
rámci tohoto článku o· ve-
1 tohoto má mnoho práv
tevné dedictvo je v §. 735. 

líšiac sa uhorského zvy
lždej vetvi' polovicu pozo
leni obsažené v rakúskom 
~líši od dedičskej postup
rredá srovnať s' predpismi 

je ustanovena zásada po
( jako v uhorskom práve. 
~manželky), sú zákonnými 
ťažne poboční príbuzní a 
lestli sa ale v pozostalosti 
hodnoty, ktoré pochádza

cestou dedenia alebo bez-
tí vzostupní poťažne po

'edka, právo dedičské na 
~bou tiež dra postupnosti 
evnou hodnotou, dostanú 

hodnote zodpovedajúcu 
,dedič", sú ale v podstate 

om parentelného systému, 
je to speciálna ustanovi
och povod pozostalostné
edna vetev druhú, ale aj 
hej vetve. 
s 'práv,L'e, to je s,porná 

ruku ;p.a:dl"iohne nelmÓ'žB'm 
\venJS.lw ,a P 'oldilmIiPa:tskiÚ 
rie,š'iť, krome z iných 

lesm'Íe žiadna hisv(}rická 
~tava ve,te'Vnéflm d-e-denia 
'1P'l',aiV edlň. V<OlSťlOU od.ov úd-

rodinný majetok toho 
z hilstb,rd.cký1ch olhTadolY 

v dne'šnej podolbe ne
nrrielej vole p.alZiols,ta;v,cu, 
plo'vedá prá vnemru citu, 
,ok len na základe j eh'o 
ade mlal pcr'eldn'o'Siť pred 

DI v rukruch ipiolz,osta'vcu 
z/párt pripadol. Súsrtava, 

ia \Z á:~ady ve te'vného 
ťlaž:klolsti UlS tálenia p'o:d

[i:minl(}v ala, zodipo v ed::ti1a 
:príkJad v ll.ais,leduj[ÚC'Clm 

~ 'C zomre. j.eho majetok 
j eldno die,ťa z,omre; dJra 
OISť . sJúro·dencovi, lHa 
~la, a -po ktored dedia 
tedia prej:de Ip,aj e1,1ok d·o 

l:ovaly ,vetevne dedtbie , 
mi podrž'al tot,o' dedenje , 

~ . na to, . že . inštLtJúo:::ie 
~ly pti .0ficiel'I~'Ý,ch i ne-
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ofideln:)r,ch 'unHiJkačnýdl prá,cach niektoré · nedolPatreni,a. Uvádzam 
tie·to príktwdy: ' 

Na treť'ofm S,ja\Zde slov. p['áVI~likov 191212 v Bratislave bol prij,atý 
ná vrh j'Ud'iciálnej sekcie pr'e prá:vl(} ohčilanlske, ally v ,ohore práva 
dedic·kého do náJVrhu z,álkoRa (.0 re,celPcii rak. o:bč. zák) bo:~ o prijaté 
z whor. práva ustanovel1ie 10 nároku pOlZostalé!ho mal1'ž"ela L'a poJ.ovicu 
v mal1,žellstve s,po.}olčne zí~\kaiIlého ma jetlku (koak'vizície).*) 

A v,šalk knak vizída neni prálVnym titul,arin mo.rtis Cla usa, ale 
intervi'vos, nelpatrí" tedy do dediós'ké!ho práv,a, ale do rdd·inného ma-
jetk,cry.éh o pTáva.**) · .. 

Prí!kla ,dy z.o záikoiIlní'k,o:v, krt.oré či,alstolčne ruJ.i'Ílfikuj'Ú ,zákonníky. 

. ZáJk'o,n 2619-119190 padelmlí 'peňa!zí a cennýlC11 papierov· v 10. §-e 
1l<praV'uge poulŽívanie 911. a 92. §-'o'v uhor,slkého trestného zákonníka 
a .ske tak, že 'Sadlz(b!a trestIAce 1.0-115 r ,oilw'V p'0<Už,itím 92: §-u, teda 
3 . fC?,k,O'\' , n alP;roti to'mu o'stre.j,Š:i.a trestná sadzibla .d'o,ži'Votnej trestnir.e 
sa U IŽ pouJŽÍ"vanílffi 9í1. §':u mÓlŽe zmierno,v,ať až rJa 3 ·r ,o'ky trestnice, 
z ,čroho nálsleduje, že pO'UlžitÍJm· 92. §-'u el6t'e niž,ší trelst sao mÓlŽe vY
rpera ť. To Zlnamená,' že os.tre,jši,a sad.zba má niŽlš:j.'e minimum, čo je 
záJs.adne vylÚ1če:né. 

,Zá lwl1 116i1-1:98;1 (vov'ella ci vilnélho po'riaKllku) ;Q,p,medlzuj e' dOiV;O

lsmie a prjlplÚiŠlťa ho, keď :není. hodnota predmetru sporu vY,šl&ia než 
10.00 k or. le,n prot zmeňUljiÚcemu roz1!UdJku odv,oladeho slÚdlu. Proti 
potvrďujÚicemu rOlZJSrudlkru len vtedy, ked prVios'tu\pĎlový ro'z,s·adnk 
bol vynesený 11.13. základe usne,s enia od'Volacieb..o · slÚdu, kto,rýrrn dr le
\"81j lší rozlsud'Olk bo 1 zrUlšený a vec vrMená. prvému 'Sú'dru S'Q' zá viiz-
n :)l'm prálvnym pOIS'uda\:locrn. . 

. Tonto ,polsledný prÍlpad je a: e mOlŽný len dll'a ralk. ci v Hvého 
súdH,eJho rialdru. DT,a ufhor. civ. slÚIdneho riadu sa to nemó,žet sltať, 
a predlsa článo!k VII. citovalIIého · zá:koinai v Ihode e) "aj te'L'to p.rÍ'pad 
LtvádrÚ1, a . v záv,orkách sa dlov'ol.áv,a na 5013. 518. § uhor. ciivilného 
sú·drneho .pori,a.diku. TiÍeto oJd'seky a:1e nejed'na:jú ln :ro1z,vá/za:j;ÚC'om 
u,snes,ení, ktoI'ého uho,r. civillLlý súdny riad v oidv'-o·la,c'o'm p.o;kralČ'ovaní 
vÓ!bec nelPo'zn;i, .ale 10 I\Oizsudkocih, ktoré mÓlž'U byť napa.dnuté dovola
cnn ž,i,adolsťOQl a v k;torý,ch prvému sll.idu ,noa lďalšie TQlz:h ooo1J.tie 
žiadneho právlneill:o polkyvu nedá, al~ ·OtálZky :(ip:I'ávne náJSJed,nktv,o;. 
z~klad. p o'hirRdávtky, Slp'Oru ;prei].{á,ž.atiJÚlce námieťky, al,ebo olko~ no"~ti) 
Séllm ne'Sl, 

, t ,až'k,o,Sti Je~dIn;~,tne1 · Thovely, OjpieI'ad.úce 'sa ·'0 drva ,odlilšni prwvlle 
sy,~temy, . zapTIlc:~uah! - ~olZne vRdy. O ·Jedm_' ,dó:vlQd' via,c, ,&by s·me 
uryehlffiue . k,odllfLkwCtIly.dh p.rác s Dado's.ťloru vlt,ali. ' 

Spolkové 
, 

zpravy 
"J?dnoty konceptných úradníkov adnzinisfratívnej správy . ~a Sloi'e~s..ku. ; 

V nasledujúcich riadkoch uvádza sa stručná zpráv~o vzniku, organizá
cii a vývine "Jednoty konnceptných . úradníkov. , admi~i~tra.tívnej .správy na 
Slovensku". 

*) Viď: , »Nruša uiIlMikácia)~(iKnihovňa, »f'l'á,v. Ob.zoTlUJ}): sv. II., 
stral~'a 135). · 

.. *) Viď »Práiv. Obzor.» roč. llLt- číSlo 1.""':""2:, ·str." 9. a nas1. 
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"Jednota" bol a založená na ustavujúcom shromaždení dňa 25 marca 1922 
y Bratislave za prítomnosti početných zástupcov župnej, mestskej a poli
caj~ej služby pod predsednídvom šéfa administrácie terajšieho p. ministra 
·dr. Jozefa Kállaya. 

Predseda pádnymi slovami poukázal na nezbytnú nutnosť organizovať 
slovenské administratívne úradnídvo v jedon silný, nepolitický, čisto odborný 
cel ok. Dr. Kállay - keď uznal vážne a aktuelné pohnútky materielného ka
rakteru tejto organizácie - spomenul zvláštne složenie slovenského admini
:stratívneho sboru. Je to sbor úradnídva rozličnej administratívnej výchovy, 
:smyšl'ania a tradicie; a práve preto má sa v záujme jednotnej, demokratickej 
a republikánskej slovenskej administratívy amalgamizovať odborne a spol 0-

čensky. 

Pod dojmom prívetu dr. Kállaya ustavujúce skromaždenie usnieslo 
sa jednohlasne založiť vlastnú organizáciu; prijalo už vopred vypracované 
stanovy a vyvolilo si r;r ~dsednídvo a výbor. 

Za pr.edsedu bol zvolený dr. Jozef Kállay, za podpredsedov: župan 
dr. Ján Ruman a min. radca dr. Dolejš a za generálneho tajomníka odb. radca 
-dr. Štefan Benko. 

Výbor má 16 člen ov Stanovy boly schválené ministerstvom pre správu 
Slovenska dňa 1 apríla 1922. • 

Potom nastala doba organizácie spolku. 
A táto práca narazila na značné prekážky. 

Ako to obyčajne býva, oduševnenie prvého dňa za istú dobu ochablo 
a bol o treba intenzivnej agitácie priviesť pod jednu strechu tých, ktorí sú vo 
-svojích najprirodzenejších hmotných a stavovských veciach na seba oakázani. 

Tieto prekážky boly jednak politíckého, jednak stavovského rázu. 

Politického preto, poneváč sme museli - bohužial - skúsiť, že 
,aj čisto odborné spolky v našej republike pribarvujú sa politickými heslami; 
ute~ajú pod ochranu politických strán, očakávajú od nich úspechy vel'mi 

,problematickej ceny; nechápuc, že každej organizácii maže dať prestiž, vplyv 
..a moc jedine jej vnútorná sila. 

Stavovského raz u preto, poneváč naša vláda nemá dostatočného po 
.porozumenia voči tým najoprávnenejším požiadavkom konceptného úradnídva 

Tretia prekážka je pri získaní do spolku mestských konceptných 
'úradníkov neistý pragmatikálny stav terajšieho mestského úradníckeho sboru 
následkom prevedenia obecnej administratívnej reformy. 
'Ovšem - post tot discrimina rerum - máme dnes 38) členov sdružených 
-v. "Jednote". 

Je to výsledok pomerne potešitel'ný, keď uvážime, že oni reprezentujú 
,asi ' 2,3 celého konceptného administratívneho úradnídva na Slovensku. 

Majetok spolku zo zápisného a z členských príspevkov obnáša dnes 
11,000 kor. a vložený je na účet poštového . šekového úradu. 

Výbor zasedal do dnes trikrát a zapodieval sa otázkami a úloha
mi, jemu podl'a spolkových štatútov prikázanými. 

Významnou udalosťou , je- v ,živote spolku menovanie jeho predsedu 
-dra Jozefa Kállaya za ministra pre správu Slovenska. 



maždení dňa 25 marca 1922 
župnej, mestskej a poli

ácie terajšieho p. ministra 

~bytnú nutnosť organizovať 

nepolitický, čisto odborný 
pohnútky materielného ka
,ženže slovenského admini

administratívnej výchovy, 
le jednotnej, demokratickej 
lmizovať odborne a spolo-

i:e skromaždenie usnieslo 
llo už vopred vypracované 

, za podpredsedov: župan 
[neho tajomníka odb. radca 

é ministerstvom pre správu 

dňa za istú dobu ochablo 
u strechu tých, ktori sú vo 
1 veciach na seba oakázani. 

jednak stavovského rázu. 

- bohužial - skúsiť, že 
lujú sa politickými heslami; 
ljú od nich úspechy vefmi 
ácii může dať prestiž, vplyv 

da nemá dostatočného po 
.om konceptného úradníctva 

u mestských konceptných 
cstského úradníckeho sboru 
cformy. 
nes 38) členov sdružených 

V'ážime, že oni reprezentujú 
jníctva na Slovensku. 

:h príspevkov obnáša dnes 
V'ého úradu. 

val sa otázkami a úloha-

II menovanie jeho predsedu 
Inska. 

253 

"Jednota" má v každej župe svojho d6verníka a boly urob~né pokusy, 
stvoriť po jednotlivých župách menšie sekcie - odbočky, ovšem táto otázka 
dostane významu a aktuality až vtedy, keď začnú fungovať vefké župy slo
venské. 

Členovia spolku ukazujú dosť čulý záujem o svoju organizáciu; po
-dané osobné žiadosti a návrhy vybavujú sa zpravidla preztdiálne; a žiadon 
'- ani ten najmenší dotaz alebo prosba - nezostane nevybavenou. 

Značný pokrok v živote spolku je, že "Právny Obzor" otvoril nam 
:svoje sťípce na uverejnenie odborných článkov a oboznámenie so spolkovým 
.životom. K tomu sú ale .potrebné vel'ké hmotné obete, ktoré sa však dajú 
.snadne snášať. Keď každý člen "Jednoty" si pokladá za povmnosť odoberať 
-tento jediný odborný časopis slovenský. 

Bratislava, 30. nov. 1922. 
Dr. Štefan Benko v. r., 

generálny tajomník. 

• 

Z advokátskej komory. 
o protestov·aniu zmeniek. 

Ministerstv,o spravedlnosti na dotaz, či je potrebné z ohra~lu 

:na moratoriálne JlIarialdenie kto'rési zmen'ky pI'lotestorvaf alebo nie, 
>odlpovedalo toto: 

O :protelste zmenie;k o'blsalhujúo:sob'itné us,ta~liQ!veni:a narialdenia 
-o moratoriu, vY'da:vé býlv. ullwI'Is'ko'U v~ádou, meno·vite na'riadenie 
o.ť . 2807-:15 M. R, ozn:alčelIl.é alko nari:adenie mJorato-rium ro'zvialZ'Ua1úee .. 
a ,potom .na·ri'3.ldenie ,b~71 v. uhrorskej v.lády, týl{,Ja-jlÚee ·sa dqp:lnenda v 'Jr
ni:mo·čný·eth olpatrení, ktOtl~é :S.a ,"z:ť·alhu'jíÚ I..:'a Zlmenlky a Lné :palpiere 
-ta lll/pomellllOivaJné, tedy nari,a,den:iač. 3·006-15 M. E., '532-11.6 M. 1':., 
'154'7-116 M. E., 2J54J8-16 M. R, 3858-16 M. K, 705-1.6 M. K, 1569.,15 M . .G •. 
:34J19-17 M. E., 505(2-,117 M. R, 127!3-:18 ,M. K, 2727-18 M. E. a~1-4J5-18M.E. 

Na dqplnenie tý.e:J1.to lltar1i'u,dení, vYldia'I.ý,eh :pr-e,d Iprev,ra,tlom, vy
·da-l .miniister s pln-o:u mo'e·ou pre správu S>ltQ\TenlSk·a tdal:šie obdohT!(~ 

,nari-a'd'enia a to Č. 4-19. Č. 74-1.19, Č. 105-19 a, 1519-19, 'llvere<jneL'é vos,luz 
'v Ú,ra'dný,c.h NoviiIláJcIh a poto'm narialdeiIlie Č. 104-19 ta~ntiež uv er~j
,nené, 'ktlOTé :s,a" týlka moy,altoria pre 'olbvo,dy sedrií, v tomto nari'a:dení 
~uvedeI_ý,oh. 

,Či v konkrétn'olm prÍ{pa"de v· smylsle ulveld,en,~71eh naTiadení treba 
~melI1ku :p11prt;els'to/vať aleJbo náe, ~p'O pripad'e v alkolffi termíne, je vecou 
výk'lla"du týlclh:to naria,d'ení. 'Vý;klald ten prilS}Júaha SiÚdlolffi a mn~]
:s'terstvu sjpTavedlllltoiSti aiko a'dlmiTIl~stratívn8lmu úra:du nem1olžn-o, >do 
Ylozho:d:ovania" sr(vd'U za/salhtorva,ť žiadny,m :SIpÓlso'bolffi (§-y 96. a 98. ús.ta:y

:nej hsii'I~'y), a .teldy anii 'Všelohe'eným výJkQ:3!dolffi naria.denÍ, o ktoré 
ide VýJšu1v'ede;né nariaid'eTIJi'a týi1mljiÚ a zrrnienolk IČO do ISlPr,artno,sti 

'ča'S!ove prelsne o/z:nalčenýeh, kt'ory.ah 'SIP,llatIJOIS,ť už onaSltala, a pruto 
minisrt;'er.sitv,o SjpI'laJve'dln:olsti nie je v sta ve, a:by v tejto vec.i nejaké 
'J()rpiatrell'ia U'Č'iIllH,o,. . 




