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l dúsledkú, jak činí ju-· 
·ustanovení § -íU 258. A 
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ln:ýun [Plodá!nJrnl, piř,eKlešla. 
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Té dúvody na shora u ve-· 
j 101v-š.errn i přri výkladu . 
'l11ěru těchto dV9u u sta
: V § 258 nlá zákon na 
Ivenýnl 'v § 180 III jen. 
) čase »Inezi nařízenínl 
však panlatuje v § 399, 
ějšímu roku k ústnímu 
as·e se zásadou vyslove
í, jež bude odpúrci ozná-
1 přípravnýnl« - je nu
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uvedeném), a že prý se 
)řelíčení, při němž ještě' 
;ípravného p'0dán í j ešt ě 

:>adu věru že n81n u sil se 
'k tonlU, a by strana před 
řipl"1avný Srpis ,ft., pak se 
lezlnínHa, nenl úže pl'e-c€· 
svou povin,n ost, kterou 

t tedy vlastně počítá tu 
Tyho:vUjíciIÍl pos,tupu v1'1.
~pochyhnÝ'ln e:nakernl n 8-

y10 nložno·sti činiti pl'í
:t,by tÍTn nebyla ohr'0·zen a 
rpiSellliUo.sti. Ale tomu se 
nejvyšší soud. V té pří 

>ll uherský, tatiž deho §§ 

lot 

Doporučova-lo by se tudíž při příští úpr'avě c. ř. s.: a) prl
]Justiti d.alší příp~a'Vná podání stnan jenom tehdy, kdy·ž jde 
o skut8ično.sti, prúv,ody ,a nálvrhy, o nicbž by se ' odpůrce bez 
.:předchozího poučení nemohl p~'avděpodobně při ústním pře-
líčení vyjádřiti; . 

b) př,edepsati, že ln usí se tak státi včas t. j. tak, aby orlpůr:" 
ce si t oto poučení ,m,ohl ještě před ústnÍln p-řeUčením, o ně~ 
jde, at" je to. prvé nebo nMde.ré pozděJší stání, opatřiti; 

c) naříd.iti, 'alby rpříp.ravná 'Podání' ne,vyhovující polŽad.avku 
..a) neb 'b) byla soudmn 'Podateli prostě v.ráce-na (nehot' n8'lnohou' 
_' plniti účelu připravnJ'T,ch podání, jsou zbyte,čnou přítě7.í spisu 
-a s to, aby na soud - byť nepřímo - púsohíla); .. 

d) vJ'rsl-bvně s,tanoviti, že s,oud sIní k olbs.ahu přípl'Iavných 
podání p'řihUžeti při rozhodování věci jen potud pokud bY,l 
'ten to obsah také stranu ústně přednesen. . 

Hudou-li sOlldy těchto zásad pře sně dbáti a na jejich spI
n ř, ní ' vždy pří s.ně tr,vati, pokusy ;6 jich oUJe'jítí pak stíhati při 
vÝlněř'e ú tr:at , zej'ln·ena ,i po,dle § 49 III r,a-k. c. ř·. s., nlám za to , 
:že by n10hla takováto přípravná podání soudnictví dobře po- ' 
sloužiti. 

A js'ou-l'i str.any 11 okre,sních soudú zastoupeny advokáty" 
nrvtděl bydl .překážky, jež by rbráltila' pOiuži:tí · těch~e zásad, ' 
.a ni pro soudy okresní. Ostatně náz'or zastávaný pro rakouský 
c. ř. ·S·. dnes pl.atný , že js'ou 11 okre'sních ' soudú ·příp·tavná po':' 
«l ání - s výhr adou příipadú § 440 III uvedený·ch - na;prr·osto 
l1e;přípustna, n e-m á v 'záJkoněo,po'ry; nes'rovnáva se ani .s § 440 
II ani s § 442 II a je vl,a.stně dítke:ln viderň.ského ' ministe,rstva. 
;,'pravedlnosti (výnos z 20. srpna 1911, Č. 42 Věstník, 1911, str. 
:254 násl.), které chtělo jím 'čeliti příHšné volnosti pozorované ' 
l)}'i používaní těchto předpisú v prak si. ' 

Na praksi ovšem, všecko záleží; netřeba se obáv ati před-
1)ÍsŮ 's'hrO:I"a naz,l1iačemých, ale dhl'žno 'všechno "\rynal'ožiti na to, 
-a.by jich bylo . také v praksi přesně dbáno a aby soudy co nej~ 
'r ázneji zakročily proti 'k až d énl1.l pokusu nalnířenélnu k jich ' 
-zn 8Južití. . P,aik staly by se ony ' předpisy vhodným pro'středkem 
1\. 'ř'ádné ,phpravě ú-stního přelíč·ení. ' 

nr. V. Faj'110T: 

Jednotný občiansky záko'nník.' 
. i, ' 

, Jako už pOlved,ané ,v ,Zlprá--v.e '0' rdruh()n~ sj,azde S 110:v e'l1:sky ch' . 
1'}i'áv.ni~ov rV Bi~ruttS'Tave r. '1920 -(3. ,č. III. liOČ. ilášho ča"sopisů) , ' 
sT'iadené 'sú v ,l,one luiníster.stv:a spravedl,nostd ~ia súčinmo,slti ' 
1111ifLk.,a.č,ného ,m-Lll'ilstenstva, .ako ů"vyrilrkajúdch právinikOlv z kr.u-
110\7 '. uni-ye,nzitných, s·uďcovských' · ,a ' aldvokátsky-ch, zvláštne kOJ-·.- ' 
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ml-Sole pre revlzlu ohč. zák. trakúskeho, jehož !platnosť má byť 
J'ozšírená na úZ8'IllJie celej republiky, teda -i n.a Slovensk,o a na 
P.odkarprutskú Rus. Nebude tedy bez pros-pechu, ked' budeme 
postupne uver,ejňova,ť texty revidovaných už paragrafov, pre
pís,ané do slovenčiny. (Pov,odný text český vychádza aj v toho
r.očných čí,slach »Právnika»; »Českého Práva:» -atd'. i s dov.od,o·· 
vými pozillámk~vmi kOtrnisijných zp,ráv.) 

Chc8'me tým pri'praviť Islovens'ké zne.nie ,obč . zák. a usnad
niť slovenským právnikom IObO'známiť sa s obč.práv.om rakú
skym, tak ako ono má byť p.revedené na Slovensko. Slovenski 
právníci sa !pr8lSIVerdrČoi-a, že .o:hč. :práv.o uh. zbudov.ané bolo 'na 
t ých istých ,zákl3Jdoch, 'ako oi .obč. zák. ~ak: ta že recepcia po
sledného nebude znamenať poruchu právneho ,života na Slo
vensku, ale skor jeho usn3Jdnenie .a utuž,enie. Naj.ma návrh obě. 
zák . . uh. je pretsvedČti'vým dokazom toho,to nášho tv,rdenJa. 

Právnici českorakúskeho vzdeLanita ttie,ž nájdu vol'ač'o po
učeni-a, 'meUtOlv.ite v sr,cyv,návacích miestach, z mater,iálneho prá
va .na Slovensku platného,. Návrh ,obč. zák. uh. obsahuje z pra
v!idla len kůdifikáciu pla'tného práva, písaného i ne!pÍs8Jného 
(zvy~ového). Na .ďole,ž.ité odchýlky budeme hJ'.3Jde.t' na patrič
ll.1ých miestach - 'Pokial' ;motžno - po uk ázať. (Vid' »PTá"7ny 
obzor» r. 1920, č. 1-2, str. 4-5). 

Ne.mažeme premešk:ať túto .prílezi-tosť, .aby snle pre slove-n
,ských právnik,ov, m1ajúc,ich práJv.nické vzde,laruie uhors-ké, ne
uroNU Imalú, - Č.o ,aj kUJSú, - repetíclu. 

Obč. 'zá~onnik bol v býv. Uhorsku riadnym lP,redmeíbom dru
hého práVllleho Ir,igIOII'IOSa, ,a, tak právom sa dá predpokla.dať, že 
každý :skončený !p,rávnik slo:y,enský má listé eleluentár.ne vedo
mosti ,z neho. Avš-a'k inalpriek tomu dobre bude, na.jma v sú
visLo,sti s posltupne Ulverejňo'y,anými revidovaným,i §§-.mi, - 11a 

nie'ktoré vec-i osohitne upozorniť. 
Niž,e uvedené §§-y umies,tené sú za dosavádneho, stavu v 

§§-o,ch 859-886. IOlbč. zák. r.ak .. , druhý ojel, druhý .odddel, xvn. 
hlav,a. 

Druhý die'l obč. záJk. ,pojednáva práva :k vecianl (Sachen
l'echte) vo dVlOch oddieloch. Prvý oddiel ho'vo;rí 00 vecných pni
Vlach k v'e,oiam (dingliche Sachenp'l'e,chte, iu.ra in re, dolo,gbani 
j.cg-ok), - druhý o:ddiel o osobných právach k veciam (person
litche ISalcllilenlI'leclhte, iura 131d Tlem,} IdOllc{g1holzi jOg'o,k). § 307. IOIhč. 
zák. rak. definuje pojem v,ecný'ch 'práv k vec.iam, a osobných . 
práv k ve,ciam na,sled,(){Vne: 

»Práv.a, ktoré niekomu k veci prislúchajú nehfa-di,ac k 
istým os,obám, ,na'zývame právam'i vecnými Práva, kto'ré vzchá
dzajú k veci len v1O'ci lS.tý'lU -oslobám pl'iaimo zo zák,o.na alebo z 
neja;kého ,činu :zavazujúceho" me.nujú sa .osobné práíVa k . ve
da,m.,») 

. § 308. 'ohč. zák. rak. toioznáva pat' d,ruhoN veoných práv k 
veci.a;m, ,a ,sÍce:držbu; . vLastníctVlo, zástavné . (záložné) právo, ' 



~hOlŽ Vla tnosť má byť 
, ·i na SlovenskoO a na 
Jspechu, ked' budeme 
1. už pa:ragr afov, pre
Ý vychádza aj v toho
áv:a:» atd'. i s dovoOd,o·· 

1·ie -obč . zák. a usnad
, s ·ohč.právom rakú
. ,sloven.sko. SlovensJd 
ll. zbudov:ané bolona 
;ak: la že recepc'ia po
vneho 'života na Slo
nie. Naj:ma návrh obč . 
nášho tv·rden.ta. 

.ie,ž nájdu vol'ač'o poO-
1, Z mater.iálneho prá
k. uh. obsahuje z pra.
ísaného i nevis,amého 
ne hrade.t' na patrič
tkáz.ať. (Vid' »PráYl1y 

',aby sme pre slove,n
zdelI.anie uhorské, ne-

lnym lP,redmeíbom dru-
9. dá predpokla.dať, že 
sté elemen1á;rne vedo
'e bude, na.jma v sú
.'0 v.aným.i §§ .. mi, - na 

dosavádneho stavu v 
1, druhý -odddel, xvn. 

'a ,k veciam (Sachen
:lov-orí 00 vecných pl~á-
iu~a in re, dologba,ni 

Lch k veciam (person
IOlzi j,ogiok). § 307. db-č. 
r VeCialTI, a osobných . 

;lúchajú nehfadi,ac k 
d. Práva, kto'ré vzchá
mo zo zák,ona aleho z 

osobné prárva k ve-

~uho:v veoných práv k 
9,vné . (záložně) právo, · 

slUJŽobnosť a dedičské právo. K tomu 'sa druži ako šieste: právo 
s tavehné. (§ 1. rak. zák. zoO 26. apr. 1912.) Novš,j.e zákono.darstv.o 
~ak. (zák. o po,zem. knihách, ·exekučný zák. atd'.) hovorí .o ~ie
s tich vecných právach k vedalm: o 'práve vlastníckoOln, zástav
n om, služobnom, ·00 reálnych bremenách a .o práve stavebnom. 
(,Krailnz, System d. b . A. P . z roku 1913, V. vyd., I. svazok, str. 
105.) Podľa t oho,to by boly všetky ,ostatné práva k vec.iam »osob
n ými právam'i k ve,c'i'am», t . j. »J)er,sonliche Sachenrechte», »do
loghozi joOgok.» 

Ked' .s1,ove.nS'ký právnik chce sa zabývať obč. zákonnikom 
Tak., musí zvykať jeho doMinici.am a jeho termin.ologli. A eiw. 
v;ané pOIJmové určenie v § 307. je jedným z najd61ežitejšich. 
N.ajma ked' máme rozumet' revidovaným textom §§ 859-886. 
-Už :aj preto, lebo je táto definíc,ia .odchýltna od pojm.oiV užiwi
n ých v .obč. práve uho.:nskom. 

V uhor . . obč . práve majetkovom užíva sa obyčajne mého 
systematického r.ozdelenia. Z pravidla sa hov,ori (Zlin.sky, Raf
-fay atd'.) I. 10 držbe, II. o práv.och vecných {dologbeli jogok, iura 
in re), III. o právach urbárskych ,a príbuzných, IV . .o právach 
n emateriálnych (pov'Ů'dčích, k menu, k .známke, k vlastnej po
-dobe a'td' .), a kone'ČIIle V. o p,ráv.ach zavazko'Vých. Rodinné prá
vo a dedi,čné právo pojednávla s'a v ()!sobitných hlavných ča
·stiach. 

Hozumie :Sla., lŽe ,toto -syste,m:atické r.ozdelenie iIlie je stále, t. 
j. me je je.rnLné. lni .autOlri uživajú .i.ného rozdelenia. A m.ajú k 
'tomu 'plné právo, ked'~e .obč. právlo uhorské nenie k.odifikované. 
Návrh obč. zák. uho~ského 'Z ~oku 1914, alklO i Náv . .ohč. zák. lib. 
z raku 1916 p,OIjednávajú v I. cas.ti .o prálve os:obnO'ffi a ~odi.nnom, 

--v II. o práve vecnom, v III. ·0 práve OIbl.igacno,m, v IV . .o práve 
'dedičnom, nespájajúc práva vecné oa iné, 'splo.lQ.~ným pojmom ne
jaký,ch »'P'ráv k vec~iam» na :slposlo,b o·bč. zák. rak. (Tieto návrhy 
citovat' budeme v .na.sledujúconi krátce: »Náv .. », a Zla touto zkrá
t eninou čislo §-u z vydami-a 1914. K .tomu do záNoorky číslo §-u 
z vydani,a ,roku 1916.) . 

Z cit. definíc.ie § 307. obč. z. ~ak. vY1s,v,itá, že· beží (vo smysle 
u horského ,práva obč.) v prV10lm prípade o. vecné práva (dologi 
a l,abo dologbeli Jogok, iur.a in 1'e), o držhe a .o právlo. dedičské a 
-v druho,m prípade hlavne .o práva z,avazkové, obligačné (kotel- · 
m i jo~ok). Uhorrskí ,au'Ť;o.m, vzdelávajúci .obč. z. rak. pre uhorskú 
.potrebu, uživali dOlsledne výrazovad 1. »dologhani jogok», ad 2. 
»dologhoz,i j.ogok». Tak SáJghy, Antal, Atzél a iini. 

Pri uverejňovaní textov 'revidovaných §§-ov 'ohc. z. r. bude
m e hradet' srovná'vat' - :aspoň miesty - [s ohč. právO-m uhor
:skÝ'm, najma s p:a.tričným-i mJe:sta.mi Návrhu ,obč. z. uh. z roku 
1914. a 1916., nalwTko to dOp!Úšťa objem nášno č,asopisu. 




