
u nás jesto miesta sťažnosti 
takých veciach, ktoré podlié
nstančného postupu a oživly 
,om instančnom postupe, pla-' 
'oku 1901. 
:0 o platnos.t,i § 3. to,hoto zá
ávna a má sa konzekventne 
tým, že keď Najvyšší správ
nčného postupu vo veciach 

za obmedzenie instančnéhJ ' 
óznych a pridržiava sa plat
cu 1896 o administratívnom 
ku 1901 bol istou konzekven-

;·nosť. Podľa § 27. zákona 
~h župan j.e oprávne·ný uložit 
J.edbá va, poriadkovú pokutu 
,postupu neobsahuje v sebe 

.riadenie, k zákonu vyda né. 
iDokračovalo sa podľa gene
~upný úrad a III. a koneôná 
id toto pokračovanie zrušil 
~e poneváč § 27. insta'l1'čný 
90-97 zákona XXII. z roku 
26/920. Znamená to to'fko, že 
di·sci..plinárne pokra\čovanie~ 

proti stan'ostovi mesta meto 

i)vom pokračovaní. 

. XX. z roku 1901 a ,k tomu 
spravedlnosti býv. Uhorska 

ákona č. 126/920. ďalej vy
dorými sú sriadené na Slo
ajné komisariáty. Konečne 
lojedny naše československé 

luj'ú pravidelne okresné úra
om!Ísariáty. 
anoiou župný úrad a 
~ minister, nakofko je táto 
lotyčnom zákone výslovne 
lpetentný je rozhodovať mi-

Najv. Spf. ·súdu je nález 

Č. 18261/924 v otázke odbytného va prepustenie bytu. v'eci to pod
liehajúcej min. sociállnej pečlivosti.) 

Ako na zvláštnu a poďľa môjho úsudku na nepraktickú a ne
dokonalú novotu poukážeme na zákon č . 226/922 (malý školský zá
k,on), podJľa ktorého tresty pre nedbalú dochádzku na školách, kto
rých správu vedie ministerstvo školstva a národnej os;vety, ukladá 
sám minister školstva, alé, je oprávnený výkonom tohoto práva po
verU iný školský úrad alebo orgán, ktorý rozhoduje V mene mi
nistra s platnosťou konečnou. Ohľadom škôl ľudových. hospodár
skych toto právo prislúcha ministrovi zemedelstva, ktorý na Slo
vensk;u môže výko.nom tohoto práva poveriť administratívne poli
cajné vrchnosti I. stolice, po prípade aj i'ný orgán, ktorý ro:zhoduje 
v mene ministra a takže s platnosťou konečnou. 

S ve'fkými ťažkosťami zápasí a mnoho práce dodáiVa admi
nistrácii postup pri prestupkových peniazoch. Podľa zákona ' XX. 
z roku 1901 polovica všetkých prestupkový ch pokút, vymeTených 
policajnými trestnými súdmi pripadla chudobníckemu f.ondu obce 
a polo,vica štátu .po.d spravovaním ministra financií. Tieto! obnosy 
potom boly v štátnych rozpočtoch jako riadne príjmy v prospech 
ministerstva slPravedlno'Sti, zemedelstva a obchodu präliminované. 
Predpisy tohoto záko'na často sa nen:,spektujú, v našich českoslo
venskýlch zákonoch pri ustáľovanÍ priestupkov sú odchylné pred
pisy. Každé ministerstvo a všetky jemu podriadené ílrady vindikujú 
si právo: na priesttulPkové peniaze, v státnom rozPo1čte tie isté 
príjmy Vystupuj,ú na 'raz aj u dvoch ministerství, poHcajné vrCJhno
sti majú s tým mnoho práce. Na miesto starého jednoduchého pred
pisu a pokračovania . máme spústu pndpisov, mnoho práce 
a zmätku. 

Dr. Julius Kovács, advokát v Nitre. 

Má-li miesto zpätpožadovanie nájemného na 
minulú dobu? 

V poslednom čase veJ'mi sa rozmnožil počet tých sporov, v ktorých 
nájemníci zpät požadujú preplatené nájemné od svojich prenajimateľov. 
Týmto sporom predchádza pokračovanie o určení nájemného, a dlľa vý
sledku mimosporného pokra,čovania zahajuje sa spomenuté pokračovanie 
sporné. 

Vzhľadom na kontroverzie, ktoré v praxi sa vyskytujú, pokladám 
za časové, aby nasledovná otázka sa predebatovala : »M á-l i mie s t-O 
z pät p o ž a d o van i e n á jem t1J é hon a min u l ú dob u, s prá v
nejšie: na dobu pred podaním žiadosti na určenie ná
jem n é h o v nes por no m p o k r a č o van í. « 

Tí, ktorí túto otázku kLadne rozhodujú, poukazujú na odstavec 1. a 3, 
§ 20. zákona o ochrane nájemníkov, v smysle ktorého všetky plnenia, ktoré 
sa proItivia tomuto zákonu, možno zpät požadovať. 
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S odvolávaním sa na toto ustanovenie zákona nemožno pov2žovaf 
túto otázku za rozhodnutú, , lebo musíme sa zabývať aj ustanoveniami 
pozdejšími, resp . aj prípravnými prácami tohoto zákona. 

Nemôže byť pochybnosti, že súdne určenie nájemného patrí do 
nesporného pokračovania, pravidlá ktorého §§ 20.-22. opisujú. Tú oltázku, 
od kedy je súdne určenie nájemného - odhliadnuc od prípadov § 15. -
účinné, zákon do 1923 roku neriešil, tak že v tejto čiastke právne sla môže 
vyskytnúť pochybnosť. Ba v odst.avci 2. § 22. zákona z roku 1923 obsažené 
výrazy: »S účinkom od najbližšieho obdobia môže ustáliť nájemné « z vlád
nélho návnhu eMe chýbaly, a l'en na návrh s'odálne-.ploilitkkého, VýbOifiU sa 
prijaly na základe následovného odôvodnenia tohoto vý boru: .aby byl o 
j a sne v y s love n o, ž e s o' u d m Íl. ž e l ;, á jem n é z v Ý š i t ine b o 
sní ž i t ije n s ú 'č i n k emo dne j b l i ž š í hon á jem n í h o obd o b í. 
a n i k o l i v s e zp et n o u ú č inn o s It í. « 

V terajšom mojom článku nastolená otázka dá sa rozriešiť na základe 
spomenutého odôvodnenia. D!'a mojej mienky nemožno túto otázku ináč 
vysvet10va t, len tak, jako je písaná, t. j. že sníženie nájemného je úči :mé 
len od podania ži.adosltí. Čo by znamenaly ináč tieto výrazy »1 e n o d 
n a'i b ·l i ž š i e h o 111 á jem n é h o obd o b i a « a »ú Č inn é«? Prečo ne
zostal zákon pri prvšom svojom texte? Prečo sa musel v nespornom 
pokračovaní súd obmedziť v tom, aby nájemné aj na minulú dobu určil? 
Prečo vyriekne v tomto pokr,ačovaní súd, že určenie nájemného, ktoré 
učinil, je len na budúcnosť účinné, keď by to aj na minulú dobu účinné 
bolo? Prečo hovorí sociálne-politický výbor, aby »nebolo pochybnosti 

. o tom, že n i k d y nie zp ä t n o u ú č inn o s f o u «? Zrejmé je preto, 
že új č inn o s f č o h o z á lc o nna bud ú c n o s f o b med z uje, ne
môže maf zároveň účinnosf aj na minulú dobu. 

Práve tiež na tento záver musíme prísf a,j vtedy, keď mimo hor e
uvedeného zákonného n.ariadenia a jeho odôvodnenia, túto otázku ai 
z praktického stanoviska preskúmame. Táto otázka sa rieši v pnaxi nasle
dovne: sudca v nespornom pokračovaní určí nájemné dľa odstavca 2. 
§ 22., tedy na .pr. účinnosfou len od 1. novembra 1925. Nájemník, k,torý 
stejné nájemné platil v r. 1923, 1924 a 1925, podá žalobu proti svojmu 
prenajímateľovi, a tú preplatenú čiastku nájemného, - ktorá sa vyskytuje 
medzi obnosom teraz určeným a medzi doteraz skutočne plaJteným, -
na tri roky zpät požaduje. Ačkolľvek nájemné, ktoré d!'a zákona požadovaf 
možno, neni každý rok ste,jné, nájemníci predsa vychádzajú z tej do
mnienky, že nájemné podlľa zákona v minulosti vždy len menšie bolo, ná· 
sledkom čoho že prenajímateľ právne nemôže použif tú prípadnú námietku, 
že nájemné v roku 1923, 1924 až do 1. novembra 1925 neni súdne ur,čené, 
lebo v páde S<údneho určenia nájemného i na túto dobu nájemné v menšom 
ob nose by bolo určené, takže ·prénájemníci na toto nájemné obdobie by 
mali ešte viacej zpät vrátiť, ale na každý pád nie menej , jako keď sa vezme 
za základ nájemné len účinnosfou 1. novembra 1925 určené. 

TMo domnienka by bola správna, keď by zvýšenie ná jemného len 
,v š e obe c n e, to jes.t - len na 10-20% základe b'olo prípustné, lebo 
vtedy nájemné v budúcnosti by vždy väčšie bolo, než v minulosti. Nemožno 
však bez povšímnutia nechaf, že zvýšenie nájemného má miesto aj na zá
klade ust. § 12., ted a z o z v l á š t n y c h d ô v od o v, a zvláštne to . 
že toto zvýšenie nájemného účinné je len na tú dobu, doki ClJľ v tom to 
§ 12. o z n a č en é d ô vod y jes t v u i ú, a po zaniknwtí týchže treba 
nájemné zase snížiť. Je teda zásadne možné, že nájemné d!ľa zákona v bu
dúcnosti menšie bude, než v minulosti bolo! Ustanovenia § 12. pripustia 
zvýšenie ná:jemného z dôvodov zvýšenia dane , obecných prirážok, po
pIatkov osvetľovacích, poplatkov za 'čistenie žumpy , zvýšenie úrokovej 
miery z knihovných pohľadávok. Keď dane, obecné prirážky a iné po
platky neskoršie sa snížia, čo v praxi veľmi často sa vyskytuje, keď 
úroková miera sa sníži, alebo celkom prestane - tento rozdiel na llá
jemníkov viacej ovšem sa nemôže presunúf, toj est -treba doterajšie ná-
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: zákona nemožno Pov2žova{ 
sa zabývať aj ustanoveniami 
hoto zákona. 
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jemné primerane s-nížiť; a keď na príklad za základ vezmeme investicie, 
ktoré behom nieko,ľko rokov sa majú umoriť - treba nájemné behom 
umorovacieho času na príklad do 31. X. 1925 zvýšiť, ,a po uplynutí tejto 
doby na pr. od 1. novembra 1925 nájemné s tou istou čiastkou znovu snížif. 

Keď teraz jako je dokázané s,tojÍ tá domienka, že I1Jájemné vo smysle 
zákona, v minulosti možné bolo vo väčšom obnose požadovať, jako 
-v budúcnosti na pr. od 1. novembra 1925, vtedy je dokázané aj to, že 
súd v spornom pokračovaní nemôže vychádzať pri zpätprisúdenÍ rozdielu 
nájemného z toho nájemného, ktoré len od I1Jajbližšieho nájemného obdobi,a 
bolo určené, lebo tento súd nemôže vedieť, že či mal právny nárok pre
najímateľ na to, aby v minulosti titulom nájemného viac alebo menej 
mohol požadovať, jako od 1. novembra 1925, a tak keď len dňa 1. no
vembra 1925 splatné nájemné je súdne určené, ani nemôže vedieť, že 
kOlľko má zpät prisúdiť na minulú dobu?! 

Otázka je ešte tá, či má právo súd výšku nájemného vzťahujúceho 
sa na minulú dobu preskúmať? Dlfia modej mienky na žiaden pád nie, 
lebo v smysle §§ 20.-22. výslovne je predpísané nes por n é pokra,čo
vanie, a súd v tomto pokračovaní neni opráynený určiť nájemné, na dobu 
vzťahujúcu sa na obdobia pred podaním žiadostí. iKeď by Iteda súd 
v spornom pokračovaní odhliadnul od uSltanovenia v odstavci 2. § 22. Llve
deného a na základe ust. bodu 1. a 3. § 20. by chcel dať miesto žalobe, 
tomu vyhovieť nemôže, leho práve spor rozhodujúce okolnosti - toj est 
určenie výšky nájemného na minulú dobu - nestoja mu k dispozícii. 

Podľa ust. § 25. v tom páde, keď riešenie sporu záviSÍ od určenia 
nájemného, je súd povinný sporné pokr.ačovanie prerušiť, a vyžiadať si 
rozhodnutie od súdu na základe mimosporného pokračovania. Tento súd 
ale podľa ust. § 22. môže upraviť výšku nájemného len s účinnosťou 
od najbližšieho nájemného obdobia. Tieto us~anovenia nasvedčujú teda 
celkom jasne tomu, že 

1. súd v spornom pokračovaní neni oprávnený 
v Ý š k u ná jem n é h o u r č i ť, a je povinný odkázať strany na porad 
mimospomého pokračovania, a že 

2. t e 111 t o s ú dna min u l ú dob u n á jem n é u pra v i ť 
nem ô ž e. 

Následkom ,toho, ke,ď ,podotSažení -tlOhoto IrozhodJnut.ia IDre.r'ušený 
spOľ sa znovu zaháji, súd v spornom pokračovaní nebude mať iné dáta 
k dispozicii, len potľebné pre budúcnosť! 

A ešte jedno! Či skutočn:e sa pr'otivi1a ust odstavca 2. § 22. odstav
com 1. a 3. § 20.? Máme za to, že len zdanlive ! Lebo odstavec 1. § 20. 
u z n á vad o hod u o n á jem n o m - len pot i a ľ z a n e ú č inn ú, 
p o k i a lľ by ná jem né d.ľ a § 22. s ú dne i n á č b o lou r č e 'n é. -
Poneváč ale odstavec 2. § 22. dovolruje určenie nájemného len s účinkom 
od I1iaJjbližšieho nájemného obdobia, je bezpochybn:é, že odstavec 1. § 20. 
ktorý na tento § 22. poukazude, sa tomuto neprotiví. Ale nepľotiví sa 
§ 22. ani odstavcu 3. § 20., poneváč 3. odstavec poukazuje na 1. odstavec 
tohoto §, ktorÝ zase neplatnosť dohodyonájemnom len dt a ustanovení 
§ 22. uznáva. A poneváč dIa odstavca 2. § 22. súd dohodu onájemnom, 
ktorú strany uzavrely, len s ú č i n k om pre bud ú cn o s ť môže zme
niť, je bezpochybné, že doh o d a str á nna dob II pre d pod a
ním ž i a d o s t i ú č inn o u z o s t a l a. 

Posledná obyčajná námietka je, že v tom páde, keď by toto 
stanovisko ::,právne bolo, nič by sa nemohlo zpät požadovať, vzdor tomu, 
že odstavec 3. § 20. toto pripúšťa. Táto námietka je ale neopodstatnellá. 
Zákon totiž aj iné úplaty a plnenia pozná, ktoré odporujú ustanoveniam 
zákona a ktoré možno zpät požadovať , teda nie len preplatené nái-jemllé, 
na pr. odstupné atď. - ale je možné aj to, že niekto nájemné zaplatil 
napred na nieko,ľko nájemných období alebo právoplatné pokračovanie 
oh~adom ur,čen ia nájemného dlho sa pretiahne, po ktorú dobu nájemník 
prinútený je staré nájemné platiť atď., takže sú dané také prípady, 
v páde ktorých preplatené nájemné na základe bodu 3. § 20. možno zpät 
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požadova!, toj est tedy, keď upotrebenie ustanovenia odstavca 1. a 3. 
§ 20. ustanoven~a odsrtavca 2. § 32. neprekážajú. 

Rozdiel nájemného ale, ktorý sa vzťahuje na dobu pred podaním 
žiadosti ohľ-adom ustálenia nájemného vzhlľadom na ustanovenia odstavca 
2. § 22. - dľa mojej mienky - zpät požadova! nemožno, a to podlľa 
ustanovenia tohoto odstavca, a vzhľladom odôvodnenia tohože, jakož 
i z praktického použitia, a preto, poneváč osnove ust. odst. 2. § 22. a 
odôvodnenia tohože iný smysel nelzä ani pripísať. 

Dr. Bafinka a Dr. Jar. Horák : 

Prehled občanských rozhodnutí N. S. 
Práva exekúciu nariaďujúceho súdu na základe administratívneho 

exekučného titulu. 
Mýli sa rekurzný súd, keď si osvojuje také právo, dľa ktorého by 

boly riadne súdy oprávnené preskúma! rozhodnutie administratívnych 
úradov čo do právnosti a konečne zákonitosti rozhodnutia. 

Súdnictvo riadnych súdov a administratívnych súdov je celkom od
delené (§ 96. ústavnej listiny) a opravné prostriedky sú tak pri riadnych 
súdoch jako pri administratívnych súdoch zvláš! určené. 

Z toho nasledwje, že nako/ľko exekcútka mala za to, že jej práva boly 
rozhodnutím okresného úradu porušené, mala právo rozhodnutie to na
padnú! poradom administratívnym, avšak nemôže to učini! u riadnych 
súdov rekurzom. 

Z čoho nasleduje, že rekurzný súd mal len právo, preskúma! v smy
sIe § 31. zák. čl. LIV/1912 a vzhiľadom na bod 7. v smysie § 1. zák. čl. 
LX/1881, či je rozhodnutie okresného únadu vykonateľné, totiž či okresný 

. úrad svoje rozhodnutie prehlásil za vykonate.fné, 
vykonateľnosť však nemá zistit z administr,atívnych spisov, ale 

z rozhodnutia, ktoré je pripojené k exekučným spisom. 
A poneváč toto rozhodnutie je prehlásené vykonateľným, správne 

pokračoval prvostupňový súd, keď exekúciu nariadil. 
R HI 1/26. z 22. 1. 1926. 

K.urátor státne'; vnútenej správy neni legitimovaný k intervenienci vo 
sporoch exekútových. K. otázke držiteľstva sverenstva. 

Právom si sťažuje žalovaná stnana na to, že odvolací súd poru
šením formálneho pravidla považoval kurátora š,tátnej vnútenej súdnej 
správy za vedľajšieho intervenienta. 

Obor pôsobnosti kurátora, vymenovaného v prípade prevedenia 
exekúcie na požívanie nemovitosti, vzťahuje sa pod/ľa §§ 208., 209. a 245. 
zák. čl. LX/1881 len na spravovanie zabaveného požívania nemovitosti, 
a nakoľko by zájem äráru vyžadoval, aby zasiahol do tohoto sporu pod/ľra 
§ 84. opp. ako vedľajší intervenient, mal to ärár učinit na Slovensku 
skrze Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave. 

Nie je opodstatnené to stanovisko žalovanej strany, že následkom 
zrušenia sverenstva zákonom zo dňa 3. júla 1924 č. 179 Sb. z. a n., ktorý 
nadobudnul účinnosti pocLľ,a § 19. tohoto zákona dňa 14. novembra 1924, 
žalobník v deň výpovedi (9. februára 1925) už nemohol byt považovaný 
za držiteľa sverenstva. 

Lebo právo nasledujúceho držite[a sverenstva vznikne podľa práva, 
pla,tného na Slovensku, ipso iure, smrťou predošlého držiteľa sverenstva, 
následkom čoho žalobník, ktorý bol sverenským súdom určený za drži
terra sverenstva, má by! považovaný za takého s účinkom odo dňa 3. júla 
1921 i keď usnesenie sverenského súdu bolo vynesené a nabylo právo
platnosti len roku 1925 a preto zostal on riadnym držitelfom týchto sve
renství aj po ich zrušenÍ. Následkom toho právom mohol aj naďal ej 
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vykonávat 
vyhradené mu 
v druhej smluv 
dzený vo vy ko 
návke, uzavr 
tohoto zákona 
majetku, potažn 
náJjmu dané bol 
dotýkajú sa ich 
menej môže 
v tomto spore 
nej strany -

následko 
nos! ra na 

Zaujatím 
ako to žalov 
uh. kráľ. mill. 
rým by bol n 
zaniknú smrt 
na uzavrenie 
sa len s vyhr 
čoho Žlalovaná 
a jeho použitím 

Rv III. 12 

V smysle 
za vyvlastnenú 
suma náhrady 
alebo - bol-li 
odo dňa zauja 
deň, ktorého 
vlastniteľ 
č esiko-slo,v en 
do dňa 28. fe 
odo dňa 1. ma 
vojenský ärár 
tých nemovitos 
ných úkonoch, 
ärár pred d 
expropriandi«, 
LXV,III/1912 -
pustených, ce 
vlastníkom 
zákona o 
zo súm náhra 

Rv. lIll!. 6 

Z a:lo,bao 
porušil pomer 
činom, -označ 
neváč predm 
byt rušená dr 

Žalobník 
práva a preto 

spor rozh 
teda vtedy, k 
níkovým ďalši 


