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Judikatúra 

Občianske rozhodnutia hlavných súdov 
V 8ratislave a v Prešove. 

23. 

Zodpovedno:sť majiter~ alebo nájomníka pofovného reví
ru za škodu sposobenú čiemou zverou. 

Vzhfadom na § 9 zák. z 25. júna 1929 i;. 98 Sb. z. a n. ma-
jitef alebo nájomník pofovného revíru aj za takúto šl{odu:. 
je zodpovedlllý, ak čienlu zver chová, alebo ak vykonáva. 
takú činnosť, ktorá má za- následok jej rozmnoženie. . 

Rozhodnutie Hlavnéhol súdu v Prešove z 19. apríla 194·10 
Č. Rv II 30/44. 

Žalobník sa domáha na ·ž'~lava'Tho.m, ktorý je nájamníkom. 
paTovného revíru, najlatého od obce B., náhrady škady sp6-
s'obenej diviakmi na voli žalabníka v hore»Stavlinec«,. ktorá 
je v oblasti spo;menutého revíru. ' . 

P r v Ý s úd vyhuvelžalobe. O Q val ae í s ú d žalabu z·a
m5etol. Z d o v -o d a v: O náhI1ade škod sposobenýeh zverau. 
plati'a ust.anavenÍ-a §§ 7, 8 .a 13 zák . . čl. XXi1883~ V § 7 je vý-
slovne uve"dené, . že za' ·škodu 'sposolbenú vysokau zverou (je
leňa'ma da,ňkam) ručí majiteI aleha náj-amník, .v poIavnoffi_ 
revíre ktorého sa vysoká z.ver ehavá. Nlapr,o,ti tomu § 8 sta
nloví,' že .škody sposobené dflavca,mi aleho škodnou zverou_ 
sa nehradia, leho táto zver maže byť majiteIom pozemku 
kedykaiIvelk vyhubená. O to'm, ktorú zver trelba, považoCVlaf 
zla dravc:a alelblo škodnú z.ver, má ustanovenie § 13 a medzL 
nimi uvádz,a aj divú sviňu. PadIa rozhadnutita býv. Najv ~ 
súdu Č. 294 Úr. sb. § 8 sa nevztahuje na prípad, keď m,aji
teI po>florvn.ého revíru škodlivú zver pestuje, alebo svojím ko
naním, - resp. apomenutím rozm1no1ž!eniu Škodlivej zveri ,dopo~ 
máha,. Že by v súdenom prípade išl0 o taký prípad, neholo· 
však vobeé tvrdené. . .' . 

H I a v n Ý s úd do,volaciu žiadosť zamietol ,d, v otázk~, Ol 

ktoTú ide, uviedol v dovod ,oe ,h ' :. 
PadIa· § 9 zák. Č. 98/1929 Sb. z. lal n . . 0 náhradeškod spo-. 

s.abenýchčiernou 'ZveflOIU (diviak.mi) pJ1altí ust,anovenie § 7 zák .. 
čl. XiX/1883, padIa, ktorého z,a, poInú alebo lesnú škadu sp6-, 
s,obenú, vysokou zverou (jeleň,om a l(}ia'ňJkom) ručí 'maji'teI ale~-
ho nájomník, -v _p;OII,aV1Ilom revíre kt6:rého sa . vysoká ZVeI 
chová . PIeto 'Ocl'škodňovaC'i-a " po.vinnasť predpokl,adá, .aby ma-o. 
jHeI 'alehoi Illláj-omník poIo~é:ho revíru nď priestare určenorn . 
na , pof,o;v1élJčku čÍernu zver . pes.t 00 v -a 1 (chov1aI) ·ialebo · ~; 

proti .liS't<:lnarveniu § 13 ods. 2 cit. zák.: čl., ktaré majiteI,a a 
nájomníka zavazuje podI,a m,ožnosti divilakov hubiť,. keď - robia~ 
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škodu vačšiehol razsahu - v y k o n á val t a k ú čin n a s ť, 
ktorá 'má v zápa,tí rozmna;ženie sa tejta zveri va vačšej miere. 
Keď!ž'e v súdÉ:mom prípade žalobník vóbec netvrdil, íba pr,ati 
obra:ne žla!lovéLného, žedivia:ky prebehúvajú do. revíru žalab
níka ZlOI susedného vefk!ostatkárskeho lesa, ani sa nepakúsil 
dakázať, že by žalovaný v svajom revíre diviaky cha'Vial, 'a 
že tento. m,alý Q1becný (urbársky) revír vzhfadalm na, svoju 
polohu a iné ·okalno.sti k úspešnému . chlorvaniu tejto. zveri 
vóbec je vhodný, aleba že by Žla'lov:aný svo.ji.m kananí-m ale
ha opomenutím do.pa'máha! k r-D'zmnorženiu tejto zvere nárada
haspodáJrsky 'škodlivej, má davol,ad súd za to, že iŽal,obný 
nárok už z tohto dÓVlOdu je neapadstatnený. 

24. 

Pri vnútenej sprá,ve podfa §§ 208, 211 Ex. z. je legitimovanÝ 
na podanie žaloby o sumárnu repozíciu pre rušenie aJ1.ebo 
odňatie drž:by nehnutefnosti, na ktorú vnútená správa bola 
zavedená, niel'en vnútený sp,rávcal' ale aj exekút. 

Rozhodnutie HL3.'VnéhOl súdu v Prešove za 16. február,a 
1942, Č. Rv II 7/44. ' 

Žaldbník sa domáhaZ'patuvedJenia do držby rlQle, z ktorej 
žalov.alIlýčasť svojmocne zlQlTlal. P r v Ý s ú d ž'alobu zamie
tal. Z d Ó v o. d a v: Súd zistil, že ' sporná nehnuteflliosť patrí 
medzi tie nehnutefnosti žaJobníka, na ktQré usnesením z 29. 
augusta 1942 Č. E 232/42-1 bala uvalená vnútená správa .a 
opatrení'm výkannéha ,argánu z 22. septembra 1942 bal z,ave
dený Vllútený správca. PodI.a to.ha ž,Elllolbník v deň rušebnéha 
činu nebol v dTlžbe nehnutefnasti a preta nemá v tomto. spare 
aktívnu legi'timáciu, keďže ku padaniu ž'alaby bal legitima
vaný jedine vnútený správca. 

O d v O' I , ď, c í s ú d vyhovel žalabe.H I a vn Ý s ú d dJarv.o
lJalciu žiadasť za'mietol. Z ,dl Ó v o.d. ,a v: :Neabstají právny ná
'zor odv.ola,cieho ' súdu, že Vllútený správoa vykanáva správu 
v pr,Qispech vymáhajúceho veritefa ,a.kJOI »exekútavi súdam 
n:anútený zmocnenec«, leho padfa správneha paň,atia vnú
tený sprá'V'ca, vo svojej funkcii nie je zákonným z'mocnenoom 
dllžnílk,a, lež orgálI1!om súdu (po!1ovnaj Úr. sb. 2991). Z tohto 
právneho post,aveni!a vnúteného správcu a zo zákonných usta- , 
nON'ení vnútenú správu up1iavujúcich (§ 245 ns. Ex. z.) nevyplý
v-a však, že by z,ď,vedením v-nútenej správy exekút stratU 
opráv.nen1ie vlastným meThorm sa do-máhať nápravy, keď tretia 
Q1sóbal 'SVloljmlOicným činom sa dopustí rušeni1a, držby nehnueT
nosti, na ktorú vnútená správ-a, hola zavedená. Zavedením 
vnútenej správy je exekút len po-zbavený právla' vofne na
kladať (dispoThov-ať) nehnuteÍnosťou vnútenej správe podro
benou, na'príklad nie je orprávne~ý prenajať alebo" vypoiVedať , 
byt, vyberať sr,očné nájomné, použiť úrodu na svoju výživu 
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alebo ju speňa'žiť a pod., leho odo dňa zavedenia. vnúteného 
správcu jedine tento je na tooprávnený. Talk'outo dispo
ziciou nie je vŠlak obnorvenie stavu držby, preto je opráv.nený 
repozičnou žlal,obou sla 'ho do·máhať nielen vnútený správoa., 
ale aj sám exekút. 

25. 

Výklad state kúpnOlpredajnej smluvy o znasanÍ činžovej 
dail1e vzhl'adom. nal čl. 4 zák. č. 226/1936 Sb. z. a n. 

Kupitel', ktorý v kúpnop'redajnej smluve z.aviazal sa zna
šať Č'inžovúi dia,ň od 1. januáJra toho-ktorého rOlku, je povinný 
v pOlmere voči odpredávatel'OIvi zaplatiť da.ň činžovú vyrubemí 
na tentOl rok (daňO'vý rok), hoci podfa zákona základoDl jej 
vyrubenia je výnos z domu dosiahnutý v rOlku (kalendárny 
rok, ktorý' pdamo p·redcháJdza tO'mutO' daňovému roku. 

RO!zhiodnutie HllaiV'ného súdu v Preš~orve 'Z '26~ januára 194( 
č. Rv II 96/43. ' , 

Ž-al,obrníčka, k;torá. smluv.ou z 10. j-anuára 1940 pred.ala ž.a-: 
10.v'aným dom, domáhalla sa žlalohou zlaplate:nia 2.433.30 1): s' 
s prísl. na tom základe, 'Že musela zaplatiť Daňovému úradu 
v P. či:nJžlorvnú dlaň za rok 1940 v uvedenej sume, hoci podTal 
kúpnopredajnej .smluvy všetky dlaine počnúc od 1. Januára 1940 
mali znáš,ať žalov.aní. 

Žalovan'Í branili sa tým, že táto daň podYla: uvedenej kúpno .,' 
predajnej srnluvy obťažuje žla!lobníčku, lebo bola vyruíb~ná 
z príjmov docielených v roku 1939. '. 

, P r v Ý s úd ž.aldbe vyhovel. Z dóvodov: 

PodYa nespoTného lohsahu kúpnopredajnej smluvy žlalO'b-' 
nÍ'čk.a m.al.a znášať ,činžovú daň lal iné verejné dane .a meslské 
poplatky dOl 31. decernlbra. 1939. Daňový úr-ad v P. predpísal 
ž,alobnÍ'č'ke činžovú dla,ň ZJa rOlk 1940 v surne 2.433.30 Ks, ktorú 
keď ž-a'lorvalllí ,odopreli zaplatiť, zaplatila ž-alobníčkJa:. ŽaloVlanÍ 
S'a mylne dormnieViajú, lž!e žla[obníčku .obť.ažuje tálto dlaiň preto, ' 
lebo bol.a vymeraná 'z príjmov docielených v rolku 1939. V 
smysle lč~. 4 zák. ,č. 226/36 Sb. z. a n. (čl. XVII. ' zák. Č. 76/1927 
Sb. z. a . n. v zlnelllí Vyhlá'šky Č. 227/1936 ISb. z. ,a n.) počinajúc 
Tokom 1937 za,č.ala byť činž10rvá daň vymeri,av.an.á podla zás,aldy.{ 
že dani podIiobený dócho~ok, výťažok alebo pó\žitok dosilahnutý 
v jednom k,alendá:rnom r,oku je~ základom Idla,ne na IlJaljbližší 
burdúci (daňóvý) Dok ne'hl'ladia:c na to, či poči.aJtkom draňov-ého : 
:roku podmet a predmet daue ešte trvá lai nehiY,ad:iae ll1a zmeny;. 
kt,olré v daňoV1o'm roku na,stan\i. Preto J40k, kt,árého dóchodok, 
výťažlolk -a,lebO' póžitok je predmetom dane, nazývia s'a »kalen
dárnym rok!om« lal :rok najlhltž,š.ie nasle,dujúci po tomto kaleri~' 
dá1rnom rolk'u, teda. rok, 'na ktolrý sa zrnienený dóchO'dok, vý-' 
fa'žok ' alebo póžit-ok .zdalňuje, IlJazýva s.a · »ldJaňovým rokotn«. 
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Z uvedeného, ustanovenÍa plynie, že ,Ž\allobníčkJa platil.a vynl
benú č'Ínžovú daú na 110k 1940, 'ktOl'Ú pordf,a smluvym3.,li zná~ 
š.ať už! žalovaní. 'f,o,že .ako zák.l,ad k vymer1am.iu dJalll.e na rok 
1940 bol použitý výnos domu, z roku 1939 (ka1ledármeho, 1101ku) 
zlllaanena:lo iba pomocný prOlstriedok k tomu, .aby. s.a ústHa 
výš'kJa dane v daňorV1Qim roku. 

O Id! v -o 1 :a 'c í s úd ž,alobu zamietol. Z dÓV1odorv: Sporné je 
medzi ,S'trallllami iha to, či ·činžorvá daň vyrubená na daňový 
110k 1940 je odJaJnením dóchOldlklu z domu za rQlk 1939 alebo za 
rok 1940. Tu treha vychádz,ať ZlO záko;nných us:tanovení. PodTa' 
zák!OIll1a-Č. 226/36 Sb. z. a , n. od roku 1937 platí záslaldJa, že dani 
podrotbený dóchodok, výťažok .alsblol póži'tok dJosilahnutý v ka~ 
lendár:IlJOIm I101ku je záklaldlom zidJanenia na najhliJžiší, tedai da j 

ňorvý rok. (Vid sbierku finanlčných I1o :zhO'ooutíč. 254). Z tohO" 
plynie, .ako i z ust.anovenila, § 148 z,álk. 'č. 76/27 Sb. z. a n. va 
zmení vyhláškyč. 227/1936 Sb. ,z. ,a 'll., že na dJalňorvý !lok 1940 
bol a , ·činžloyá da'ň vyrulbená z 'hájomnéhoi r'oku 1939. 

podr.a f§' 155 cit. zálkbna daň ,činž.ová sa vyrulbuje na pode 
kllaide písomný.ch, nájQ1;Ilníkmi potvrdzov.anýclh pr,iznaní. Z 'ŤO 
hOl je zrejmé,že nájoITIlné Ikia,lendámeho 11oku ' je zák.lla!diolm pre 
výrub ',a nie akousi pomoClkou" ako to my,lne predpokl.ad~ 
prvostupňorvý súd. 

KiQlneóne z PODOf\T:nani'a staréhO' pr-edpisu § 148 z,á!kJona Č. 
76/27 Sb. z. ,a n. s novým znením § 148 podra vyhlášky č' . 227! 
36 Sb. z. ia, n. vysvitá,že nie je tu ~iladlnej po dlstatJll'ej! zmeny, 
lebo i§ 148 póvodJného 'textu znel: »Daň činžová sa vymetuje; 
na každý ka,lendárny (daňový) rok, keď prešiel, z ná,itOmného' 
tohto riQIku, kým nový 'text § 148 znie: »Da:ň činžová s.a vy-
meruje na k,aždý daňOlvý rofk z nájomného klallendárneho ro-
kli«, 'teda ib'a 'terminollogia je zmenelIlá. , 

-N.a záklald1e ' týcihto dóv.odov bolo ' treba: dójlsť k právnemu: 
~átveru, že :plat,obným výmer10lIIl 'llla dJalňorvý ro~ 1940 bolů; 
zdanené nájomné z roku 1939. Keď!Ž1e pop,f.a smluyy je zrejmé" 
že Ú'mysel 'strán', iblol, ,alby z dócholdKu 'do I~onea roku 1939~ 
zap~aitna dane ž.alobn.ič,~a, zrejmé je, že daiň č~nžo'Vá, ~t.oroli 
s'az:dlarul dóchiodotk domu' do 31. decembI'-a 1939,. ' 9bťažuje ža-; 
lo!bnílč'ku. B~)lo preto 'ža,lóbu zlalmietnuť. : 

Hl.a v TI ys ú d ,obnovil 11ozsudok súdu prvej stolice. Z do-: 
vodov: ' 

OdV1nlací súd -nespráV1n.ym výklaJd)om ZákIOIIl.a , ,o' pri\amych
danI.ach', ' ,menovite ' čl. XVII.do'spel k mylnému právnemu zá-; 
viéru, keďvyr:iekbl" že ' výmerom na da:ňorvý ':rok 1940, hola 
ustálená · h~ln' , d!aňz náj.ormného z roku, 19.39 ia: prelt,o tútOI ' daň,! 
ske, v ',daňorvíOim roku 1940 vYrnbenú. mala e,šte zaplatiť ,ž,aloh '7' 
níóka, ' k~ďže ju , obťažovala -da,ňOivá - povinnosť do ~onCla rokľtj 
1939: ' , ' ' 

- Daňová .:zp-ráva rozpočtového, výboru vydaná k daňorVey 
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novele (zákon 226/1936 Sb. 'z .. ' od. n .) · výslovne uvádZla, ž.e 1'-0'2-

počtový ' výbor upustil od SpÓSlO!bU dodatočného vvrubovania 
daní a prij,al 'systém, podJf.a ktorého sa di;me predpisl:!júllla. bež
nÝJ.1ok podla hospoct:árskych výsledk.ov ·roku predolšlého. Roz
po'čtový výhor totiž O'oaikáVial od tejtO' zIIieny systému práve 
tú výbodu, že popl.atní'~ Ibude mať dane IlJa bežný rok 'predpí
sané p~iemerne v pol.O'vioi tohlO rolku a splátky, ktoré na dane · 
v tom "Ísuom roku zaplatil, budú mu tiež v tlOm istom floku 
zúčt'oiVatIlé n.a p~aitby podl'a skUJtlolČ\ll:OOO predpisu. · . 

Podla tohO' teda prViostupňový súd správne rtozhodol vo 
ved, keď :llIa. základe ním ustáleného skutkového stavu, -
kbOlrý aj odvolací súd prevzal - žalOlbe vyhovel a preto holo 
:treba .obnoviť prvostupňový ' TO'zsUJdJok ' z jeho správnych dó-
vodovo . 

Prehla d ča sopi S ov 

a) s 10 ven s k Ý ch: 

Verejné právo, roč. V., čís: 4-5.: Dr. Rri.edIer: PI,atnolsť sprá-vnydh alk
tov, prieč:ialCich sa normám NUZ. - Dr. BoO'r,odín: Právna IP'0rv.aha él vý
znam r.atihkácie medzináJ.1OdJnýah dohovOIT-orv (.dok,onlč.) - Dr BučeJ<: O ná
hr,a.dáchnieJ1dO'rýC'h výdaV1kov štMnym z:amestnancom za br.au'llej p.oho~to
v'ostí Mátu. - Dóvernícke výbory 'li SŽ.(-tk-). - Preml'č'a'lliÍe vyruhova
cielho p-ráva: 'pr,oti nc.dolbúdater,olVÍ u dávky z prírasltiku · ho.dnoty nehnuter
ností. - Poznámky: Dr. HOIrodin : Pr·oblém hospoodálr,skelho práva. - c.o 
bOlIo ipublik'o'V.a'llé v Slo'ven:slk,om 'Zákomiíku ,od 10. febr. 1944? - Čís. 6.: 
Dr. Buček: Ne·závislo!sť ,sudoovská 'podr,a Ipl.altnéiho práv,a. - Dr. BO'l"o1i.n: 
Poznámky k rrnet,odologií náuky o nárlQld'llorrn ho.spodárst've. -:- Na,še tech
niciké zák,O'nodia-r.stvlo. (,Šm). - Dr. Bor,odin: P.whlérrn ho!Spodár,skeho práva 
(dokonč.). - Čo bol,o pubHJk.ovanév' Slovemsklom 'Zák,on'llíku od 12 . . IV. 
1944? I . 

Vestník Ministerstva pravosúdia, roč. VI., čís. 4-6.: Úprava ministra 
pr,aIVlo,Slúdia ·0 ,sikúšobnorrn pOlTi1a.d.ku pre PlQldlúraodníc.Ku .skÚlšku z·ri.adeneov 
ka:ncelánskej ISIUJŽlby n:a .súdocha úra,d1och verejnej olblž.a.loby ('č. 12,420/44-6 
z 19. V. 44) . - Soznam nOIliem VoD VeSltn~kou neuverej'ne'llých. 

Hospodárstvo a právo, roč. XI., čís. 8-9.: Dr. M1kuI.á,š Borodlin: Pred
met a metóda ná'uky o náJr.o-dnom hOSlpodárs1tve.- - Prof, Dr, RudioM Briš
tk'a: Predrrnet ·a metóda ná'ukyonárod'Il'o,rrn hOISpoldállstve. - Zodpovedno,sť 
Iposllanlcov 'za nezák,o;Il'ný p'OIS·t'Uip ThstreidJný'ch ú-r,ado'V. - Ceny Islovenské
ho prierrnysJ'li ,na ::rok 19-44 vYlPÍ€.ané. - Mz dia a letecký p,opl1alC'h a'l'elho' útlOlk. 
Čís. 10.: Dr. Ján T,a1r.hajooVlský: Pr,edrrn'et ,a metó,dJa hoslpoldár,sikej vedy. -
POlpl,a1bnolsť krycíoh zmeniek. - . Na ,oíkT,aj medlzištátneího pro:blému den. 
- Predip1sy zák. 10 p-r. d. IpIlOU nečinnostI úr:a-dov v plne'j účínnolst<i. 

Hospodárske rozhfady, roč. XIX., čís. 4.: Dr. P.aViol Beilovlslký: VÝ'VlOlj ' 
,sl,o'Vensko-maď.a!nsikého textiJ'lléih-<;> tmu. - Dr. Mi-ClhalOh01uj: Klauzuly 
FOB a CIF ,a lch o bchodno'-lpol:itkký vý~nam . - Fr,anhšeik Miildoš: Lí
Il'iová a voTná :pla'vba. - Dr. Micha:l F'li'llldá:rek: PH11aiffilky priemysel v pi,a
ŤJomIlo:ku vojny. - Jozef ŠiIffilO'lloOIVlÍ1Č' : Funlk.d,a -,ochrarunej známiky vo' vojne. 
- Ing. MHoš Š,andlrik: Hospodár:sike vedy a výskurn "holslpodáI1stva.- Čís. 
5-6.: DL Ladisl,av Košut: Príčiny z:avedeni~ devíwrvéhiO tholsplodáTsltva. -
Dr . .Jo'zef Kováč: Dej:í'llY 'zmenlky. - Dr. Ladislav Pí,s'ea: Hr,a'llioa. duševnej 
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