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Právny Obzor 
ČÍs. 17.-19., roč. XIX./36. 

Dr. Art u r S i l ber ste i n, advokát v Bratislave: 

P:revod vlastníctva veci, p:ráva a po# 
hl'adá:vliy na zaistenie pOŽiada-vk.y 

v česRosloyenskoID. p:ráye .. 
Slovenským právnikom bol prevod vlastníctva na 'zaiste

nie, až kým ho judikatúra najvyššieho súdu nepripustila, 
cudzím útvarom. Predprevratorvá judikatúra uhorskej Kúrie 
tento právny útvar nikdy neuznala. 

Právnici historických zemí po/znali však tento právny 
úIDon ešte zo starej judikatúry rakúskej . 

Vied€lliský najvyšší súdny dvor už v rozsudku zo dňa 
13. V. 1851 Čís. GU 1.349 'U~na.l cesiu pohľadávky na ,zaiste
nie. Jeho neskoršia judikatúra bola kolísavá, avšak až tesne 
do štátneho prevratu vo väčšine pTípado'V pripustila 'zaiste
nie ako kauzu k prevodu vlastníctva. (Ro/z:s. /zo dňa 5. II. 
1908, rozh. zo dňa 15. XII. 1909 Čís. PU 4833, rozs. zo dňa 
7. XII. 1909 Čís. GU 4815, rozs. ·~o dňa 7. ~n. 1912 Čís. 
156.085 GI-I. 1913.) Odvtedy 'konštantne prehlásil zaisťovací 
prevod Iz;a neplatný,a'ž ho v roku 1925 ·zase pripustil. (R o zs-. 
zo ·dňa ll. X. 1925, SZ V.J,I/46.) 

V § 10 rakúskeho k/onkuľtzného pO'fiadku z roku 1914, 
bola mo~nosť prevodu vlastníctva k .zaisteni\! aj 'zákonne 
pripustená, nakoľkO' v cit. paragra'fe bol upravený účinok 
takéhoto prevodu vlastníctva v konkuTIZe. 

Judik'atúTa nášho najvyššieho súdu zpočia1;ku kolísala. 
Rolzsudkami Rv II 67/22, Vážny 1512, Rv I 1522/22, Vážny 
2433,ďalej Vážny 2461 bol zaisťovací prevO'd vlastníctva 
uznaný za platný. Ale v 'rozsudkoch Rv I 1135/23, Vážny 
2855 a Rv I 1166/23, Vá/žny 2866 zaujal najvyšší Isúd opač
né stanovisko. Potom sa zalse vrátil k p'fvej praxi a 
pri tejto 'Zostal až doteraz (Vážny 3565, 3701, 4085, 4328, 
5026, 5161, 5553, 7097, 7101, 7318, 8691, 8895, 9929, 10.731, 
10.765, 13.101, 14.122, 14.537, Rv I 1078/34 'zo dňa 15. IV. 1936 
uverejnené v Pr. Jur. Zeit'schrift, XVI Č. 15). 

V učebniciach platného slovenského obč. práva nieto 
žiadnej 'Znlienky o 'zaisť'Ovacom prevode vlastníctva, poť. o 
postúpení požiadavky na 'zaistenie. Predsa treba mať za to, 
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že judikatúra najvyššieho súdu má pre slovenské právo ten 
ist~T právny vý:znam, ako pTe právo v historických zemiach, 
nakoĽko vývody najvyššieho !Súdu pre uznanie tohoto práv
neho útvaru zakladajú sa na takých pravidlách, ktoré platia 
i v slovenskom práve. 

Vývody najvyššieho súdu čerpané z podstaty práva 
vlastníckeho (IV ážny 1512) zodpovedajú slovenskému právu, 
na'koľko je Ipojein vlastníckeho práva v oboch právnych ob
lastiach Torvnaký. 

To 'platí tiež o dôvode čerpanolll z § 424 obč. zák. Podľfl: 
toho je v cit. parag'f,a'fe ozna'čená Ismluva len' vo všeóbec~ 
nosti" ako platný titul k prevodu vlastníctva . . Keď vraj zá
k'on nehovorí o určitých typických, v \zákone pomenova
ných a upravených smlurvách, môže byť aj inominátna smlu
va považovaná za platný titúl nadobudnutia vlastníctva. Na 
Slovensku nie je vecné právo 'o podmienkaoh nadobudnutia 
vlastníctva na hnuteľné veci a pohľadávky vôbec k'Odifi
kované, nemôže byť teda ani tu reči ci tom, že by 'zaistenie, 
ako titul nadobudnutia vlastníctva, bolo z'ákono~ll vylúčené. 

Najvyšší súd konečne opiera 'svoje stanovisko o § 10 
rak. k1onk. poriadku lZ r. 1914. Dotyčná čiastka tohotp para
grafu bola prevz'atá' do § 12. nového konk. poriaJdku zák. 
číslo 64/1931 a stala sa :tým platrll'qu normou aj na Slovensku. 

Najvyšší súd tak oo do nadobudnutia, ako aj co do 
účinku, Iznačne obmedzuje 'zaisť'Ovací prevod vlastníctva. 

Tak na pr. vylučuje . 1zai'sfovací prevod vlastníctva púhym 
prejaViom. (Vážny 2461, 3465, 3701, 4085, 9929)1 znamením., 
kelď možno odovzdať vec hlllotne z ruky · do ruky CV ážny 
3565, 9922), ďalej zna'mením, 'z ktorého nemôže ka'ždý po
znať, že je vec prevedená na iného, keď vec ostane u dlž
níka . . CV ážny 99~9, odchylne 4085.) 

V plenárnom usnesení · č. 1385/24, (Vážny 5026) a vo via
cerých rlO~slJldkoch (Vážny 5161, 10731) vyriekol majvyšší 
súd, že vl'astníctvo na !zaisteTÍie nie je -dostatočný'm Izákla
dom k podaniu excindačnej žaloby, a to ani vtedy, keď 
k prevodu vlastníctva došl'O v Nemecku, právo ktorého by 
oprávňovalo k ex'cindaČlnej ·žalobe (Vážny 13.101). Veriteľ 
je vraj .oprávnený len na prednostné uspoklojenie z dražob
ného výťažku . 

V roz,sudku IVá-Žlny 7097, IZlaujal najvyšší súd výšuvede
né stanovisko aj dotyčne postúpenia požiadavky rk !Zaiste
niu. Ale v rOlzsudku Vážny '14.537, zase naopak Uiz!nal veri
teľovo právo k podaniu exc~ndačnejžaloby. V dôvodoch 
tohoto rOlzsudku uvádz·a najvyšší súd toto: » ... Postupom 
ll1ela žalující banka nabýti a také nabyla práva použíti po-
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stoupené pohledá:vky ke krytí úV-éru, j ehož bude póskyto
va1:i ,firme H., a toto výkonem exekuce žalované 'Z,marelllo. 
Jest prece bežným zjevem v .obchodním a . hospodárském 
živote,--že 'Obohodníci v úverovém styku ,s penč'žnými ústa
vy, postupují jim své pohledávky,prevádejíce je skuteč,ne 
do jejich majetku, aby mlohli 'Obdržeti za t'O úver. Sporin* 
pohle:dávka byla pfevedena do majetku žalující banky za 
s vrchu dotčer1ým účelem, byť se to stalo osobou stojící mi
mo uverový- sty1k se ž,alobkyní. Takové , právo Oiprá:vňuje 
však žalující baillku k podání žaloby iPodle § 37 ex. r. proti 
e xekuci vedené na SpOffiOU pohledávku.« 

O tejto, zaisťovací prevod v,lastní'ctva oblnedzujúcej , 
praxi najvyššieho 'súdu hovoria univ. profesori dr. Frant. 
Rouček a dr. Jar. Sedláček v diele»Ko111entár k česloslo
vel1lskémuobecnému 'zákoníku občanskému« 'Ita strane 474 
II. dielu n asledovné: » ... DI,užno proto vítati, že dfívejši 
}Jraxe (IV ážný 3701, 4085) se stala pozdčjší rozvážnejší (Váž
ny č. 5026 plenární rozh.) a že konečne došlo k tomu, že 
-osoba 'Oprávnená prevodem zajišť'OvaCÍm nemá "žal'Obyvlast-
11ícké, nýTbhž má jen právo žádati, aby se ji lZ veci do
stalo uspokojení pred ostatmími vefiteli {Vážny 5553, 
10731) a že 'z ajišťovací prevod sluší postaviti na úroveň 'za
s tavení veci, nehoť pro zajišť. prevod vyžaduje se stejný 
zpusob nabývací, jako k nabytí zástavního práva k men10-
vitostern i(V ážny 9929). 'Ovšem ješte nyní trvá praxe na fik
ci vefitelova vlastníctva, ale j de tu o (chybnou) konstrukci 
bez 'Z'vlášlmích 'Praktických dusledkÍl. JelikO'ž ,zde není po
trebný titulus (a _ to dokonce ani v jedné ani v druhé funk
-ci) nutno vec správne konstru'Ovat jako pfípa:d t. 'zv. kon
verse právního jednání, t. j. strany nechtejí tím docíliti 
prevodu vlastnictví, nýbrž jejich jednání se konveTtuje n a 
zfízení práva ,zástavního.« ' 

S týmto ná'zorom nen10žno súhlasiť. Rozdiely medzi za
-isťovacím prevodom vlastníctva a zriadením 'záložného prá
·va sú ešte i pri' 'Praxi najvyššieho súdu dosť 'značné . Stačí 
poukáJza ť na pr. na tieto rozdiely: 

Kým to judikatúrou vYilúčené nebude, - treba pokladať 
veriteľa za 'oprávneného k tomu, -aby na uspokojenie svo
j ej požiadavky speňažil vec, belz ohľadu na pravidlá upTa
vujúce realizáciu ;záložného , prá va. 

Dlžník nemôže previesť vlastníctvo k veci na iného, , poť. 
aj inému postúpiť pohľadávku, kým trvá vlastníctvo k za
i steniu. 

Veriteľ je oprávnený, aby pohľa1dávku postúpenú na za
istenie vo sVíojom mene a pre ,seba uplatnil a vyn1áhal, hoci 
jeho 'Požiadavka bola aj menšia (Vážny 7097), a to tiež 
v tom prípade, keď postúpený dlžník neboľ vyro'zumený o 
p ostúpení (Vážny 8891) . 
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Vzhľadom na rOlz'sudok Vážny 14.537 možno sem po
čítať ešte i oprávnenie veriteľa-p'Ostupníka k podaniu ex
cindačnej žaloby. 

Pr,aktický dôsledok .týchto rozdielov nie je bez význa
mu. Práve v týchto rozdieloch ' spočíva príťažlivosť postú
penia k 'zaisteniu. Kto sa p'octive uchádza .'O úver, volí ten
to spôsob 'zaistenia veriteľ-a preto, aby jeho dlžník nemusel 
byť vyrozumený. Kelď pÔ'žičku zaplatí, alebo keď ;poskytne 
pozďejšie iné 'Zaokrytie, tak 'mimo veriteľ'a ' nikto sa ne
dozvedel o jeho prechodnej finančnej tiesni. Nepoctivá 
osoba však užij'e zai'sťovacieho postúpenia , preto, lebo mô
že postupovať svo}mu veriteľovi pohľadávky via'cnásohne 
presahujúce poskytnutý úver a takto ich vyňať lZ exekú
cie iných veriteľov. Keď totiž niekto jednu lZ týchto postú
pených pohIadávok zabaví, tak pod-dlžník olZnámi súdu, ·že 
po~inná strana u nehO' už pohľadávku nemá, nakoľko ju 
už postúpila inému. Podľa skúsenosti vymáhajúci veriteľ 
obyčajne na tiO už nepO'kračuj e v exekúcii a keď /predsa po
kračuje, tak má veTiteľ-PQlstupník ešte vždy možnosť, aspoň 
dľa rozsudku Vážny 14.537, zabavenú pohľadávku žalobou 
z exekúde vylúčiť. • 

Z uvedených teda vidno, že zaisťovací prevod vlastníc
tva nie je ani podľa terajšej 'praxi len Hkciou a nesrovnáva 
sa ,soZTiadením záložného práva, ako to citovaní autori 
mylne hovoria. 

Vskutku teJnto 'P'rávny útvar nie je ani prevod vlast
níctva, ani zTiadenie l~állQ'žného práva. Ustálil t'O najvyšší 
súd v plenárnom usnesení zo dňa 9. V. 1925 č .. 1385/24 
(Vážny 5026) uvádzajúc: » • • • Bylo by proto snadné obírati 
se bHže dotyČillými predpisy hm'ótného práva, leč poneváč 
by úkol daný planáJrnímu Isenátu byl tím prekročen, stačí 
zde poukáJz,ati pouze k tOlmu, že právní útvar lZajišťujícího 
prevodu není platný'mi hmotneprávnými pf'edpisy upraven~ 
a 'že ustanovení obč. 'Zákona o právu vlastníckém 'a 'o právu 
zástaWlím ,se na nej ne'VIZtahují, když vlastním jeho Ú'čelenl 
jest zajištení pohledávky, tedy pojištení uveru. Ostatne 
predpis § 10 čis. 3 kOIlJk. r. (iStejne znejicí jako § 10 Č. 3 vy
rOVín . rádu) , činíZ)bytečrným pojati v kruh úv ah Izmínené 
hmotneprávní predp1sy. Vychálzí-li se ;z predpisu § 10 Čís. 3. 
konk. r., tu sluší zdúraJzrni,ti, že forme, ve které tento lZla
jišťovací prevod y živote hospodárském vyJstupuje na ve
nek, odívaje se v roucho práva vlastníckého, nesmí 'býti 
pľikládán význam rozhodující, a treba míti na mysli, že 
strany nechtely aby osoba 'Oprávnená nabyla práva vlast
níckého ve smyslu O'!hČ. izákona, nýbrž lZamýšle1y, aby opráv,
nený dosáhl zajištení své pohledávky. Staví-li citovaný 
predpis kon k. rádu osobní veritele nabyvši k Izajištení svých 
nárok u ur'čité ve.ci dlUižníkovy (úrpadcovy), na roveň oddél
ným vefitelum úpadcovým, jest tím s dQlstatek objasnen 
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dosah oprávnení vyplývajícího pro stranu, opírající sv uj 
nárok o 'zajišťovací prevod.« 

\1 plenárnom usnesení Čís. 1385/24 bolo potvrdené sta:.. 
l1.ovisko poj até v rozsudkoch Vážny 2855 a 2886, že za
istenie nemôže byť platným titulom nabývania ' vlastníckeho 
práva. Týmito dostaly dôvody v uvedených rozsudkov zvý
šený význam. Je na mieste, ich tu krátko uviesť: 

Nášmu právu je abstraktná tradícia n~známa. K pre
,redeniu vlastníckeho práva treba taký titul. z ktorého vy
svitá, že tak prevoditeľ, ako :aj prejímateľ veci majú ro'Vna
kú vôľu k tonlU (§ 425 obč . zák.), aby vec bola vylúčená 
z prevoditeľovho Jnajetku na večnú dobu. Takéto tituly sú 
v § 1461 obč. Izák. príkladm'O uvedené. úmluva medzi dlžní
kom a veriteľom, ktorá smeruje k tomu, aby bolo preve
dené vlastníctvo obmedzené nabyvaťeľoyou povinnosťou;, 
vec po 'zaplatení požiadavky vrátiť, teda ktorá smeruje len 
k zaisteniu, neľn6že byť titulom nabýv3!nia vlastníckeho 
práva. , 

Tieto rozsudky sa nelZmieňujú o § 10 konk. poriadku. 
S talo sa, to možno preto, lebo najvyšší súd sa tu priklonil 
,k tomu, v literatúre častejšie zastávanému názoru, že zá
konodarca v ustanovení § 10 č. 3. konk. poriadku, nechcel 
zakladať nové n1.ateriálne právo, nechcel :zásadne uznať 
'vlastnícke právo na ',zaistenie a preto ho ani neupravil bHžšie. 
Zákonodarcovi jednalo sa ' o t'O, aby prekazil bezdôvodné 
zmenšenie 'ko'l1lk. podstaty uplatnením požiadavôk, ktoré 
boly 'zaisťovacím prevodom vlastníctva dostatočne kryté a 
ďalej, aby takto zaistený veriteľ nezískal príliš veľký vplyv 
na konkurlzné p'Okračovanie svojím, podľa celej výšky jeho 
pO'žiaJdavky VYPočítanym" hlasovacím právO'm. 

lVlohlo sa o'čakávať, že stanovi'sko vyj ad-rené v -citovanom 
, plenárnom usnesení 'o hmotneprávnom vý'zname zaisťovia
.cieho prevodu bude pre ďalšiu judikatúru smerodajné. 
Avšak táto O'stala pri tom, že zaistenie ·tTeba pokladať ., za 
platný dôvod nabývania vlastníckeho práva (na pr. Vážny 
9929). 

So stanoviska potrieb hospodárskeho života je uznanie 
zai1sť'Ovacieho prevodu vlastníctva 'viac nevýhodné, ako vý
hodné. 

Už pamätný spis ministra svravedlnosti k zavedeniu kon
kurzného poriadku z r. 1914 pOUlká~al na to, že od p,ripus
tenia p'revO'du vlastníctva na !záist.enie zriedka sa nachád~a
jú medzi konkurznými aktívami veci alebo pohľadávky, 
ktoré by neholy prevedené, pot postúpené veriteľom na 
zaistenie, pri č-om hodnota týchto vecí a pohľadávok ďa
leko prevyšuj e obnos pôžičiek. ' 
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