároku nastane bezpochybným zistením (roz- 
sudok, pokonávka atď.) alebo uspokojením nároku tretej osoby. Obme
dzenie tohoto 'uznania, poťažne uspokojenia je - čo sa zásahu poistite- . 
ľa týka - zásadne neprípustné 10§ , 120.). 

5. Tretia osoba má ohľado"m svojho nároku na náhradovú pohľa- . 
dávku zál. právo. Poistiteľ je oprávnený, na úpravu poistníka však po- . 
vinný tretej osobe priamo plniť I(§§ 122., 123.). 



G) 
Ž i vot n é p 9 i ste nie. 

I. 1. Definícia tohoto poistenia je v sl. o. z. '0§ 498.) širšia, než v čsl. 
zák. I(Í§ 125.), lebo zahrňuje nielen »životné« poistenie (v užšom slova 
smysie), ale i poistenie zdravia a telesnej neporušenosti, teda i úrazové 
poistenie. 

2. Ohľadom poistenia na c u dz í život (dľa sl. o. z. »poisteného«) 
bol sl. o. z. (§ 499.) liberálnejší, než čsl. zák. (§ 126.) nakoľko: a) prí
pustné bolo nielen so svolením tretej osoby, ale i vtedy, ak poistník pre
ukáže svoj záujem, aby poistený zostal na živote, b) stačilo ústne svole
nie, kdežto dIa čsl. zák. musí to byť písomne, c) bolo i bez svolenia po
isteného platné u manželov, blízkych príbuzných atď. 

II. O poistení v prospech tretích osôb sa s lov. o. z. bližšie ne zmie
ňuje, kdežto č s l. zákon to podrobne upravuje (§ \27.). 

Zásadou je, že tretia osoba (obmyslený) len vznikom poistnej prí
hody nadobúda právo na plnenie. Ohľadom odvolateľnosti označenia ob
mysleného platí: a) u kapitálového poistenia môže toto označenie byť: 
odvolateľné (a to i v páde označenia v smluve), alebo neodvolateľné . 
K zmene označenia je písomné osvedčenie potrebné, b) dôchodové poiste
nie je zásadne neodvolateľné, t. j. je odvolateľné len so súhlasom obmy
sleného a nie je k tomu písomné osvedčenie potrebné. Nárok obmysle
ného - ani odvolateľn~ označeného - nie je dedičským nárokom. 

III. O hľa dom z v Ý š e n i a n e bez peč ens t vaj a v í sa rozdiel 
medzi dvoma zákonmi: 1. v náležitostiach, 2. ohľadom označenia, 3. v ná
sledkoch tohoto zvysenia. 
- Ad 1. sl. o. z. {§ 502.) hľadí len Ra zmenu zamestnania poisteného, 
čsl. zák. .(§ 130.) však prihliada na všeobecné ustanovenia zvýšenie nebez
pečenstva (§§ 33.-37.), ale len nakoľko je dotyčná okolnosť v smluve 
označená a má byť oznámená. Ad 2. sl. o. z. túto povinnosť nepozná, 
ohľadom čsl. z~k. však poukazujeme na výklad k všeobecným ustano
veniam {§§ 33.-37.), najmä na to, že porušenie tejto povinnosti sprosťuje 
poistiteľa záväzok plniť. Ad 3. dľa sl. o. z. nastane zánik smluvy - zá
sadne - automatický, kým dľa čsl. zák. má poistiteľ len právo vypo
vedať. 

Po uplynutí 5 rokov len obmyselné porušenie oznamovacej povin~osti 
m,ôže byť uplatňované ,0§ 131.). 

IV. Nevyhnuteľnosť platenia následnej premie ustanovená sl. o. z. 
(§ 505., bod 3.) obstojí i dľa čsl. zák . .(§ 132.) s tou odchylkou, že kdežto 
dľa sl. o. z. smluva pozbýva platnosti, má sa dľa čsl. zák. považovať 
za vypovedanú poistníkom, čo má vážny význam ohľadom premeny, obno
venia smluvy atď. 

V. Spôsobenie (najmä úmyselné) poistnej príhody je v dvoch záko
noch tiež rozlične upravené a to 1. tak v náležitostiach ako i 2. v ná
sledkoch. 

Ad 1. a) Strata života následkom rozsudku alebo válečnej udalosti 
.dľa sl. o. z. (§ 504.) sprosťuje poistiteľa, kdežto dľa čsl. zák. však nie. 

b) pri úmyselnom usmrtení, poťažne (dľa sl. o. z. poškodení zdravia) 
je ďalší rozdiel, nakoľko dľa sl. o. z. len čin obmysleného poťažne poiste
ného zapríčiňuje sprostenie poistiteľa plnenia {čin poistníka teda nie), 
kdežto dľa čsl. zák. (§ 134.) je vlastne naopak, nakoľko úmyselné usmr
tenie poistníkom sprosťuje poistiteľa, ohľadom tohoto činu obmysleného 
však sa má za to, že tento nie je označený. 

Sl. o. z. bol prísnejší v tom, že už čin obmysleného ohrožujúci život 
alebo zdravie poisteného zapríčinil zánik smluvy. 

Sebavražda po 5 rokoch trvania smluvy spáchaná sprosťuje dľa čsl. 
.zák. (§ 133.) poistiteľa. 

Ad 2. Dľa sl. o. z. môžu uvedené okolnosti mať za následok buď 
:sprostenie poistiteľa, buď zánik smluvy, kdežto dľa čsl. zák. len spro-
'Stenie poistiteľa. -
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VI. Neznáme boly sl. o. z. ustanovenia čsl. zák., ktoré sa vzťahujú 
na podstatné zmeny životného poistenia, ako premena, odkup, obnova 
atď., na ktoré má poistník - za istých podmienok - nárok. 

1. Redukcia (§ 136) znamená , premenu poistenia v poistenie ' premie 
prosté o zmenšenej poistnej sume, 2. Odkup .(§ 136.) znamená zrušenie 
smluvy s výplatou odbytného. V obidvoch týchto prípadoch vyžaduje sa, 
aby prémia aspoň za dobu 3 rokov bola zaplatená. V istých prípadoch 
nastane táto redukr:ia, poťažne odkup samosebou. 3. , V páde zmienenej 
premeny a v páde zániku smluvy pre neplatenie následnej prémie je be
hom 3 mesiacov obnova poistenia prípustná ,0§ 140.). 

Pri zrušení kapitálového poistenia na prípad smrti poistiteľom má 
poistník - za určitých predpokladov - nárok na výplatu premiovej 
rezervy (§ 141.). , ' 

VII. 1. Odchylne od sl. o. z. sú v čsl. zák. upravené: exekúcia na ná
rok z poistenia, zabavenie atď. - a to v smysie rak exek. por. I(§§ 142. 
-144.). ' ' 

2. .s týmto súvisí ustanovenie čsl. zák. zaisťujúce obmyslenému; po
ťažne najbližším príbuzným poistníka v páde exekúcie poťažne konkur
zu týkajúcich sa poistného nároku - do poistnej smluvy vstúpiť t(§ 145.). 

, VIII. Nové je v čsl. zák. i t. zv. ľudové poistenie (§ 147.), ktoré nie 
je nejakým zvláštnym druhom poistenia, ale zjednodušený spôsob život
ného poistenia pre hmotne slabé osoby. Charakteristikumom je, že splat
nosť premie neprekročuje jeden štvrť 'rok a že prémie me sú žalova
teľné. 

H) 
ú l' a z o v é P o i ste nie je, ako sme už uviedli, v sl. o. z. upravené 

v rámci životného poistenia bez toho ale, žeby na zvláštnosti toho poiste
nia bol primeraný ohľad vzatý. 

čsl. zák. upravuje toto poistenie v podstate dľa živ. poistenia, pritom 
ale aplikuje zodpovedne i niekoľko ustanovení poistenia proti škode, tak 
na pr. i tu jestvuje zachraňovacia povinnosť poistníka atď. 

I) 
Ako sme už spomenuli: ustanovenia sl. o. z. vzťahujúce sa na za

istenie (§§ 508.-514.) boly čsl. zák. zrušené bez novej úpravy tohoto. 
V nedostatku tejto úpravy platí teda ujednanie strán, ináč ale občianské 
(súkr. poťažne obch.) právo, pričom na území Slovenska a Podkarp. Rusi 
sa iste uplatnia zrušené ustanovenia sl. o. z. - ako zvykové právo. 

II. Konečne svedčí pripomel11H, že so zpätnou účinnosťou, ktorú čsl. 
zák. niektorým hmotnoprávnym ustanoveniam ohľadom t. zv. starých 
smlúv priznáva, súvisí, ale sa s touto nekryje, že - čo i súdna prax apro
bu~e - form. právne ustanovenia čsl. zák. ako na pr. tie, ktoré sa vzťa
hUJÚ na príslušnosť súdu, rozhodčí súd atď., ktorým zák. zpätnou účin
nosťou nepriznáva, platia odo dňa vstúpenia v platnosť i ohľadom t. zv. 
starých smiúv. 

Dr. Th. Nusshau.m, sen. Ipres. N. S. ,a J,an Souooup, r,~da N. S.: 

Rozhodnutia Najvyššieho súdu: trestné. 
K § 221, Č. 6 trp.: 

Dôvod vylúčenia prísahy podľa § 221 č. 6 trp. predpokladá objektív
nu nepravdivosť výpovedi svedka a nie rozpor medzi jednou a druhou je
ho výpoveďou. {Zm IV 43/35 z 21. marca 1935.) 

K § 222 Č. 2 ,trp.: 
Z okolnosti. že svedok pri druhom vypočutí udal to, čo pri prvom, 

a len doplnil túto výpoveď niektorými okolnosťami, neľze' odvodzovať, že 
jeho výpoveď bola čo do svojej podstaty váhavá. I(Zm JV 43/35 z 21. mar
ca 1935.) 
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