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manželského práva nadobúda
v, nebude iste od ved povedaf

I

1.) mala byť prijatá koakvizícia
na prezumcii, miesto na ťikcii,
lávame sa znova miest, kde sme
Na druhej strane treba upozor) §u 1063 dra niektorých podnely sa totiž pripustilo rozdelenie
vota manželovo Toto ustanovenie
va, ktoré sa práve týmto liší od
1

za velmi správne považovat:

t k otázke, či má býť na Sloven-

o fikciu, aspoú na prechodnú
nželskoprávne. čo i len v otázrom roznym a po sebe sukceču
politicky racionálnym. Vec by sa
úpra va netvorila skutočný preácii, ktorú v tej veci dá budúlonoraciorov ex lege ani fiktívne
aného ministerstvom unifikácie
hodnú dobu ex lege ako pomer,
režim kodexu, ktorý by ju zas
u. Ešte kriklavejším bol by ten
ádzala koakvizícia zpatnel DIa
akvizícia platit pre manželstvá
Il Užom, ktorý aj 28. X. 1918 aj
,ú príslušnosf na Slovensku alezrejme nie si je vedomý podst~
lle vecneprávnym pomerom. Al\:
budúci vsunú! nejakú prechodnú
takú, ktorá je aj .vecne pomýlenym ani s budúcim právom.
.
vládny návrh ustanovením, oblpis, ktorý celkom zvracia podle-li tvrzeno etc ... posoudí soudlm dětí«. Nuž tým by sa z koný fond, ktorý by sa rozdelo:očn ej zásluhy na získaní maejto inštitúcie, ale dra potreby
»zváží-li soudce ... také zájmy
ělení dobytého majetku měi"ítko,
~řetele . hodným« . . Leriže '. kameň
leH nie'. sú tu zreteru . hodnými,
lnutia majetku.podfa · úradných
nevšImnul si'd.o siaf . 'tejto ' vady,
e aj praktického Významu: Záiva a nemajú 'zvyš'o vaf' nebú'p el

ciu druhej 'vety '§ u 1063, ktorá
n sa zpreneveruje podstate ' ko~
tívneho . ale len deklaral6rneho
lež pol'ovičná účast. Okrem toho.
'l amentu na civ. kodexe, Všehrd,
,1. . obč . . zákoníka, revue {:>oliti ka,

zvysuJe sa tu nebezpečie sporov. Formulácia : »bude-li tvrzeno .. . « priamo
inšpiruje strany k tomu, aby »tvrdily «, t. j. p ravotily sao
Právo koakvizície, svojou povahou a poslaním, úzko súvisí s dedickým právom, a tak sa obe skupiny ustanovení prejednávajú v subkomitéte spoločne.
Uvažuje sa o tom, aby sa pre oblast: slovenského práva a na prechodnú dobu udržovalo v celku právo dosial platné, to jest zák0nl!lé
zaopatrovacie právo (a to pre oboch manželov) , ďalej dosledky plynúce
pre manžela z inštitúcie vetevného majetku a koakvizície. Dedenie vetevné
a koakvizícia platily by -mocou zvláštneho zákona na určitú prechodtlÚ dobu. Ako by to bolů s koakvizíciou, o tom sme práve hovorili.
Zvláštny zákon o vetevnom dedení by platil asi na dobu 10 rokov. 'Ani
toto prechodné upravenie nedoporučuje sa, najma keby sa lišilo od
dosavádneho. Zas len treba poveda{, že je neracionálnym vystriedať v krát·}<.ej dobe tri rozne úpravy, a to v čase kratšom než ktorý stačí na spoznanie a vžitie jednej z nich. Dra nášho mienenia treba aj tu hned
prejsť k definitívnej úprave, ktorá sa prijme pre kodex. Vypracovanému
návrhu ministerstva o vetevnom dedení treba ostatne vytknúť analogické
nedostatky vecného významu, o akých sme sa zmienili vyššie pri návrhu
na nový zákon o koakvizícii.
Podla vládneho návrhu (§ 568 a ns.) malo by vyzeral' dedické právo
manželovo takto: dedil by X konkurujúc potomkom zostavitela, a %
vtedy, ak by mu konkurovali len jeho rodičia a ich. potomci alebo
jeho starí rodičovo Ůalej prislúchal by mu podiel uvornený od prv zomrelých starých rodičovo Inak by bol univerzálnym zákonným dedičom (t.
j. ak by, mu konkurovali len príbuzní tu nevymenovaní).
V subkomitéte uvažóvalo sa o tom, či by sa po vzore dosavádneho
slovenského práva nemalo manžeiovi poskytnúť ešte zákonné užívacie
právo k celej pozostalosti? Touto myšlienkou riadi sa dosiaI už § 571 a
§ 609 vládneho návrhu, ktoré, na rozdiel od slovenského práva, poskytujú také právo aj manželovi nie len manželke. Táto úprava zdala by sa
skutočne lepšou. Keby manžel mi es to X, ktorú pri konkurencii potomlwv zostaviteIa má dostat' do vlastníctva, dostal užívacie doživotné právo
.k celej pozostalosti, bol by na tom iste lepšie. Tým y sa tiež rodina
lepšie podporila: ak by tu zostaly neplnoleté a nesamo tatné deti, potom
by po pravde celý majetok zostal zpravidla i tak v rukách pozostalého
'manžela, ktorý by z neho prakticky vydržoval seba a deti (tak isto, ako
leehy mal užívacie právo obražené povinnosťou vydržo'Jlf deti) , lebo tlol
by zpravidla on ich poručníkom, a to prípadne bez pov innosti účtovacej
{ak by sa táto zásada prijala v budúcom rodinnom pr\íve majetkovom).
'A k by vŠ'a k <teti boly samostatné, alebo 'uk by sa chcely osamostatnit, potom bysa toto požívacie právo mohlo na ich žiadosť omedziť, tak ak-o
je' to možné u vdovského práva podIa nášho platného Pftvneho pO,r iadkJi.
predným úkolom je . zaistif zaopatrenie ovdoveléh ~. manzela a zaopatrenie
manžela a nesamostatných detí, ,b ez toho žeby harmonia medzi ich zá.. ,l 'tjmaini bola ohrožená. S tohto hradiska treba ú ahy sqbkomitétu vítaf.
B r . . Štefan

·l-:~bu. ·

, V'an Z,eelandOv .plán oesty ' z ~rise.
.' : Referát .. který podal účastněným vládám bývalý ministerský před
-a guvernér Belgické Národní Banky,' a který nese název . Zpráva
o . ,m·o žno'Stech docílení všeobecnéhQ sn~žení ,p,řekUek mezin.árodního .: Gb~
chodu, .není vlastně plánem boje pr@H~r.jsi . nýbr~ . je;l!l vypočtep~m p,řed~
poklad,ů .oživení mezinárodního obcbodu. P . ' van Zeeland, jeden :znejlepších linančních odbornikťt a politikťt ~pyl .pověí:e,n dne 3 .. dubna 1937
sed~
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vládou anglickou a francouzskou, aby zkoumal předpoklady živější výměny ' zboží u vlád všech interesovaných států. Zmíněné vlády i van Zee,.
land vycházely z názoru, že nynější stav, kdy výroba a zaměstnanost
namnoze překročily stav z r. ,1929 a , směna statků mezi státy zůstává stále na krisové úrovni nemůže býti trvalým a prospěšným. Ihned na počát
ku Zprávy uvádí, že ani jeden stát se nevyslovil proti uvolnění mezinárodního obchodu, ale ukázala se velká zdrženlivost jakmile šlo o závazek
k určitým opatřením, jež toto uvolnění vyžaduje. V druhé části Zprávy
'pod názvem Překážky a prostředky mezinárodních styků uvádí van Zeeland cla, nepřímú protekcionismus a kontingentu jako překážl<.y hospodář
ské. prudké vúkuvg valutovúch kursů a omezení pohUbů ka'pitálu ja:k~
překážky finanční. Nemožnost snížiti cla náhle a rázně vede realistu van
Zeelan1a k tomu, že by se spokojil se závazkem států nezvyšovati cla
dosavadní a odstraniti vývozní cla a uplatňovati doložku nejvyšších výhod. Při tom připouští i regionální doložku, pokud je prostředkem uvolnění mezinárodního obchodu. Jako doklady nepřímého protekcionismu
uvádí van Zeeland zneužívání administrativních předpisů zejména veterinárních a přílišná specifikace celního sazebníku a předstíraný dumping.
Ja1:.o odpomoc navrhuje dvoustranné smlouvy, smíšené paritní komise a
mezinárodní arbitrační službu. I v ohledu jejich okamžitého prosazení je
Zpráva značně skeptická. Nejtěžší problém vidí van Zeeland v konting.e ntech, které svou nepružností odporují samé podstatě mezinárodního
obchodu. Pro přechodnou dobu navrhuje použíti celních kontingentů, takže by na množství zboží odpovídající nynějšímu kontingentu se uvalilo
clo malé a nad to clo zvýšené. Pokud jde ů zemědělské kontingenty nevyslovuje se Zeeland pro jejich rychlé odbourání a v tomto odstavci mlUVÍ
, nejvýrazněji jako zástupce průmyslové Belgie. Obává se, že zrušením
kontingentů by ty zemědělské produkty, které nestačí konsumovati domácí trh tlačily se na trhy zahraniční a srážely ceny. Pokud jde o finančnípřekážky navrhuje van Zeeland jako odpomoc proti výkyvům valutových . kursů změnu ' a rozšíření měnové dohody americko-anglofrancouzské z října 1936 v tom smyslu, že by k ní přistoupily Belgie, Ho)andsko, Švýcarsko a ostatní státy, které by byly ochotny spolupracovati na
díle mezinárodní dohody , měnové. Devisová kontrola a clearingové bloky
inusí býti postupně odbourány. Zkušený finančník van Zeeland ovšem ví,
,že devisová kontrola má své hlubší příčiny totiž nerovnost států ve včle
nění do světového hospodářství. Clearingové bloky bude nutno likvidovati postupným splácením po způsobu mezinárodních zápůjček. Basilej;ské , Bance pro mezinárodní platy by v této věci připadla zvýšená úloha.
Ve třetí části Zprávy pod názvem Všeobecné podmínky nutné k úspěchu
uviidí skutečnosti, které by umožnily provádění plánů. Tyto skutečnosti
jsou především politické. Van Zeeland konstatuje především, že oslabení
v' pfíznivém hospodářském vývoji, které, se nyní dostavilo posiluje politickou posici přívrženců aufarkie..! Jako politik van Zeeland ví, že k pro'vádění autarkie,která konec konců znamená snižování životní míry měly
státy své velmi vážné důvody. ' Proto uvádí , jako první princip, své Zprávy,
že musí přinésti všem větší výhody než dosavadní stav a jako ,prostředky
jmenuje: revisi koloniálních mandátů (tím má býti Německo získáno
k jednání o plánu), odstranění preferenčních režimll, rovnoměrnější rozdělení kapitálu a omezení zbrojení. Pokud jde o přístup k surovinám navrhuje vytvoř~ní meziná~odní p.rivilegoya~é , sPole~nosti~ která by ' měla
suroviny rovnoměrně-' rozdělovati. : Hlavnf - politická ' překážka nerovno~ěrné _rozdělenf kapitálu spočív~ ve vzájemné nedůvěře neboť státy věři
telskése bojí, že státy ', dlužnické' by uŽily půjčen'ých kapiťálá k ', zorojeni
j)'toti , nim. Jako první krok k uskutečriění Plánu navrhuje vart· Zeeland
SCh,ůzlál zástupců ' Fr~mci~, Anglie, Německa, ' Spojenych států a ltalie, kte~
ff ,hy sé-' shodli naurč}tých bodeCh Jako' ,základu , á ďvytvoři1iúřild pro oprolyáděn'íplánu, k.ťerý ' 'by pl'ipravoval " hospodářsktHI ; k(!mfer(mci~ . na., ilíž hy '
ď
sé iáshipd ' ,v šech : státůzavázali kpl;ovádě:ní p,rogramu plánu.. . .
:, ' "li
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živější vývlády i van Zee~
v, kdy výroba a zaměstnanost
II statků mezi státy zůstává stá-o
a prospěšným. Ihned na počát
!vyslovil proti uvolnění meziná:ženlivost jakmile šlo o závazek
,yžaduje. V druhé části Zprávy
lárodních styků uvádí van Zeertgenty .ialw překážky hospodář
omezení pohybů kapitálu jako
láhle a rázně vede realistu van
~ávazkem států nezvyšovati cla
ltňovati doložku nejvyšších výnl, pokud je prostředkem uvolady nepřímého protekcionismu
tivních předpisů zejména vet~
lebníku a předstíraný dumping.
)Uvy, smíšené paritní komise a
jejich okamžitého prosazení je
m vidí van Zeeland v kontinsamé podstatě mezinárodního
loužíti celních kontingentů, taknějšímu kontingentu se uvalilo
~ ů zemědělské kontingenty nemrání a v tomto odstavci mluví
3elgie. Obává se, že zrušením
které nestačí konsumovati dosrážely ceny. Pokud jde o fim odpomoc proti výkyvům va'lové dohody americko-angloby k ní přistoupily Belgie, Hobyly ochotny spolupracovati na
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Itátů. Zmíněné

Zeelandův

plán je sympatický především tím, že přihlíží ke
politickým problémům a nepohybuje jen ve fikcích. Realismus
a skepticismus, se }derým autor přistupuje ke všem prob lémům je pevně
spojen s nezlomnou vírou v návrat volné mezinárodní směny. Všechny
tyto vlastnosti mu určují lepší realisovateInost než měly dřívější pokusy)ako.
londýnská světová hospodářská konference a měnová dohoda amenckoanglo-francouzská, Pro náš stát s převážně vývozní povahou by jeho
uskutečnění znamenalo n esporn~T zisk.
Dr . Jos . Sommr.
Van

skutečným

Před pojištěnrm advokátů

v Rakousku.

(Cl1 !Tstan é starobní invalidní a po z ůstalostní pojišt ě ní). Po dobu n ě
kolika roků bylo v Rakousku uvažováno o zavedení sociálního pojištěni
pro advokáty a nyní se zdá pravděpodobným, že v dohledné době bude
tento úmysl uveden ve skutek. Přípravné prácev p,ř esvědčiv~ u~~~~ly! !.e
zajištění advokátů nelze docíliti ani na podklade uspor, am pO]Istem 7.1volního, nýbrž tolikó formu povinného pojištěni sociálního, jaké ji~ dříve
bylo uskutečněno pro notáře. V následujícím uvá.?ím některé ].edn,otlivosti chystaného pojištění, které spočívají, na p0]lstne matematIckych
odhadech.
Rozsah po;ištěnÍ, Pojištění mají 'p odléhati všichni advokáH po'd 61
roků stáří; dále advokát~í koncipienti, ' vykonávající sedmiletou praxi ,
která je předpokla dem provozování advokacie.
Finanční základ pojištěni. Pojištění bude vydržováno z přísrpěvků,
které budou různé a sice v poměru k výši důchodů, podléhajících výděl
kové dani. Nepomýšlí se na žádný příspěvek veřejné ruky. Pojištěnci budou rozděleni do desíti pojistn)'ch tříd, ale bude jim dána možnost, aby
platili pHspěvky o jednu nebo dvě třídy vyšší, než by odpovídalo dani
.podléhajícímu důchodu z předchozího kalendářního roku. .
v
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I

I
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I

příspěvek

I~še měs. f ar. (inv.) renty

I po 120 pnsp'I po 480 pn,p,
měsících~

v šilincích
do
3.000
4.000 "
" 6.000 ."
" 8.000 "
" 10.000 "
" 12.000 "
" 14.000 "
" 16.000 . ""
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nad

od

3.000
4.000
n.OOO
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
18.000

I ..

10'00
15'90
26'60
39'90
53'20
66'50
79'80
93·10
106'40
lÍ9'70

II

60

100
125
150
~OO

/250
300
350
400
·450

měsících

I

78
130
162'50
' 195
·'260
325
390
455
520
585
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Dávky:
Nárok na starobní důch()d vznikne v 70 letech. a ' osóby' jej, požÍ'V:ijící budóumoci nadále .·vykonávati svoje povolání. ' NaproHtomu pří
je.~~idůchodu. invalidního ~iusí prOkázati ,. že . je nadále : vyko'I~ávati nemohou: ..
'
, . ,.,.
. .,
..
. Nárok na důchod je podmíněn desítiletou čekací doboli',kte'r~ : lÍ1ůže
býti 'o .polovÍi"lU ~krácena zvláštními · příplatky, jeji<;hž výše se .bude· říditi
stářím :·v . úvahu přicházejících psob: Cekací doba ·nemusí ~ýti , dok()nána .
y . případě . inváliqity. nebo . smrtinast~lé, ,, :ď lJsleqku úrazu. .ZeI;ni'e-li po-

