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V· prípalde IP'Olk!ulsu zd,oónu ,dra 'odst. 2. §-IU 349. Trz. TIia.jme:n.ši,a mie
'na i:relSltu ůe 6-mesalČný ŽlaJ1álf (§ 66. Trz.). Z tejt:a IPrílČiny v p,rí'P,ade vy
rúbamda 7- a 6-ro:nej káJZinice nem6,že byť Ireloi <O p,r'lib.Iižen.í sa n.ajlll1ell1Šei 
miere. :zálml]1lom vreIdIPÍs:a.ného tlrestu. NaJsledovne v takomt,o> IPdlPaJde ne
správné ,je 'odvol'a'l1ie sa na § 91. T'rz. 

Dra 2. o,d\St~vca bodu 4. §-ru 3. IzáJmn.a ZlO dň,a 3.1. j,all1lUár'a 19:19 č. 75 
Sb. z. a ll1ar. (v znení §-u 1. 'zák,ona čí-sl,o, 1,63-19120 Sb. :z. a nci!r.) »ide-li 
o 'VirTOk poroty, prí:slluší '0 ' tom, či má n'a,s~ať zÍ'faJta vrá'Vla v1ol,elbného, 
r,ozhod:11lúť 'POlrOItc'Om, a ,jels1tlli ,nie de zv1áštnym lZákonom vý,sIovne . msta-:-
nOlV'ené, že z,tr,alt;a volelbného IjJrá'V,a 'l]1a,sltáva bezpodmi-enečne, maže byť 
zlÍ'r.alta ' vy:slovemá Ilen v,tedy, keď trelStný čin ,bol sváchaný z polhm.!Útok 
nízkyc!h a nelč,e-stn.ÝClh ~) . ProtivÍ Isa tedy lZákonru, keď po.w~!l1Ý iSíÚd bez po,.:. 
T>Otoovislkého rolZlhodnuUa: vy;povie a'í ztratu :prá'Va voJeb:ného do obcí 
na taký an, aký íe zák.J.a.dOlm 'obžaloby. 

ll. íehwára 1922. C. ·Kr. Ul. 15-1922. 

Dr. A. z.: 
Prehľa!1 slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho 
súdu Ceskoslovenskej republiky vo veciach ob-

čianskych. 

1. 

Jestli rodič prejavi I, že is{ú čiastku svoiho maietku vreniesol 
na svojho svna - ktor-v mu v /lOsoodárstve stále oomáhal -
tiťulom tohoto stá/eho oomáhallia v hospodárstve, - z tohoto pre
javu nutno konkludovat' na to, že sa rodič povinnvm uznal svnol'i 
za pomáhanie orotihodnotu dat a te;to svoje; povinnosti za ďosť 
učinil vrevodom soomerzutej čiastkv svojho majetku na syna; z toho 
nasleduje, že rečenv úkon ;e úkonom úplatným a tak dedický nárok 
na majetok, ktorv bol oredmetom orevoau, orislúch 1 manželke
vdove zomreteho syna, nezanechavšieho descendfntov. 

(7.1L 1921, č. Ro. III. 40/20.) 

S:k u ~t k o v ý s tav. Do p000-staaois1í X-a ;pa,t,r;j.}y - medizi inými 
,nehnut-efn.o'sti, kt'oré preniesoI na X-a íeho otec, preÍ<wďlaJc, že to činí 

pret1o, lebo mlU je,ho syn X. v hOISIPodárlSiÍ!ve stállB pomá!hal. X. ne.zameohaI 
des:c~!l1deÍ'o1V. Na .rel2rné ne'hil1fUtefnosti vlzl111esJi nárok descende,J1iti otca 
X..,olvlho, uvádzajúc, že s!Ú ony olÍcovdzňou - a vlzniesJa d,edický nárok 
a,i manlž,eJ'ka-vdova, X-Ia, ru'VádlzaUIÚic, ;že si rečemé nelh11ll1lte,f11losti X. nadio
budnul úplatným úkonom. 

Sed-rda v Nitlre ro,zSludkom · č. P. 159/1916/9. prilZnala dediciké právo 
na relčené nehnuternos,u ma:nželke X-a, kd-e,ži::o ISlÚdna talbula v Bra1i's~ave 
wZls,uidkoil11č. P. -1. 370/;1919/24. p,rilZna:la dedic:ké právo descendentom 
otca X-ovho. 

Na1í(vYššÍ súd ,z.menil Wlzs'll'dok oldvoJaclieho.· slÚdm a vyrieko!l, že 
rečené nelhnrutefnosti SIÚ nadobru-dnutým maíetkom pozosta'V·c.u 'a tak na 
tento majetdk manže'lStké d.edic:ké právo IP,rislúana iffiaJžel'ke-v1ď<w·e X-a. 

(P o zná m :k a: ] elst.Ji by Isa ~ ,al\Ti1 nepOil11er medtZi hodno,tolU preve
denélho ma~e-tku ·a hodnotou ISikutočn.ých prác, konaný,ch SY!l1IOil11 ,p,re -otca. 
(IPols!,edná !by bOlla znalČlne menlŠia), Úlkoru mohol Iby byť ,čiasltolone lZa da
wV1a;CÍ IPlorv:ažovaný dOlty1čne rozdieJu medzi dvoma !h odnotami; v torot,o 
pdpaJde by ov'šem v !Úvahu prdšlo i deldické iplfávo delS,cenden~ov otoo-
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výah.,.-----:; V -lPrítomnom . prírpade táto otázka nebo,la dotknultáhorej'šíni -ť:oz~ 
h,oldnutím): . j l 

2. 

Jestli si predávatel' v sm/uve, klore; preamelom bola nehnu
tel'nosf, vyhradil právo k prameňu, nacháazojúceho sa na . preda~ 
nej nehnutel'nosti, pris/úcha mu aj najpotrebnejšie územie oko/tJ 
prameňa a .s/úžobnosť potrebne; cesty vozom - hod si právo na 
územie a cestu v smluve vvslovne nevyhradil. 

(e2/IV. 1921., ,č. Rv. III. 4.6120). 

S t ,a v ve c i. A /predaJ B-mu 'Svolju ,nehnutdno,sť doólJsnlOu smlu
vou s výhradou, že 'n? tejto nehnutel'no'sti nachádzajúci sa, jódový a bró:-! 
morvý Iprlanneťi nJie je predmeltom klú lp~olpT,edaju - l~ž je,sltJ~ by A. rpmmeň 
do, 2'I-ho dercemlbra 19'27 nesveňažil, aj tel1Jto 'Prameň 'p:rejde do vlast
nictv~a B. bez akéhokofvek idlOdatočného ,p.lat.eni,a; rplriu:zavieTaní dQičasnej 
smlruvy meldzistrananni 'nelhollo re'Či .o tom, lŽe ko,Iké ;Llz,emie okolo pra
menňa ostane vo vlastníctv,e' A. a neprišla do reči ani otá'zka 'o pristupnuti 
klU pr,ameňu . Ku prameňnu bol prí,gtup len cez predanú nehnutel'nost možný. 

B. žiadal v ,ža'lolbe, alby bol A. ,zav;iaJZený na vyda:nie 1Í1sUny, vrhod
nerj lk lP'rervodu vbstnkkehoprá'va doty,čne,j nehnutef.nolsrti alebo tl'pief 
pOIZ. kn. prevod vllas,tnklkelho rpráva na izákl,ade oprávoplaltnétho [iQzsudku{ 

A. ži,aJdal VG vzájomnej ža~"O\be uT,čďf, že rečený ·prameň n elb oll pred
m etom ,kiúpovrerdruj1u, ďa1letj že mu prilSlúoha /práv.o s:lurž,olbnolsti oerslty 1110-
z om k tomuto prameňu cez predané nehnutel'nosti a žiadal zaviruzať B-.;ho, 
aby podlpísal lnálkr,els oa Jli'sti,nlu, potrebnú k poz. kn. zalbelZAperče,niú r e,čei 

ného práva. 
Serdnia v Rimavlslkej Soholte Iro'zsudkom č. P. 509/19,18/34. ž.a].obe 

B. vyhovela s 1ým o:bmedzením, že súóaJsne s P'ů'z. kn. Jl)rev,odom vJlast
níokeho ,práva zruznručeoné má Ibyť /pre predávrrutefa (A) na do:bnl ,po rok 
1~7 'Právo užívania a 'SlPeň,aierua jódového a brómovéiho iPr.ameňa, na
cháldzaJjúceho sa na pfeda:ne,j nehnuteInos,ti. 

S'údna taburla v K'Qoš'idruoh rrolZSlUdkoaTI č. P. I. 510-1919-38 člÍastG'čne 
zmenilia rOlz;surďork súdu Iprvlo:stu;pňoOvého, - medzi in,Ýiill - /pon.echala 
A-mm VG viI,aJSltníctve územie 10 kvad.r. IsiaJlOvé 's rpranneň.om, Iktorý je 
na tomto území, - 'prÍ'sútdi.la mu právo služ'obnosti celsty vo,zom k reče
nému 'Ú1zemilli (,p.anuj,úcenm :polzemik:u)oelz 78 kv.adr. si.ahoiVÚ - na iI1ákre'Se 
pres.ne o'značenú - časť (pozemk. kn .) preclajn ej nehnutel'no sti ( služobňého 
-pozemiku), - . kdežto' ;p,re B. IPorďmielneone /prilS'údila vl.als1nkke p:rávrO' na 

,fečené 10 kv.ardr. slÍa(hGvé ú'zemie s prameňom a nardadUa, ,aby toto vJ,alst
níclke právG ,pre B. holo Izaznamena,né (lpranOitované) s tým, že nako'fko 
by za vlalsltní.k~ tej.t.o lpa'I1celly v IP,olzemkovej knihe aj 22-ho decembra 
1927. bol ešte A. allebo jeho derdi ič zapisai1ý, podmiene,čné vJa:stnÍ'Cike prá
vo B. stane sa bezpoclmienečným a za,znamenané vlastnfcke právo považované 
má byt zao,spravedlnené. 

Najvyšši súd c1ovolacej žiadosti B-ho nevyhovel. Z d ó vod o v: 
Z i 'Oiho IQlbrsaíhru do'časnej sm;}rUvy, že A. mó'že predať prrume'ň do 2;1. decem
hr,a 1927, mo,žmo ustállH, ·že A. ,ako predáv,atef práv,o z iPrameňov vyhradil 
si Ip1reto', aby prameňpredať, IsveňaŽ'iť mohoL Pmme,ň len v .tom prípade 
mOÚl,o ·,speňaž.iť, j~s.tli Iho možno 'vy.ú:žitk,ovať. -:- toto je v'šaK nemolŽné 
bez jstého, ;potreb.né:ho Ú'zermia a cesty. Bez,pochybné :je tedy, že !hod A. 
predal SiPO/f.ij'Ú nehnutefnosť a nevYlhradi.I si vý:slovne po,tre'bné 'Územie 
a cestu k 'prameňru, samo sehou sa foQ'zlUmejúc smltuva má sa tak vy
kladaf, že A-mu tPTiÍ!sll;úc:ha Ip,ortr,ebné úz.emie . a cesta p;re tú pdčin:u , Jebo 
bez :nlÍJcIh bo.J by lpr,ameň neuiPotrerbltef.ný a ne,speňa<žitefný. kdežto vófa 
S'trá'TI - tedy 'ruj B. - na t,o :smerova.Ja,. ,aby A. pr,ame-ň ~peň'aJŽoiť moho!. 
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