
a referátu, predneseného v České 

(na str. 18-19 úvah), že ,č.t e ~ á r, . 
lopedie po ruce, musí nabytl dOJm~, 
)ve používá uvedené stati Kad}co;l, 
ituje a prece ji témer doslovne pre~ 
,íkove dosti - tam je pre~lad statl 
,ko p r í k l II d citoval jsem míst~ 
dádá místo ze stati Kadlcovy; stať 
citátem ze Sergejeviče a Malinov
m o tomto místu Saturníkovi knihy: 
reklad z Kadlcovi stati) je plne za
D o vlastní vedecký výplod SatmnÍ-

dojem musí míti čtenár (zvlášte 
)Vi s u b j ek t i v n í úmysl, jako o 

Hobza vytýká jako k l a d knihy 
)bdivuje »píli, jakou. Satmník snesl 
ti do látky tak ruznorodé a dosud 
llé jistý systém.« I já jse~ hled~l 
, mých »Úvah.« NenÍ mou v~nou, ~e 
i Kapras, Žontar, Taranovskl, Welz-

a Sommrovu vytkli základní vady 
!tmy i v materialu, shro~á~de~éľr: 
ze S-ove je pokus vytvontl »JISty 
ystém knihy S-ovy není vlastní, je , 
Tklopedie a je doplnen, podle vlast-
zde tedy Hobzuv klad nemá opory. 

L "1l y .. 

prohlášení jmenoval predseda vlády 
rady: . 
10 soudu Dr. Emila Háchu, prvního 
tdimíra Fajnora, univ. prof. Dr. Jiľí 
.a právnické fakulte university Kar
a Weyra, profesora ústavního práva 
:ykovy v Brne, univ. prof. D~. Ka:la 
a na právnické fakulte umversl,ty 
Dr. Egona Weisse, profesora anhc

lkulte nemecké university v Praze, 
'raze a verejného notáľe Dr. Jozefa 

čestná, má být i poradným orgánem 
upozorňovati, za účelem potrebné 

lezákonnou praxi státních orgánu a 
lotnému výkladu právních norem. 
a duvery občanstva k právnímu po
obecných právních predpisu, z~konú 
L pHsné ústavnosti a zákonnostI, tak 
losti, která by vylučovala nebo ales
výkonnými orgány. 
) právních nor ern prísne ľídila ustá
ho soudu. 
tinisterský predseda a_ v jeho zastou-

~ a účast skutečne vynikajících práv
l, že úkoly t é to Právní rade vytčené 

svého času správu. Bšk. 

Právny _ Obzor 
Č. 4.- 5., roč. XIX./1936 

A. P a ž o II t, súd. rada v Komárne: 

Medzimiestne právo pri manželských 
nárokoch majetkoprávnych 

a dedických. 
zákonných 

Sta,v v bývalých Uhrách. 
I. 

Vy,chádzajúc z práV1a ,s,lovellis!kého, vŠÍmajime si najprv 
býva,lého uhorského práv,a, Iskúlna;j.úc či Imi'es'tne 'strety jeho 
súkromných práv /bolly 'anaJogiJc:ké stretom nrwšich !lokáJnych 
práv srúJkromnýah. Ďallej, 'aJkým ,spôsobom boly strety rie
šené la či rie!č:enie vy,stihov,a:lo Slmyseia poži:adavky zákon
ný·ch ustanovení, k,torý:ah sa .týklalo. Z toho lze pak dovo
diť,,'Či 'a arký význam má ibýv,a,lé uhorlské 'merdlzimi'erstne prá
vo súk:r1olmné v našich pomeroch porkia.ľ ide 0' 'manželské zá
konné :práv,a; :ma:j etkové :a zákonné dedi,cké právo ,manželov. 

V uh orsrke!j polovi'ci monrarchile nebolu jednotné právo 
súkromé la pretO' :aj lh Ý vial á kúrira malla prírležitosť riešiť 'mi'est
ne strety rôznych 'súkromných práv. ' 

U nás nemáme ana10gie p're !miestne 'sltrety práva uhor
ského a práva ahOlrvátsko-slavonského. Chorvát,sko-Sla von
Isko a Uhry na zák'larde vy~otvnalllia prevedeného zák. čL 
XXX: 1868 tvO'rilly jediné ,štátne spolO'čens1tvo zemí koru
ny Sv. Šte!fán-skej s jednotnýtm :š,tátnym občians,tvom, ale 
každá z týchto ze:mÍ maIla vlastné Izákonodárstvo, vyjmúc 
záležiÍ'oslti, k,toré ma:ly byť riešené jednotne. Kaž,dá zem ma
la aj v,lastné súdnictvo. Niarpdek jednotnému štátnemu oib
či,arnstvu jetvovala zemská príslušnosť 'chovársko-slavolllská 
a uho~ská, odvodzovaná z -toho, ž,e predpi'sy o dom-ovskej 
.príslušnusti up~avov,arlo sam'Ostatne Izálkonodá'rlstvo chorvát
sko-'slavollislké .aj eá!konrodá~stvlO uhorlské, a o ude,lov,aní štát
neho ohč:i'ans1tva r'zhodov,aJly útady olhoch zemí samost.a'tne. 

V našO/m ,štáte je adminis,tratíV1a upra,vená zákonom Čís. 
125/1927. Zemské úriady sú or'gánmi štátnej správy a ich 
kompetencia spoliu s kom'petenciou zemských zaS'turpite~sHev 
sa blíži najvi,arc kompetencii bývalých žúp. Ani odchylky 
platiaice zatýmne pre Podkarpatskú Rus nedávajú jei auto
nomiu, ktorá by :bolIa voľ,alkopodrobná postaveniu Chorvát
,sko-Slavonsku. 

Aby sme poznaH či pomer rôznYIch súkromých p'rá~ v 
samotných Uhrá,ch hol 'P'odobný alko u nás, 'musíme si Uj.alS'-

57 



niť či v Imanž'elsko;m zákonnom práve ,maje:tko~om a de
dickom malo. e;vylkové právo uhorské postaven~,e lO~ecn~h~ 
práva,. ;alebo či ,'bolo. .partik~ulárl~?m právl~'~ ste}n~ Jak.o:,lne 
predpIsy, pl:atne v nIektorych clJaJstkach 'Sta~.u . Nas z~auJtma 
hlavne p.ostavenie .ohecného zákonníka olbclanske~o. ~ret'O 
Isa zmienim o pOImeru Sedmohradska, kde obecny zak on
ník obči.ansky platH až do prevr.atu. . 

Kniež·a'tstvo. sedm'Oih'ľ:adské /s prip'Ojený'mi čiasťmi Uhier 
sa odt~hlD ''Od ostaJtného Uhor:sk,a po bitve u M.ohá,č,a oa bolo 
IsamOlstatn<71m kniežaJtstvolm až do r'Oku 1690, kedy znova 
pripadlo I-Í,albsbur'gOlm. Ale aj poto1m zostat.o zvlá'štny,m kn~e
ž.atstvom, neskôr veľkoikniežlatstvom. V roku 18~8 sa us.nle
solI 'Snem uhO'rský (Izák. čl. blu ti.S'LaV'ský IVIl : ] 848) a snem 
sedmohr,adský (kluž/Ský 'Zák. čl. I: 1848) 0' ,spoj ení oboch 
zemí. Oiba rá'mcové zákony zostaiy neprevedené a na na
sledujúoej éry absolutistickej bo;l VD vtedajšom Uhorsku 
patentom z 29. XI. 18'52 .a v Sedmohradsku patentom 'Z 29. iV. 
1853 uvedený v živ.ot 'otbe,cný ·zákoník 'O!bčiansky. 

PD páde ,ahsoluUzmu vtedaj,ši,e vlastné Uhoľisk1i roku 
1861 z;atÝ1IilnYlmi právnymi 'pr:avildlalmi judexlkuriálnej k'Onfe
rencie uviedlo. 's ur'ČIitý,mi zImenaimi v pllatn'Osť staré sú krom
né právo.. Tieto. Iz:atýmne právne pravidlá platia ak'O právo 
zvykové, poneváč buly uznané ak snemovň-a:mi, tak súdmi 
vtedajlšieho lThorska. N,enadohudly vš;ak účinnosti v Sedmo
hradsku, Ik,toré holo zvláštnou korunou zem'Ou a m'alo oso~ 
ibi'tné súdnictvO', kt'O'rému zatÝ1mne právne pravidlá predlo
žené .byť nem.oh'ly. Tam zostal v platnosti obecný zákník 
ob.čiansky, podobne jako n:a ú\z;emí bývalej voj.an,skej hrani
ce, p'ripojenej k 'Uhrám zák. Čtl. XXVII: 1873. 

Sedmohr,a,dsko holo 'S'po'jené s vJ,astným vtedaJším Uhor
<skoma'ž zákonným článkom 43(1868, ktorý v 12. § vyhra
dzova,l 'ZákOlnodárnym slb'Oro:m, .aby ]}o!zšíri~y platnosť záko
nov dosi,aľ uhorský'ch . {<aj súkl~omoprávny,c;h) :aj na úze.mÍ 
S edmohr:adska. 

K na'Znalč'enÝ.m opatreni'am nedolšIlo., ponevac sa .pripra
voval nový maďarský ohčiansky 'Zákoník a od roku 1868 a,ž 
do prevratu Sla ponechanie IQ. z. o!bč. v p'latnoslti pokladalo 
fZia prech'Odný stav. 

Bol v Uhrách tudiž podofbný stav s,ú'kroméhO' práva j:a
ko u nás. Ako p'artikuJárne 'Právo platillO' jednak uhorské 
právo zvykové, jednak o . 'z . .o:bč ~ , nehľadiaJc ik novÝ'm špe
'ciálnY'm zákonom, vydaným :pre oellé Uhry. 

II. 
Aké ,medz~miestne právo sa z Itoho vyvinulo? 

. Najdeme ve.ľ-mi ,málo predpi'S'Ov písaného práva. § 20. 
Osp. a § 147. 'm;anžell,ského IzáJkon<a sa netýl~ajú látky tohoto 
článku. 
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Dôležitým' 
!k on!zuJáliIl'Olm 
vovall zás.adu, 
ských Mátny'ch ' 
právnym činom 
s:~ú <moc, 'Op,at 
Imlanždské a ded 
,slkom ohoanovi 
néJho. v ~mieste' 
ho štátneho I 

Predpi:s telnt 
aj právo1m Im ' 
súdnic,tvo la je 
bydHšti, keďž·e 
v Tureciku, a 
bývali. 
nemá v § 1 
právny part 

N'ooi p ríliš b 
va, uverejnená 
j,ai,a sa 'Ostatne 
šilypresuny , 
to nové '7 't n :T Ir.r "'lT o 

tento _v", ..... u .'.rn. 

slušnosti, lež 
dické právo) 

Vo sbierke 
deme ~ozhod 
a 805 lena str. 

Z rO'zho ' 
Slprávne dov 
koarkvi,zí:c iu r l · 
lov.a. 

N:ajoderrne-li 
že vystihuje pIa 
hodnuUe bol.o p 
:znaJmená, že ro 
'právoIm. Značí 
Im:a:l ro~hodova ť 
rý' senát kúrie 
uverejneného v 

Vedľa t ohO' 
OO' komisia kúri 
hodnutŕm rieš 
je 'Osobný IS tav 
vi'ac. Z dôvO'd 
,m,aJl vtedy .aj b 
zv~kovélho práv 



II práve ,maj etkovom a de
horské pDstavenie !Obecného 
ly!m právolm stejne JakO' iné 
:1wstkach 'štátu. Nás z:aujima 
,konníka dhčianskehO'. Preto 
lr:adska, kde ,obecný ,zákon
Tr.atu. 
; pripoj ený'mi čilasťmi Uhier 
~'a p.o bitve u Mohá'ča -a bolo 
dO' r'Oku 1690, kedy znova 

)lt.olm zostato zvlá'štnym knie
tVDm. V rO'ku 18:48 sa usnie
tis'l:avs!ký IVIl: ]848) a snem 
~t' I : 1848) 'o ,spojení oboch 
Istaly neprevedené a na na-
bol vo vtedaj šom Uhorsku 
mohradsk'U patentom z 29. iV. 
ák'Oník 'Občiansky. 
aj:šie vlastné Uhor!sku r'Oku 
r1dlaimi judexlkuriálnej k'Onfe
a,mi v pilatnosť staré ,súkrom
ne pravidlá pilaHa ,ak'O právo 
~ ak snemovňa:mi, tak súdmi 
udly vŠ1ak účinnosti v Sedmo-
kDrunou zem'Ou a m'a~lo oso~ 
mne právne pravidlá predlo
cl v platnosti obecný zákník 
~emí bývalej vojalnskej hrani
. XXVII: 1873. 
~ s v,}astným vtedaj-ším Uhor-
13/1868, ktorý v 12. § vyhra
, aby ~o~'šíri~y platnDsť zák'O
:roJffioprávnyóh) :aj na úze,mí 

ne,do'šllo, ponev áč sa :pri pra
cy zákoník a Dd roku 1868 a,ž 
z. olbč. v platnos,ti pokladalo 

ný stav súkromého práva ja
)rávo plaHlo jednak uhorské 
):hč. nehľadiwc il< nový'm špe
re ~'e'lé Uhry. 

a .z It oho. vyvinUlo? 
ipi'sov pÍSlwného práva. § 20. 
: ona s'a netý'~ajú lá tky tohO'to 

Dôležitým bol jedine predpis § 10. zák. čl. XXX I : 1891 o 
ikon!zulárnom sú dn1ctve , ktorý už pOlzbyl účinnosti. VyslO'
vovall zásadu, ž'e pred konzulárny.mi . súdmi, a:k i?e~, uh?r
ský,ch š,tátnych občanov: právlllia osobnosť,. ~s,pos'Olbľlosť k 
právnym činolm :ako:aj ~odinnév práva, z~hrnuJ.uc v t?, otC?V
sklÚ 'moc, opatrovní'ctvo, ' porucenstvo, 'l imajetkove pravo 
,mla;nždské a dcd1cké právia na POlzosta:loť po ní?boh~;m uhor
,skomohoanovi, 'm:ajú Isa tiet'O posudtzovať podla praVia plat
ného v :mieste domovskej prís,lušnosti doty,čného uhorské
ho štá tnehoo!bča;na. 

Predpi:s tenito ho~ VlŠ,ak predpisom 'speciá'lnym a záľ'o~~ei?
aj právolm medzinárodným, vzťahujúcim sa na z:ahranJicne 
súdnictvo la je IZ'ľe'j lmé, že nelmohol z-aI'O'žriť fO'zHš'Ovanie na 
bydliš,ti, keďž'e glo o- štátnych oibčanO'V, ktorí žilli väčšinou 
v Turecku :a niektorí z nich v svojej vlasti vôbe\c Inikdy ne
bývaJi. An'alOlgický zákon r:akrÚlslky Č. 136/1891 raJko ríš. zák. 
nemá v § 10. podolbných 'predpisov, 'lebo v Rakúsku taký 
právny partikuláriz!m nejestvoval. . 

Neni 'Príliš bohatá ani prá~na praxmedzilmiestneh:o prá
va, uverejnená vo sbierkach rozhodnutí býv:a'lej kúrie. Vyví
j,alla sa ostatne hlavne až v dvaoilatom storočí, kedy sa zväč
šilypresuny OIbyv,ate\ľstV1a. Preca však 'z nej jasne 'Vyplýva 
to nové zvyk.o~é 'Právo me.dzimies'tne, že práva, ktorý,ch sa 
tento článok týka, sa nem:ajú posudzovať dľa ,dolmovlskej prí
slušnosti, lež dľa ibydHska, kv,a:liHkovaného eventullne {de
dické právo) zvlášť dlhým pobytom. 

Vo sbierke zása,dných ~ozhodnutí F:ajnor-Záturecký naj
deme rlozhodnutia našej látky sla týkajúce -na stránke 740 
a 805 :(na str. 734 je rozhodnutie o povinnosti dať veno). 

Z rozhodnutia .p 3607/1910 '~str. 740 'cit. sbierky) 'sa ne
správne dovodzuje, že v otázke Imá-li Im'anželka nár'Ok na 
kDaikvi,zki'u rozhodo~,aJ,a len domovská prís.Lušnosť n1anže
lov.a. 

Najderrne-li len. jedno roznodnuHe, nemôžeme byť istí, 
že vystihuje platné právo. Ani tá okolnosť, že voľlaké roz
hodnuti'e bol'O pojaté do »Polgárjogi határo.zatok tárať ne
znaJmená, že rozhO'dnutie v ,celO'm rozsahu bolo zvyk'ovýn1 
,právom. Zna'čí to len, že dIa § 70. Č. 1. zák. čl. LIIV: 1912 
Im~a;l ro~hodo'Vať 'sená,t právnej jednoty, 'ak ,sa chcel vO'ľakto
rý- senát kúrie v zás.~dnej otálzke o'dchýliťod rozhO'dnutia 
uverejneného v úradnej ,sibieľ1ke. 

Vedľa toho z nia'dpisu' r.ozhodn'U'tia vo ' sbierke je zrejmé, 
oo komisia kúria poklada,la za zás:adnú otázku tý1mto roz
hodnutÍ'm rieš'e:nú. N adpi's rOIZlhodnutia vraví, že rozhodný,m 
je 'Osobný ,sta'v manž'elov v doibe uza vretiamonželstva, ni'č 
vi'a-c. Z dôvodov rozhodnutia o:stlatne je zrejmé, že manžel 
,mail vtedy :aj bydlisko aj dOffiov,skú príslušnO'sť v ohla's'ti 
zVyJkovéiho práva uhorskéhO'. Pok1af ·vlš,ak kúria založHa roz-
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hodnutie na domovskej prÍ'sllušnosti, je to. vý1ni.mk!a zo stále 
sJedov!anej p.~axe, spôsobená ,sná:ď z á:sadou , že v :pomere k 
Ohorvla tska-slla v!Q\ns:kom právu rozihodova,la 'z.elmská prísluš
nosť. rRolzhotdnutie sa villa Sitne lani netýka pomeru o. z. db-č. 
k býv. uhQir. sÚ/kr. právu zvykovému. 

V dobe kedy v!zni:kaJo zvy~ové právo., aj v dobe kedy . 
došlo :ku spoj en'ru Sed!mohrladsk'a s vtedajšfm Uhorskom, 
neiestvQiv.a,lo ešte dOlIDOVlské právo v dnešnom smysIe. To 
bolo 'za'vedené ;až zákoný:m článkom XVUI : 11871 a neskorší
mi záJkonmi. DOlmov,ské 'právo dáv!a l,en nárok lna nerušený 
pobyt a na chudinslké ziaQipat,re:nie. Neudeľuje olhoanovi ni
jakéhO' osobného stavu, ,akQi holly voľ.akedy sta'v meštiansky, 
lebo :~emiaTItsky, a nové olbce n.ebo:ly ani právlllyúlÍ nástup
kyňami býv.alý,ch obcí poddansiký'ch. 

Otázka osobného stavu rozhodovaiIa totiž v un.QiliskOiIÍl 
práve zvykoy,olffi, · k,toré ro~!Hšu!j e nielen 'stav šJľachtický a 
honorlacioroy, lež aj stav Imelštila!lllskya poddanský, alČ pod
danstvQi !hoiiQ' zruišelllé v roku 1840 ,a v'erejnoprávne nejestvo
v.al ,ani 'sltav ,meštianslky. Súdna prax Izvy!kového práva uhor
ského 'ľiešila dT,a by,dJiska laj interpersonátlne konflikty m,e
dzi právami oboch 'Posledný,ah stavorv. S výnimkou hono
racÍ'O'rov, resp. !šľa'chticO'v 'P'O'kl'ada:jú sa za býv'a,lých podda
ný,eh tí, lkto Imajú bydHsko na venkove, .a 'z.a mešťanov tí, :kto . 
. majú ibydliskO' v mestáchCso župnou pravomO'cou, lebO' zria
deným :m.agistrátiQ'm). Tak judikO'va'l!a kúria (viď M. jQigi 
dtár II. č.54, III. ,č. 175, IV. č. 812) .a tÚltIO právnu prax u~náv,a 
aj náš Najvyšší súd. (Vid č. 314 úr. ,sb.). 

Súh:Ilasilo tudŕž so 'zása,dami býv. uhO'rslkého súlkromého 
práva zvykQvého, keď aj p:ri určení 'miestnej pô:s'obnosti ,to
hoto :práva v otázkach nás I~aují\majúcich boliQ kritérion1 
bydHsk:o ,a nie domov,ská p.dslušnosť. 

BOllo tIO 'menovHe cHO'v. rozhodnutie kurie ,č. Rp I 4815/ 
1917 (str. 80'5 Islbi'erky F'ajniQr-Záturecký), rtýkadúce sa de
diického práva, ktoré výslovne zdôra'ZniIO', že rozhodnýun je 
bydlisko 'a nie domovská pdsJil1!šnosť. . 

IV 'cit. rozhodnu'tí je ľ'eč oo It'Om, že ~O'staviJteľ sa zdr~ov.all 
v onO'm bydlišti 5-7 rokov, alle rozlhodnutie neudáV1a, aká ' 
doha pobytu je nutná, ·wby išlO' 'o bydlište určujúce právo, 

,d~a Iktorého Isa po,sudzujúdedické nároky. Iné rozhodnutia 
vš,aJk udá:vajú, že to má byť doha, ,a:ká Isa vyž'aduj e il< nado
budnutiu 'domovskej príS'IUJšnosti !(iP I 5879/1917 v MH dtár 
XII. č. 69), a 'Í'otalká d6ba,k:torú vyžaduje § 10 i. , čl. XXII: 
1886 (lP I 2'306/914, Mji dtár IX. 'č. 142). Podohne :aj rozhod
nutie .o vene č. P I 4006/1917 na Istr. 734 Fajnor-ZáJture1cký 
Zäs. rozh. 

Cit . . § 10. vyžadova'l nepr:etrž'~'té :býv:anie po štyri roky, 
,alle to saJmo nest'a,či1o. Obyvateľ musel pdspievať kohec
ným bremenmm a ďa:l'šila 'P'odmienka hola, že obec 'zacellÚ 
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,sti, je to vÝ'nim~a zo stále 
ď zásadou, že v pOImere k 
),zihodO'val.a .z~m,siká prísluš
, netýka pomeru o. z. dhč. 
,mu. 
I'vé právo., aj v dobe 'kedy , 
l S vtedajší'm Uhorlskon1, 
vo. v d:nelšnO'm smysIe. To 
Dlm XVIII: 1'871 a neskorší
á v:a l'en nárok na nerušený 
i,e. Neudeľuj e oboanovi ni-
, ~Qlrakedy stav meštiansky, 
)bo:ly ani prá~nyúli nástup-
ýich. ' 
lodovala totiž v uhorlskolm 
e nielen 'stav š1ľachtický a 
liliskya poddanský, alč pO'd
O ,a v'erejnoprávne nejestvo
)rax !Zvykového práva uhor
terpersonMne konflikty , ffi,e-
,s'tavorv. S výnimkou hono

:l,a:jú sa za býv'alých pod da -
nkove, .a 'z.a ime:šť!anO'v tí, kto , 
liliOU 'pravomoclQu, lebo zria
kov;a!la kúria (viď M. jogi 
~) ;a túto právnu prlax uznáv'a 
! úr. ,sib.). 
ibýv. uhQlrského. súlkromého 
čenÍ miestnej pô:sobnosti ,to
:ujílmajúcich Iholo kritério!ll1 
šnosť. 
hodnutie ikurie IČ. Rp I 4815/ 
~áturecký), ,týjkadúce ,sa de
zdôr.a'~Iliilo, že rozhO'dnýun je 
šuosť. 
)om, že ,zO'stavi,teT sa zdr~ov.aJl 
le ,ro,z~odnutie neudá~a, aká ' 
)I 'o bydlište určuj úce právo, 
cké nároky. Iné rozhodnutia 
ha, ,a:ká Is.a vyž'aduj e ik nado
lti lúP I 5879/1917 v Mj,i dtár 
rú vyžaduje § 10 z'. I Čl. XXII : 
. 'č. 142). Podohne .aj rozhQld
na Istr. 734 Fajnor-ZáJture1cký 

:rž'fté :býv:anie po štyri roky, 
teľ musel pri,spievať k obec
lie:nka bola, že obec 'zacellÚ 

tú ,dohu n.epoužrla proti nelmu námiletok podľ'a § 9. cit. zá
k ona. Z ,tO'ho je zrej 1l11é , že ,sinyshjm ,citovaných rozhodnutí 
nebolo supponov:ať snáď, že dotyčný mlčJky na,doibudnul do
'IDovske'j p ríslušna:slti. 

PripQlčítame-li e~šte dve rozho.dnuHa o medzimiestn.om 
práve pri koakvizícii (P I 4610/1912j ,P 1172/1914 v Mji dtár 
,\TII. č. ~51 a IX. Č. 1.), založené Hež na bydlHšti, rrnáme p.o 
rUlke toIko rozhodnutí {Ifrequentia actuum) a z tak relznych 
dôb, I{usus ilongaevUls), že nemôžeme pOIchybovať, že tieto 
rozhodnu:tila vyj adrujú platnú Izásadu !~vyikového práva. 

Z tohO', 100' bolo uvedené vidím'e, že máme ;ro~hodnUlUa 
o koakvizicii ;a r:ozhO'dnutila o' 'zákonných dedicikýc:h náro
Ikoch I(ISiaJmozre:jome nielen manže:lský'ch). 

OkoakvizÍcii. 
I ikoakv~zícila i záJkonné právo dedické sú založené na 

sväz!ku rodi:nnom, alč sú to. nár.oky od~i!šné. 
V tripartitu r:adilla sa kOaJkvi!zílci!a Imedzi náro!ky dedické 

a.le y zák. 61. L~VII : 1622 je označované ,ako ius 'coa,cquisi~ 
bO'nlS IS'~U propnet'a'tis. Ešte § 12 laviditnéhQl patentu hovorí 
'O, sp<:locnom Vilastníctve ke koakvizícii. N:a:proti itO!mU I§ 8 
zak. Ol. VIII: 18!40 neuž~va slova vlaSltní'ctvo, hovorí [en že 
koraikvilzíoia pa'tri obolm :ma:nželo'm rov:na:kýim diel101m la k:až-
dý lmôže poilovkOlu voľne nakLadať. ' 

Ešte v.o Fodorovom Súkromnom práve je kOlaikv1zícri'a 
oo~nstruo.v,a:náalko vllalStnícke právo, - ale odlišné od ostat
!nych vecných práv tým, že joe to právo účinJkujúci nie albsO'
lutne, le'ž ,len relLatívne, Autor pdz:náva i nárok žiadaťz.aiste
nie poználm:kJou v :pOlZ. knihe behom 'manžel!stva. 
, C?hsah :koalkvizitčného nároku, .dIa dnešnéhO' stavu zvy
koveho prava netreba tu vyk'lrudať {ná~ok na polovilcu :čisté
ho prehytku vyrátaJnéhov peniazoch, zaiste:nie Ibehom man

' ~ellst,,;a neif'ze žiladať). Dnes Je to imaj etkoprávny nárok maifi-
zell~sky po~ahy oIblitgaičnej.>:') Aj !býv. uh. kúrila (Viď Mjogi 
dtar 'VIL 'c .. 226), aj náš Najvyšiší súd '(Viď č. R IH 226135 
v ,Csehszl. Jog 1935 st,r. 191) výs[o~ne olznačHy okalkvizi!čný 
n~'ľok lako. nárok olhliga!čný. Preto ne1môž'e ro ň'Olm v ,medZ>i
~lestnom práv~ pl~tiť 'Zás:aida lex rei ,sitae, 'Pokiaľ by snálď 
1:slo o nelhnu:teInos'Í1 z'a m:anže:lsÍ'va nadolbudnuté. 
, Koarkvizičný pOImer nevznik,a:l sa:močilIline 'ex [ege z mlan
zôlstva ,~'lechti'cov a dľa novšelj právnej priaxe 'ani u t. ,z,v. 
hono:raC'~or~v. Tu 'Pl,a:t~a dOlmni~lllikJa podobne :ako v § 1237 
O. IZ'vobc., ze maJ:lze:l Je 0hl,avnym) n:albývalt.eľOlm. Uz'ara.etie 

',m,anze[:stvla ~aldadá 'však kOalkvi!zi'čný právny pomer, keď 
' uzavre ,manzel,s'tvo 'muž patria'ci k vrstvám ne'š:lelchHckého 

. ::: ) Fajvrior-Záturecký Nástin súkr. práva, Almási Ungarishes Priv at
recht, 0I?acne Schrotz Spolunabyté jmení a osnova nového obč. zákonní
ka v Pravn. Obz. roč. XIV. 
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obyva teľ-stva ve~ov:ské:hD (!býv. poddaných) a 'mestského, 
k toré Sta neživí prác·ou PIQkJ.:adanou prevážne za duševnú. 

,Od .tej doby m,alThže:li.a hospodáda :na zákliaide ikoakvizi:č
Illom. Ich manžellské spolDčenstvo ISO' stanoviska koakvizície 
ľze posudo:z'v:ať len Jednotne. ~,) Menov'i,te n.emôže manžel be
hom manžel1stvIa Izrušiť Ikoakviz'ÍJčnýp'Úmer jednostranným 
jednaním, IlebD Iby sa doťknul nadobudnutých práv man-
ž,elkĽných. . J edn'OlstDalThným j edn~nílm jeho Je aj zmena 

ib yd li:sk a , lelbo manžel rQlzhoduj e 'ú bydlišH la manže1lka Je 
p ovinná ho s'ledov:ať. 

Poneváč pa:k pojem ,stavov podrobených koaJkvizícii jest
vuje len v býv. uhorsko:m :stÚlkromnb:m práve zvyklOvom, vy
ptýva z re:čeného pre medzirrniestne právo jalsne tá zás,ada, 
že ikoakvÍJz1i1čný 'P'o-mer viZn:~ká a Jestvuje len vtedy, keď 
'manželstvD ulzavrel 'muž, k.torý v dobe uzavretia Imanžel
stv'Ú lbývall na teritoriu, kde pI,aH býv. uho1r. smromé prá
vo .zvykové. 

Súhlasný právny názor vys[IQrvi!l 'vo FodO'ro.v.om Ma!gán
jog J. Jralllóso auto.r oddie'iu Ház!assägi jog (str. 6(8) vyda
inom už ,~j roku 19011. A na tejže zása,despočívajú 'citované 
už rozh. býv. ,Kurie P I 4610/1912 a P 1,172/1914. Prvšie 'z nich 
(p.odohne ,ako ro.zhodnuUa na str. 740 ,s:bierky F.ajnor-Zát.) 
sa týka pomeru 'medzi jazyg'OkumánskY1m statutom a o:bec
ným právlOm zvyikový,m. Dľ1a judikatúry nebol o'Všem tento 
Istatut práVloim osob pochádzajúci'ch 'z radov jazygokumán
skych, Ile1ž :miestnym právom platiJaci.m v fÚZelIllÍ jazygoku
!máns!l~om {V~ď P I 2683/1916 v Mji dtár X. č. 173). Tudíž 
talm 'išlo o konfHkt 'ÚlbecnéhD prá'va s právom pa:rtikulárnY'm, 
aiJ.e zásada t'a:m vysJove:ná uk,a:zuj e, ž'e druhé d :t. rozhodnutie 
P 1172/1914 vychádz,a 'ZO' zásad v býv. ooor-s:kOlm práve lolbec
.ný:ch t~k vystihuje Isprávne pl,a:tné zvykové právo. 

,P,odotknúť treba, ž,e lani o. zákonník olb,č. nedáVia 'manže
Jovi právo, Ialby mohol j 'erdIlJO'Sit~annýlm jednaním rušliť nado
budnuté práv.a m:a1ll'želkiné la dď~a §' 92 o. z. oib,č. je m,aJllJž~1ka 
povinná ISlledo'Vať maiIlŽel1a do jehO' bydlišť1a. . 

IV. 
Zákonné n ároky dedické. 
Zákonné prá'vo de.dické spolčív'a v oIbJlalstilach IQb. zák. o:bč. 

i býv. uh. srúkr. právIa zvykového na ~odinnom SVäZKU (neni 
reč o pozosta[osti kň,a!zov). V býv. uh. súkr. 'Práve zvyko
vom, pok1aľ ,ide o · dedenie vdo'Vské a vdo'Vslké práv, ,aj na 
stavovskom ,sltupini tneb. 'manžela. 

Podra. zák. o!bč. ,C§ 536 1aj p'Odľa- bý,v. uh. 'súkr. práva zvy
kovéhO' nastupuje dedické ' práVD Iteprv po 'smrti zostavite
ľovej - doha ,delácie. Sväzoik ro.dinný môže byť , založený 

*) Už § 12 ' avidit. patentu ako' norma jntertemporálna pO,kladal za 
rozhodnú dobu uzavretia manželstva. 
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poddaných) it 'me.stsk~ho, 
DU prevážne za duševnu. 
lárila [lIa záktaJde ;~oaJkvizľč
) Isn Slta:no~i!Sk:a '~Da!kvizície 
lenovti1:e ne\môže Imanžel be
č~ný pomer j ednostraluný.m 
nadobudnutých' práv man
:anílm jeho Je aj zme~,a 
~ o bydHšH la :manže~ka Je 

)drolbených koalkvizícii jest
nnb:m práve zvykovom, vy-
• tne právo jalsne tá zás.ada~ 
. Jestvuje len vtedy, keď 
v dobe uzavretia Im:anžel

tí býv. uho'r. 'slÚkromé prá-

}vm 'vo FodO'r:ovom MaJgán
zlassági jog (str. 608) vyda
e zása,de spočívajú ,citované 
: a P 1,172/1914. Prvšie 'z nich 
tr. 740 ·s:bierky F,ajnor-Zát.) 
umánskY1m statutom .a o:bec
diikatúry nehol o~šem tento 
ckh 'z radov Ja'Zygokumán
lat:iJaJci,m v úzelmí jazygoku-
Mji dtár X. Č. 173). Tudíž 

L'va s právom pa:rtiikulárnY'm, 
je, ž·e -druhé ,cit. ľ'ozhodnutie 
r býv. uhorskOlm práve :olbec-
mé zvykové právo. . 
ikonník o!bč. nedáV'la 'manže
lnný!m jednaním mŠli ť nadD
l §' 92 ·0. z. db-č. je m.all]že'lika 
~ho bydlišť'a. 

ív'a v dbl,alstilac:h ob. zák. o:bč. 
.0 na rodinnom sväz:ku (neni 
býv. uh. !súkr. 'Práve zvyko
Ilvské .a vdo~.slké práv, aj na 
lia. 
dľa- bý,v. uh. 'Súkr. práva zvy
rD 'teprv po. 'smrti ~ostavite-
rodinný môže byť . založený 

lor~a intertemporálna po.kladal za 

li rôllnych ded~"čov V rôznyoh dobách, lale U všetkých de
di,čov bude rozhodné, \ č>i rodinný vzťah k z'Olstaviteľovi a 
OIstatné potrebné V11astnostidedioa Jestvujú v dobe 'smTti zo
stavi,teľovej. 

Pdrodzený.m ~ogickÝlm dÔtsll,edkom ,toho bolo, ,že s'a vytvo
rilo právne pr'avidlo, vyjadrené v ,cit. už rozhodnutiach a lto, 
že idoha smrti zOistaviteľovej je rOIzhodná aj pre odpoveď 
n a otázku, !ktorého partikulárneiho práv:a tre:ba použiť na 
zá!konnúdedickú postupnosť. Pr:avidlo ktoré pt.rutí ,pre uni
verzálnu sUlk,cess,iu dedickú, platí pri'ľlOdize:ne .aj pre ,sin'gu
\lárnu :sukcessiu t. j. dedenie v,dovy IPO ,Š'lechticO'vi dľ'a býv. 
uh. súkr. prá!V,a zvyk., aj p.re prednostný odkaz dľa § 758 
o. 'Z. ohč . 

' Stanovisko, ž'e je rozhodná doha, kedy rodinný vzť:ruh 
vzniknul, po:stupovall'O by, že de:dic už vtedy nadobudol 
nárok. 

Náp'ad pOlzostalosti neni ani m01ž:ný dIa V'L3JC právnych sú
stav Iz!ár.oveň, pokia.ľ tieto sústavy nemajú totožných pred
pisov. 

Aj i:iJmani'e, htoré 'má byť predmeJtom nápadu, i rodinné 
vzťahy ako 'podmienky nápadu pozostalO1sti ,Sla sústreďujú 
k 'GIsolbe zostavitef.ovej. Preto pri posúdení zákonných náro
!kov dedických Imusí m'ať prednosť práVD, ktOlrému podlie-
hal zostaviteľ v dobe ·sv:ojej smrti. . 

Tudŕž :nemôže byť pDchyby, že cit. tri rozhodnutia správ
ne vyj ladr~ly právne pria'v~dlo, že pri :posúdení zákonných ná
\rO!kov dedický,ch treba použiť práva, ktoré pla:tHo v pos1led
nom ri:adnOlm ibydliš.ti zosltaviteľovom. 

S t a v pop rev r ate. 
I. 

M·edzi:n1ies,tne právo, týkajúce ,s'a kDakvizície a zákon
nýich nárokov dedický'ch, 'ak jehOIre popísané bolo by v býv. 
'lJhrách oibecnÝ1l11 právom v pomere k partiku'lárnYlll právom 
v Uhrárch pJlaJtný1m.To isté právo je u nás 'partikulárnym 
a:nedzi'mie.stny.m právom, 'a to právom Slovensk1a aPodk. 
Rusi. . . -

O tý:chto otá'zkach nemá písané práVD historických zemí 
nijakých predpisov. Ob. 'Zák. ohčia.:nsky n1á len kusé pred
pisy o zása'dách :medzimiestlJieho práva. 

V .§ 4 o. z. o:. SItojí, že o'bČ'iaill'ske zákony zaväzujú lIen š,t. 
ohôa.nov tých zémí, kde bo~y vyhláJsené. Z toho vyplýva, že 
o. ,zákonník ,o!bč. ,ako celok platí Ile:n v historických zemia,ch 
a nez,a1väzuj e ohčanov druhých zemÍ. U nás VŠIaIk hej estvuj e 
zvláštny právny pojem »:zem'skej p'ríSlluš!llo:s~i ohčanovej« 
naJop.aJk územie š,tátu tv,orí jednotný anedielny celok (§ 4 
úst. list.) a k!lžd~r štátny občan má. ústavou z1ručené právo 
v ráJm,ci zákonov Sla kdekoľvek v !štáte 'Usadzovať {§ 180 úst. 
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1.). Preto neIQdporuje zákonu ten v~Tklad, že každý je ob
č-anom v tej z'emi, kde sa usadi,l ,a kde tudíž trv'ale býv!I. 

-v § 34 o. z. o . je predpis -medzimiestneho práva, !Ite len 
pre cudzincov, la to, že 'll nich s.a spôsobilosť k právnym jed
:llanhum pos'udzujedľa zákonov platný-ch v ich bydlišti. Ten
,to predpis bOlI pl!alkHc:ký na pr. v pomere býv.f1akúskeho 
práVla Ik partikl.-dárnym právom uhorskýlm. PlOnevá,č oná zá·· 
-s,alda nikde neni vyslp;vená, ľ'zä z ,noho d ovodzo vlať , 'Ž-e .zá
:sadáffi o. zá;koníka o!hlč. zodpovedá riešiť laj v 'tU'zem,sku Ikon
flikty ,mi estny ah práv n.a zákla,de bydliska olhčano~ho. 

Z predpisov :práva historických 'zômí neľzä bezprostred
ne dovodiť urči,tejšie právne pravidlá medziuuiestneho práva 
o' z~~onnom 'manžeLskom práve ;m:aj etkovom. N ezjbýva než 
hľadať pomoc dľla § 7 o. z. ,o. Naše parti~ulár:ne práv;a sú
kromné Sla upínajú na ten istý norlmový subjekt, štát, ktorý 
'alkoiby tu j estvo;v'all vo vi,a-c osobách. 

Jedno z nich, t. j. právo platné na Slov. a PR. má určité 
predpisy o Imie,stnych kolízi'ach.T'ieto predpi,sy, ak vi,dhne, 
nielen ž,e vyplňujú Imedzeru práV'ap'latného v hist. IZlemilach, 
lež sú zároveň v súhJ.a,se iSO .záikl,a,dnými !zásada!mi tohoto 
práva, a ISlÚhltasi,a otiež SIQ zás'adalmi právnych us,tanoviZlní, 
ktorý-ch 'sladOltýkajlÚ. Je preto prirodzenou zásadou práv
nou 10§ 7 o. z. o.), že predpilsy H1edzimiestneho právIa p'l<attné
ho na Slov. a P. R. majú byť uznané z,a platné právo aj 
v histodcký-ch zemilatch. 

II. 
Pokia:ľ ide .o zák. postupnosť dedickú, vyls'lovill:a býv. ku

da právne pravidlo, ž,e z,a rkLdne Ibydl,~šte ttreb.a poQdadať 
miesto, kde .zostaviteľ bývalI t 'ak dlho, že by taJm bOlI mo
ho:l dľa § 10 .zák. čl. XXII: 1886 nadobudnúť -domlQv.k,sé prá
vo. Aký výzTIlaJm Imá tálto vena dnes, kedy neJ'zä v 181m. § 13 
z:ák. 'č. 2136/19210 ,získa.ť nárok na udelenie domovského práva 
IfiIa zák:l,ade § 10 :zá!k. !ól. XXII: 1886, Ilež len [la zákll:ade zák. 
čis. 222/1896 riaJk. ríš. záJk., k,torý vyHaduje deslať~Q1čný po
byt (mimo ,št. úrla.anikov atď. v hi-st. ;zemia,ch)? 

'V -rečenýdh r'OlzholdnuHa'Clh Idto~:anie § 10 z.čt XXII: 1886 
:m:alo per .antallog'Í.a;m dOlk:11adaf, že keď ;šltyrriOlčný polbyt dľla 
verejnéhO' práva -môže posta!čiť pri nadobudnutí nárolku na 
udelenie domovského práv.a, posta,čuJe talk dlhý pobyt aj 
k tomu, twby súkromné právo :be.z ďallších dôkezov poklada
lo za pr:avý domov zonavit-erov, ,za pravé jeho bydHsko to 
úni-esto, kde -zostaviteľ býv-a'l posledne nepretržite štyri roky. 

Keď dnes zá~on k ,na-dohudnutlu nároku na domov,ské 
právo nevyžaduje menOlvilte to, aby ohčan prispieval na 
,obecné ť:archy, ,chráni na druhej str.aneolbec pred nov~mi 
obťažný'mi príslUJšnoomi tým, že predpisuj e dlhší pohyt 
v obci. To v,štak n.eznačí, že by Isa ,do dneš'~a názory natoľko 
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moovm, ria 
štyri rOlky.';') 
. Právne pravi 

rle, uznáv.aj úc š 
dlhé, nevylučuj e 
ností postačiť 'a j 
Jednom mieste v 
iby jeho účelom 
kulárne práv.a 
zás.ad. 

SD zásadatmi 
aby sa sčítaly 
()blasti, ' nepretrž 

V ránl'oi to 
rodným práv 
ohľadne št. 
v tuzemsku. 

PrávIa, kt 
ne netýkaly: 

A) Nebola v 
že aj na vdov I 
hrnuje aj právo 
;na zákonné práv 
vMji dtár X. Č. 
dedické, súc 

Naproti ,tom 
.dolčasnfÚ, abyča· 
1243), ďalej v 
zaopa tre:nie (§ 
predpisov medz 
dické, bez ohľad 
z týchtO' nároko 
V'znikajú totiž 
'a;ko nároky ded 
ešte neskôr, a;le 
už musia byť uj 
sú saJmosnmtné 
cit. § 1243 ll' ' 

;j~a na výživu. 
Imanže~kiillého na 

*) Norma 
aj keď skončí platn 
nej opory. Viď ako 

**) Viď Mayr: 



en výklad, že každý je ob
L ,a kde tudíž trvlale býv!l . 
edzimiestneho práv.a, ::de len 
l .spôsohilosť k práv~y~ jed
platný,ch v ich bydhsh. Ten
r. v pomere býv. rlakú,skeho 
uhorskÝ'm. PlOneváJč oná zá·· 

l z toho do~odzoVlaJť, 'Že 'zá
~dá riešiť 'aj v 'tuzem,sku ikon
le bydHska dbč.ano~ho. 
ých 'zemí neľzä bezprostr~d
avidlá med:zilmiestneho prava 
~ maj etkovolffi. N eZ1býva než 
Naše parti1kulár:ne práv,a sú~ 
norlmový s'ub j ekt, štáJt, ktO'ry 
~ách. 
otné na Slov. a PR. má určité 
L.T'ieto predpi1sy, ak vi,dÍ1ne, 
ávap'l:atného v hist. 'Zlemilach, 
l áikl,adnými ,zásada',mi tohoÍ'o 
Ldami právnych u s,t au ov iZillí , 
)1 p r-i'rodzenoú zásadou p rá ~
nedzimiôstneho práv!a p'1:altne
[ uznané za platné právo aj 

,ť dedickú vYIsIlovilla býv. ku
:\)dne lbydÚšte ,treiba poQdadať 
[laik d~ho že by talm hoi mlO-, k' ,6 nadobudnúť .domov. ,sé pra-
. dnes, kedy ne[zä v IS1m. § 13 
a udelenie domovského práv'a 
: 1886, lež len na zákll:ade zák. 
),rý vyži:aduj edeSIa ťr10čný po
v hist. 'zemia,ch)? 
~ilÍ-oiVanj.e § 10 z. čt XXII: 1886 

že ked .š1tyrrolčný polbyt dľ:a 
iť pri nadobudnutí nárolku n~ 
p-ostalčuj e 'taik dlhý pobyt aj 
hez ď-allších dôkezov poklada
)'V, ,za , pravé jeho bydHsko to 
osledne nepretržite štyri roky. 
udnutlu nároku na do'movské 
;0, ·aby občan prispieval na 
hej strane obec pred nový'm'l 
, že predpisuj e dlhší pohyt 
T Isa do dneš'~a názory natoľko 

zmenily , že by 'Sla pochybovalo, či je vOlf.alkomu pravým do
mOlov-m, riadnym bydlišťo.m to miesto, kde býva nepretržite 
štyri rOlky.':') . 

Právne pravidlo 'Z'llchytené v rozhodnutiach býv. uh. kú
rie, U'znáv,ajúc štyrročné býv,anie bez ďaBieho 'zla dostatočne 
dlhé~ nevYIlučuje naopak, že by nemohlo z'a z'vlá.~tnych okol
ností postačiť aj bývanie kra;tšie. N,aproti 'tomu pobyt [la 
jednom mieste viac al..~o štyri roky by nem'ai význa'mu, ked' 
iby jeho účelOIm bola 'šiikána, - lebo obe u nás platné parti
kulárne práva súkromné po:sudzujúšikánu dI,a s,tejných 
zásad. 

So zá5atdalmi Í'ohoto práVllleho pravidla by však súhhs i,l o , 
aby sa sčítaly pobyty na rôznych miestach tejže právnej 
-ohliasti, . nepretržtte 'za sebou následujúce. 

III. 
V rám'oi tohoto článku nechcem ro'zolbieľ1ať tS medziná 

rodným právom .súkrOlmným spojené medzimies1Jne právo 
ohľadne št. otbčanov, ktorí v kritickej dobe nemaH bydHšte 
v tuze'msku. 

IV. 
PrávIa, ktorých ,Sla zimienené už rozhodtnuHa kúrie vý<S'lo~

ne netýkaly : 
A) N e!bola v nich reč o vdov,skolm práve, ale ani pochyby, . 

že aj na vdovské právo (ktoré u vdovy p.o šlechticovi za
hrnuje aj právo !l1,a výbavu) Sla vzť,ahujú stejné predpisy ako 
na zákOlnné právo dedické. {Viď ro'zh. kúrie PVII 1078(1916 
vMji dtár X. Č. 170.) Vdovské právo patrí medzi nároky 
dedické, súc ,medzi nimi nároko.m sui ge[leds. 

N,aproti ,tomu o. zákonník obč. dáv'a vdove nárok na 
dOIčasnú, abyčajne 'šestitýždňovú výživu ,z pozOlstalosti (§ 
1243), ď'alej vdovcovi aj vdove nárok Illa ,chýbajúce ,slušné 
z.aopatrenie (§ 796). Oba tieto nároky bude posudzovať dľa 
predpisov medzi'miestneho prá va pla'tný'c!h pre nároky de
dické, bez ohľadu n'a to do ktorej skupiny jeden, či druhý 
z týchto nárokov systematicky zaraďujeme. **) Oba nároky 
V'znikajú totiž ako samostatné nároky v stejnom oka.mihu 
·a;ko nároky dedické. Nárok dracit. § 796 by ,mohol vzniknúť 
ešte neskôr, alle posledný,m okamihom života zOlstavi,teľovho 
už musia byť uj asnené nároky na pozostlalosť. Oba nároky 
sú salmostJaltné nároky na poz'Ost'alOlstné i'manie. Nárok dľa 
cit. § 1243 nastupuje na miesto nároku, ktorý mala manžel

i~a na výživu. Nárok dľa cit. § 796 je odlišným od nároku 
lmanže~kiného na výživu, lebo je len sUlbsidiár,ny. U vdovca 

*) Norma zvykového práva ostatne môže žiť samostatným životom, 
aj keď skončí platnosť predpisu, ktorého sa dovolávala ako svojej čiastoč
nej opory. Viď ako príklad zák. ohvenenie a § 22 zák. čl. XXII: 1840. 

**) Viď Mayr: Soustava ohčanského práva. 
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pak je t'O nárok celkom nový, lebo dľ'a ~Sltálej j '~ldi~atúry 
(r.ozh. ·Čís. 9960, 9532 ,s:b. n. 's.) nUlzlllÝ m,anzef nema nar-oku,' 
aby ho žijúoa n1ranželka živilla, ·a!le .alko.náh~e ~lľ~a zomvre~ ma 
vdovec nárolk, aJby d'Ostall :z pozostalO1S'b chyhwJuce sl usne za
opatrenie. 

B) Zákonné oihvenenie. 
Zák:. olbveneni'e je záJkonom ur1čená či,astlk'a peIĎ.'a'žitá, kto

rá .pwtrí :m:an.žellke z,a splnenie Imwnže1sikÝ1e!h :povinností (pr~p~ 
teI: deHorationelm 'et cOlneuhŕtum - Trip. 1. 93) - p'Okl.al 
sa st Dany nedohodly IO 'Obvelllení inak. N árok v.z~iká uzavre
Um a dokoiUWn]n1 !ll'lanžellstv,a. IVernosťou si ho 'manže:lkla udr
žuje a .spla'tný je .pri zánilku ,m'anže'lstV1a. J.ehO' vÝ'ška zá
vi,s.í na stavu maniž e10v om, u býv. 'Poddaného činí K,č 84.-, 
u mešťana ,alebo. šlechHoa Kč 420.-, 'u :m:algrráta 'K,č 840'.-, 
ho[-li to druhý sňatok ženín (post deflo.r.a;Uonem nrubendo) 
Jdesá na polovicu, štrvtinu atď. Hospodársky výz~am tejto 
i'illsHtúcie je :dnes nepatrný. 

Od sňatku i,de u \man.želky o nadobudnutý nárok, preto 
bude ro~hodný S'tav .manželov pri uza'vretí ,sň,aťkJu. '0SnáJď 'aj 
postup dO' vyššieho 'st1avu?) 

Z toho je zrejmé, že zás!ady medlzÍlmiesíneho práv,a musia 
byť stejné alko ti koa;kvizíci'e. 

C) Správa i'm,alnila ia z:astu:povania nTanž'elky. 
,Dľ'a býva'lého uhoriského 'práv.a každý ,manžel naki,adá 

vo1ľne svojim i:m1mím, aj im1alllílm lZ 'm:a.lliŽeJ.stva nadobudnu
tý'm,ale Im'alllžel,alko hl.a'V,a rodiny má právO' spr1avovať spo
ločné .j'm'anie. V his:to:rklkých zemiach dľa §i§ 12'38 a ná'sL o'. 
z. o. doki,aľ 'manželka Illeodporov:al'a, pl!atí zákonná dO'll1lľ1i,en
kla, že sverHa m'anželovi ,správu sVlOjho i!ma:nila. 

Nemôže byť pochybnosti, že neide IO právny pomer pa
triaci výhr.adne do oibJig,3Jčného práv:a, lež ide O' us,tano'Vizeň 
.ma:nžellského právIa majetkovéh'O'. 

. O n!ado:budnuton1 práve, dallO by 'Sla TOlzpráv,ať n:allJajvýš 
'Í'aJn1, kde rrnanže:l sprlavuje .sLPoiločné veci dľa práva, 'P'la,tnéh'O 
na Slov. a P . R. Ale tento názor by nemohOIl v,adiť .použvtiu 
práva hi,stO'ľ'ických 'zemí v prípade, že 'malnžeHa z.o SlovooIsika 
sla presť'ahuj ú do historický-ch zemí, leibo 'm.wnžel sám ~ozho
duje o 'mieste bydliska ra keď bydlisko mení, ne:ni tO' jedno
stramný zásah druhej st~3Jny do jeho práv. 

VŠ'eooercnou práVl!lou zása'doru vyplýv,a;júcou 'z r'OzhO'd
nutí o koalkvi:zÍicii, je že pri manželských práv.ach !m:ajetko'
vých ~ozhodtije právny poria·dok bydH,šť,a. Ponevá,č pa!k i,de 
'o právo z'a:ložené sp'Olu.Htíim m,anž·ell'Ov, má platiť právO. pl,at
né v spo'ločn'Om bydlisku !manž~lov, reisp. po ro:z'chodu man
že\lov právo, ktoré pl,atilo v poslednom ,s:pololčnom bydHsku. 

SIO sp.rávou 'm,anže1lkinho ilmani'a súvisí aj 'manželovo prá
v'O {§ 1034 '0. z . .o) ra povinnosť Ima,nžrelo'va (,§ 91 o. lZ. o.) man
ž·ellku z,a\S,tupovať. Trudíž 'aj 'o tom iby ,pllatily tie ·]sté 'záswdy, 
a:ko pri práve ku ,správe ifl?-'ani:a .. 
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va má byť posu 

Predmetom 
žetlov na v)Tživné, 

~pri dobrovoľnom 



l~b.o dľ'a ,stálej judikatúry 
lJZlfiý m.a:nže:l nemá nároku, 
,e -akonáhle oma ZOlmre, má 
ta1'01S'N chýhaJ}úce slušné za-

~lčená či,astJk'a p,erĎ.'a'žitá, kto
lže1sikýdh ;povinností (prep
l - Trip. I. 93) - pokiaľ 
Lnak. Nárok v,zniká U'zavre
~nlQlsťlQu si hO' 'manželk'a udr
l'anže'l'stva. JehO' výška zá
'. 'Poddaného činí K,č 84.-, 
~O.-, 'll :m:algnáta '1(Ič 840.-, 
list de1f1oraHonem nrubendo) 
Hospodársky výzmam tejto 

nadobudnutý nárok, prelto 
~i 'llzavre<tÍ ,sň\aťkru. {ISmáJĎ 'a j 

mia nľamželky. 
iva každý ,manžel nakladá 
l lZ' 'ma,nžeJstva nadobudnu
_y má právO' sprlavO'vať spo
niach dľa §I§ 1238 ;a ná'sL o. 
al'a, platí zákonnádomni,em
;vojhO' i!manita. 
meide o právny pomer pa

)rá v!a, lež ide O' us,tan'ovizeň 
l' 

; by sla 'J:olzpráv,ať nanajvýš 
~né veci dIa práva, 'P'la,tného 
• by nemohOIl v,adiť -pO'užjltiu 
le, že \malnžeHa z.o Slovemisika 
~mí, lebo 'manžel ,sá:mrozho
rdlisko mení, n e:ni to jedno
jehO' ·práv. 

)ru vyplývla;júcou 'z ro zhod
n:želslkých práv,aoh m:ajetko'
k bydH,šťla. Ponevá,č pak ide 
lŽ·eIl.oV, má platiť právo plat
Ilov, reisp. po rozchodu rnaIi
le dnom ,s:pololčnom bydHsku. 
ni'a súvisí 'aj 'manželovo prá
lanž1elo'va {§ 91 o. lZ. 0'.) mlan
mhy pl'a'tily tie ilsté 'ZásaJdy" 

D) Vydržov,aJnie manželky (manžel,a). 
Po~LnnOlsť 'manž·elovla hrladiť náklady ,spolO'čnej domác

nosti, menO'vite aj náklady slušnej výživy .a náldJady iných 
,potriebmJanže1lk1ných, polki!aľ lIna:nžetHa žijú v sp-O'ločnej do~ 
máooosti, - je stejne upravená v !Súkr.omnom ;práve zvyko
vom, pl,atnom n'a Slovens:ku 'a ,P. R., ako v § 91 0'. z. o. 

JudiJkatúr-a historli'ckých zelmí nep'ľ'iznáv,a nuznému ffialll

zelovi nárok ná výž,ivu, tale dľa práva platného na Slov. ,a 
P . R. je m!anželk,a povinná vydržovať nem:ajertného ,a -zárob
ku neschO'pného Ima:nže1a, ta ,to in natur.a. DO'šlo-H vŠlak z vin
ny mla;n.želkinej k oddelenému lžitľu, môže manžel žiadať 
protihodnotu v Ipeni,alzoch. {V,jd Ftajnor-Záturecký N ástin 
.súkr. práva II. vy,d. s,tr. 433 pozn. 2.) 

IV bývalom uhorlskom práv'e je ť:ažko hľ:adať rozhodnutla 
.0 ,mies,tnych streltoch prá'v p'llati;acich 'o :m'aJnže:hldnoim nároku 
na výživu, leb.o 'zá;konnÝlm ,čl. XXXI : 1894 tO ,mamžlskom prá
ve hOlly jednotne upriavené, nielen m:3!nželkine nároky na 
výživ.u p.o rozvode .a rozluke, ,lež tiež jej nároky na zlatýmne 
výživné beholll sporu 'o rO'zV1od, leho .fozJuku {§ 102 ort. Iz'ák.) . 
D.obr'Ovoľný rO'zvod hol neznámy. ZáklOn 'tentoO neupravova)l 
vý,slo'V'ue výži'villé 'manželkine v prípade, že Imanželiia žili od
,delene, bez tohO', že by bo~ niektorý 'z ni~h podal ž,a1lobu o 
rozvod lebo rozluku, a že by hOlI 'súd Uičinil IOp,atreni,e dľa 
.§ 88, 99 cit. zá!k. IV diele Fodorovom Magyar ·maJgáJl1jog bOlI 
síce vyslovený názor, 'že ust'3!uovenie § 102 cit. zák. by Sla 
ma~o použiť ana/logicky .aj v prípade, že :manžel1a žijú odde
llene bez toho, žeby 1m to ,súd nariadiL Jud~katúra sla vŠ'wk 
priklonila k názoTu, že v takom prí'P,ade pbtí v Sedmohrad
sku .o výživnolm § 91 0'. z. o. (vid v Bartóik-Sitás Az osztr. 
.ált. poilg. tärvénykänyv pr'i § 91 rozhO'dnut-i'e kúriieč. 13/190'1 
a rozhO'dnutia tarbulí). 

Tiež v histO'ľ'Í'ckých zem1ia'ch .pllatí v podobných prípa
dO'ch § 91. obč. Izák. 

Manželkin nárok na výživné v penilazoch, stejne alko ná
rok !m3!nželov na výžiVlné v :penila~z,o lch, pokiaľ vôbec V'zni
~ajú, vznikajú pra:v1ide:lne otka,mihom ľOlzch.odu. Pred tým 
malta manželka, resp. manželi nárok na z'a.opatre:nie in natura. 
Dľ-a toho by ,m'alo byť 'Pr'e oné nár-01ky rozhodné rpráVío plat
né v poslednom spo:ločnOlm by,dlisku m,anželov (ked by toho 
-nehOllo v bydHsku 1llianželO'vOlm ?). 

Nárok nen1ajetného:a práce neschopnéhO' . 'manžel,a na 
-výživu in natura ako nárok vznľkajúc.i z ,n1'anželského spO'lu
žľtia, bude rovnež pOlsudzovať .podľa práva p'lanného v spo
ločnom bydlisku manže.!ov. Stejne iby iho:lo pO'sudz'Ov,ať ta,j 
nárok manželkin na zlaopatrenie s:po'ločnej dom á cnoS't-i , po
-kiar by vóbec bolo d6le,ž1ité -Z-1SltoV1ať, na záJldade ktorého prá
va má byť posudzovaný. 

Predmetom úvahy nie :sú ~mluvne upravené nároky man-
že!lov na v)Tživné, Imedzi kt.oré patrí aj úpr-av:a pGmerOfV strán, _ 

~pri dobrO'vO'ľnom rozvode dľa práva hist'Orických zemí. 



Zbývlajú ešte ,manželkine nároky na . výživné v Isúv]slolst! 
so s-porom IO rozvod a rOlzh.l,lku. 
- V sporoch o rozvod a rozluku rozhodujú ,súdy, v kto

rý,ch obvode 'll-}aH !man,žel~a svoj.e spollo,č.né bydliskO' :(§ 639 
Úsp.; · § 76 jur. no.vr). Dôvody rOIzvodu .a rozluky súdy po
sudzujú dra práv,a v ich ,obvode p,liBAmého. 

O malnžellkiných nár'Olkoch nla výživné ži.adané vzhfadoHl 
k ~ozlu:ke .aJlebo rozvo.du fOľlffiulO'val Najvyšší súd zása,dy 
Imedzilmiestneho práva v rozhodnutí číslo Rv III 1372/27 
(Právny Obzor roč. XI. str. 65) t'alk:to: Výž,ivné, ktOTé isa ' 
žilada vzhľludom k rozluke nl:a.nždstva, je hlllotneprávny ná
rO'k, kt.O'rý j edôsledkolll z'ľušeni,a HlanždSltv.a, la taký nárok 
treba posudzo~:ať dľa tý,ch istý'ch zásad, dľa ktorých hOllO' 
rozhodované 'o pripus,tnost,i vo.zluky. 

PretO' vtedy rozhodO'val s:lovenský súd dra präva hi:sto.ric
kých zemí. Toto lio:zhodnutie neni výni,mkou z p.rávnych Izá
sa,d u nás pla tný'ch. SÚlhbsí IS !analOlgickýlll rO'zhO'dnutí'm N:aj
vyš. 'Súdu, ,týkajúcirrn 's,a .llledzinárodného práv:a súkromného 
v historický·ch zemí, Č. R v 1450/24 'dč. 40006 Sh. n. s.), kde 
Najvyšší súd vy.slo viiI , že hoJa-Ji rozluk'a man.že1lstva preve
dená v cudzozemsku podra predpisov 'ta!mojšieho hlllotného
práva, je použiť cudzozemského práva aj pri rozihodovlanÍ o 
výživnom. rozlúč en ej 'marrže~ky ÚMO' vtedy o obč,anO'v ne
meckých). 

V práve historických zemí predpisy § 1264 o. z. o. :a dvor
ného dekrétu č. 531/1841 Sb. n. IS., ako 'aj § 1266 o. 'Z. O. a 
§ 19 zák. č. 320;1919 Sb. lZ. a n. navä'Zujú ':zre}m'e nJa práv(} 
tam platné o rozvode a rozluke. Tým vÍ'acej § 92 n1.'aJužel
ského ,zákona (býv. uh.), ktorý predpis sa nachádz.a p rÍ'am 0 < 

Imedz'i predpis.mi zál}Qona >o roz:luke. Použitie § 19 záJk. č._ 
320/1919 je vylúčené pri rozluke prevádzanej dľ-a Islovenské-
hO' práva. Z tohO' je z.rejmá 'závislosť predpisov o výžiVlllO/fi 
na predpisoch o tom, z akých dôvodov a 'alkým spôsobom 
Jzä rozvod, lebo rozluku povliť. Je zre}mé ,aj to, že výživné· 
je -clôsledkom vozlu!ky resp. ľ'OIzvodu dľa uroi'tý·ch predpisov 
p'revedený'ch. 

An.aIOlg~cky sú delsledkom sporu 'o rozvod a rozlluku ná-o 
roky Im'aifi.želkÍlne na zatýmne výživné behom .týchto sporov,. 
v historických zemia!ch dľa § 10.80, 117 0'. 'z. O.; na Slovensku 
a P. R. dľ.a § 102 manžeJ.ského zákonla, ktorého. podmienkou 
je, že slúd nariladil oddelené žľtie v Ismysle § 98., resp. § 99' 
n'1anž. zákona. SlUŠÍ tudíž ,aj tieto nároky posudzorva ť pO_o 
dobne ako nároky na konečné výž,ivné. 

Toto posudzovalnie náDokorv na výživné n'aväzuje vlastn·e· 
plynule jeden nárok na druhý, lebo to is,té právo, ktoré pllla-. 
tilo dľa bydliska manželov pr'ed 'ľozvodom a vred DOlz'lUlk:ou,~ 
pla1tí i v spore 'ú' DOIzvod a rozlUlku, laj po skončení :tohot'o 
sporu. 
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O :ručení n 
Chode 

C vod. 
1. Každému 

stupníctva podľa o 
jak ďaleko siaha v 
väzky jeho predcho 
ny successor, ale 
hoto dlhu avšak 
čl. LXII. z roku 
kom, ale len po v 
pri pečlivosti . 

O žiadny z 
za predchodcové 
nástupníctvom 
vôbec, ale ide 
re j n Ý m. 

Hi s tor i c k Ý v Ý v 
2. vývojová 

nani a, je p 
nemocenskom po· 
min. nar. č. 4790 
nenia, ktoré nov 
v odst. 3. § 21, že 

»Za nedoplatky 
11)- dlžník, ale aj 
{nástupca v p 
'Sa posúdiť t01'rv;'"",c.411 

ca podnik pr.u/'\rlr . .á h ' 

niku nie je vylúč 
nie od kupcov z 
ináč totožnosť po 

Zákonnosť 
skúmaná (Boh. 

Ustanovenia 
- tak ďaleko, že 
čaním. V oblasti 
niku za predcho 
známe. Teprv 
nosti 1. júla 1926, 
predchodcove ne 

Zasluhuje povš' 
covaná pôvodne 
ná až vo výbore 
e. 4186). Ustanove 
podniku platí teraz 
nené holo nar. Č. 1 

Dnešný stav. 
3. Dnešný text 

nia nabyvateľa záv 
I »Kdo nahyl 

predchudce, za 
,čítáno. Nemocen 
zati výši nedopla 
tímto ustanovením 




