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val pred ,poš l\" edením. IKde t,o ne ni mOZD e, po \'inny Je š kodca, a·by 
ina,k,ším spôso:bom vyrovnal to, ,Č 'o ,p Olš k,oden)T Ipolškocľujúcou udal,o 
Sť-OLl 'ztmti1.PJ' i ujlme poškodeného na telesnej integrite neni ,ov,šem 
možné u y·edeniepredošléh'o staru.' A " ,šak cit spravedlnosti žiada, 
aby 'polšlwuen)" i 'za tento 'libytd" ,bol 'odšk'odnený, ,alby Isa mu dostalo 

n i<E: ,Č!oLll0, I Č'O ialko,-talk 'Y y J~O' V n wv.a. It e:n ,ná,sl,edotk Ip olŠlk,odZl u jlÚc e j fU'(1a l'QlstJi, že 
po'škodený do , is tej miery a v istýc:h sme1',ocll ,ostáva vyLúčený z toh,o, 
čo \živ,ot maže poskY'tnÚlť lč]!o veku toll'O istého prostredia ,pri ned:otl{'l1U
te j te1e·sne j integrite. Pr.avda joe ,o'V\šem 'jedna'k, :že nemožno ,objektívne 
zi's tiť , do. a 'kej miery Telčené vylÚtčenie nastane a ako bude ilJo,skyt'o
v.a.né, - jedna'k 'že niet úplne smerného náhradného 'statku 'za 1'elče
né ' vylúčenie . A,\~sak v '·onom smere .dojde ,dlľa po'kyn,ov' §-IU 271. 'o. p. 'p. 
na v.olľné S'udC'ovské uváJženie, a v smel'e posledne spomenutom ilJe-
niaze, ,a~k,o ,obe,cne UZnan)T nositeľ ,hodnôt a pľo'striedok ,opatriť si 
ro-zne .príjemnosh, spôs oibilé sú 'pos'kytovať i tu -ke,cľ .aj nie rovno-

.ce,DJl1é ,a smelľ1n.é, '1'81Z ,p1',crds,a IUsPI::k'odivé - o,c}lšIWI(]nelllÍ<e. Mý!š1k,u sumy 
tolhoto ,odlškodného, ur,čenú Siúdom cldy·olacím, po iUválŽení 'detkých 
smeroda-jn)T,c,h olwlnstí 'v smysle §-,u 12,71. o. 'P. p. rr Na j v'Ylš,š í sú.cL · ako 
'Sú,cL d o,v,olací uz'nal za 1)rimer,a,l1'ú, sl u šnú. 

A d ,2 . .v rozsudku súdu tI. ,stupl1'ov-ého, 1 estanovené, lže útraty lie
,če,bné a cestovné majú ,zodpov'ed:a.ť stavu žal,obníka, - odvolací súd 
túto 'Člasť ll~,ozsudklu :súdu I. stupňo,vélho potvrdil, - v Te1čenej ,časti 
rozsu:dku je vlastne ustanovené, ž·e ,nárok 'žalobníka na poskytnutie 

i ,am , ozIlIalČ'e:néhOl liečelIlJi,a v IlmipeľiO'C'ha ma Il1lá:hDa,au ,s Itým spojell1lý,ch 
V)fJoUl - li .celslt1o:VIl1ýcal - po, ,pTáv,e Itlrvá; IOldJvloU,alcíslÚd slpráv,ne !Vylrie-
1~ '01, \že 'v teraj:ších !pomero,ch nemož'l1'o v,opred lustáliť, Ik,ork,o hudú 
reltene vylony l(;inH ,a, j estli. sa ,me.QZl stranami nesta'De doll e.da clo
ty'Člle v)T,šky rre lč en)rchv)Tlo,h , ne'bude iné 'zb)Tvať, než :a'byo nich 
v oso-bitnolll SP'OTe Ibolo r-o-Zlh o-cln.u té. 

j-~c1 3. ,V)'1ŠklU 'útr,at POk'DaIČlO'vaill:i.a lpred sÚid'olID 1. ,s,t.Upň'OIvýlm, t a',k 
ako ,bo],a uDčená In1ž.šÍlmi súd'mi, uznal INa jvyršlší súd~a z,odpo ve da
j tLeU, do ,oh;ľadu 'beTúe lmdnotu :precLmetu spoľu, vynaloženú námalhll 
a vyskytnu vlšie sa lhoto ,,'é vý.J.oihy. 

Ž·t\)1GrV,aiI1J~t. .str,aill,a s pm' 'v ,podstate ,p!l',elhr,aJa" jp,relto )§§-om 508. a 4ŕ25. 
o. ,p. lP. Z1olClrpoy,edla;v·e hOII,a ,o,dSlúdernú a j na zillá'šanie Úit'11alt :Q1d!v1o'l,alci'eho 
pokralčovani,a. 

OZ dôvodov 111:o1'e uvecl'en)TC'h 'bolo treba dovola-ciu žiadosť strany 
žal'ov.ane:j ,ak,o neopoclstatnenJli zamietnuť. 

O-clveta .a ,prípoj o vla cia lžiadosť žal o,bníka musela ,bYľe ·o'dmietn'Utá, ' 
[ebO' - , 01(}!hlliarďil1lU c 'Qic1J It,oh o" ~e tne,b:olla j elbo ad v'o'ká to!m Ikoll1JtDa,siJgn1olv 3,

:ná - 'podaná (bola diia .s. fe'hruáTa 1192,3., tedy rpo uplY'nutí lehot y. 
stanovenej v §-e 5311. 'o. p. p., kedže ,u,snesenie ,NajvY1šlšieho :s'údu č . . 
R v III. 151111-21-1. tcl OIf1UlČle,n.é bo[o' lad vOikát,ory,i žallolbní.l\.Ia 20. j,a'l1Uá'T,a 1923 

Dr. Štefan Benko: 

Prehľad slovenslfej časti rozhodnuti Najvyššieho 
Správného Súdu Ceskoslovenskej Republiky z roku 

1923. 
v ,smys\le čl. 2. nariadenia vlády čsl. Rep. zo dňa 30. okt. 1920, 

c. fiat. Sb. zák. a JlIa,r., úrady r ,olZhodujlú 'o žiadtcs,tia,ch (lJodf,a §. 9. 
ústavnébo zák,ona zo dňa 9. apríla 11920, č. 236. ,g,b. z. a Dla,r., iP od f a 
v (ll r n é h IO U v á žen i a. Ani v ústavnmm zákone, lan,i v u.vede!l1olRl 
vládnolJDJ illariadení uellli vš,ak pre túto ,volnlú úv,ahu daná ú,radom 
žiadna dire'ktív,a, z kto,rej Iby sal moitlio odJvI01l'OiV,af sUibjektí'V!I1'é právo 
na rpriznanie če.skoslovel1!ského štátneho občianstva. 
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;:H.ozhoclnl1ti e najYYIV, šie.ho správnella SÚdLl ZlO dúa 3. marca 192·0. 
.. 3';)36-92·3. : 

Sf·ažn.Osť St. G. do il'ln~hodnUiti!élI ministra s pllnoiU 'mo,COIU pre sprá
vu ISlovenskia :v BI1atislave Č. 16442-922 pu.nk-to štátneho . občia,nstva 
:sa ziamieta, ja,kto bezdôvodná. 

Z dôvodoIv: ' 

Minister s plnou 'mo'c·ou pre správu Slovenska ľo'zlhod·nutím 
'Č . 164,142~!l2Z nev'Yihovel žiadosti sf'3Jžo'v'ateľovej ,o pi'iznanie če's'kloslo
Ye'l1'&kého! štá:tneho ,0b!či,a'nsÍ\T,a v smysle §. 9. ústavného zák,ona 'Zo' dua 
~ . a,p:J.'ila (19.20, IČ~ 2316 ISib. z. Ia ,n.; zl1uš'i~l siÚtč,a ,sne z m olCÍ úmd1n ej IUSll1l8~ 
sen'ie ,obecného vSr-boDlI v Lilpt. Slv. M. Č. 47-.21. ni,mž bio,Ilo uznané, že 
sť,a'ŽlovateT na1by1 v smylsle §. 10. zá.k. l čl. X,XJItI. lZ r. 18'86 domovského 
llráJv.a ·v· L. ISV. tM. a,ko -pr,otizá<!wnné a n.ariadll, aby bol sťa'žovateľ 
Yylma~al1Sr zo s<o;znamu prí'shlJšní,kmr uvedenej lobce. 

S/ť.a/ŽJno.sť pOldlalnlÚ .do rtolhorto iJ.1o,zh,0Idlnutia nenalšiel N. Sp. S. odô
V'Odn e-nou. 

!P,odľa §. 19. ústav,ného ,zák!o[l,a 2)0 -dúa .9. a ,príla 119ŕ20, Č. 23G. Sb. z. 
.a n., Utl1čí 'Ú'rad nai'iadením oSlolbám, ktoré .naéLolbudJy dOlm,ov,ského 
]JráJvla u 've-deného 'V .§. 1. odst. 1. tepr,v :po 1. januári 11910 a patrily pre,d 
tý'm :prá\~olm domovlský,m dio niektorej obce ležiacej v území 'b5rvalého 
štátu IRakrúsk,o-u:hor:ského mi'IDo ;ll'Zem'Ía tera.1lŠej repu/bliky Če'sko-

. s.],o,ve:nslk'ej, p!rep;aldmrú lshotu, .do Ikrtor'ej mÔ'ž'U ;po/d'alť ž~ald!osť iO, prilzlna
nie :česlmslOtvlenskébJo \š,tátneiho oblčianstv,a . Leu.llolta tá bo,Ja lu'lčená 

.l1<aida-denÍJm 'dá,dy ire,pfUibliíky ,Čes:kJos1Iovenskej ;z 30. lolld. 19,2,0, Č. 601. Sh. 
z. a n ., ktoré v sVlojom 2. čl. .stanoví, ,že ú ,r 'ady ro,zhodujú IO žiado
stiach pro\CJlľa §-u 9. ústavillého zákona 1JIOdlľa v,olľného luv,áženia. Ani 
v !Ústavnom .zá.:illone, lani v :uve,de11l0:m 'vlád'l'loo'm nari.adení neni 'V'šak 
}J 'ľe túto! Ylo:ľnú ú,v,a:hu .dalIliá úradu ži,aldna d~rek'tív,a, .z okt,or/ej by iboflQ 
mOlžn,o odYlolZ'ov,at subjektívne p ,rávo na priznanie českosllo;venskélho 
š.tátnehJo občiam!stva. 

18ťa;žovateľ domá,hal sa . v pokl:aČoovaní sprá Yll0m vSéslo vne len 
() priimania 'če ,s,klo,slovenslcého štátnehio I O lbčianstva po'dľa §-u 9. u ve
deného ústa;vného zá:lwna, udáv,ajúc a .domo'vským li'sto1m vydaný,m 
mu ,o,boou Lipt. ST. l\1j,k 'ulálš om dňa 2. jrúla 1921. pod Č. 135-211 preuka
zujiÚ,c, ,že illla'dobrud·o l \v~ IQibci tej domovskél1iO práva teprv .dňa 1. ~a

lTuára 19,15. Neu'~nal-Ji pri tomto staye minister spl:nou mocou .pre 
správ/u Sl.o'V,enska, za ''v,hodné, a'by 'pTiznal Isťa ,žovater.o·vi lštátne.Q<bčitan
s tvo ,č eskJo,slove:ns·ké, nem,olžnlo v r o,zhO'dnutí tom sp.atl10vať }JIolšk'ode
nie ,s{,alžovatelľa v je:ho :SUibjektfv:nych .práv.ach. Nen.ado'bu-d.ol-li 'i~ša'k 
sťažovIateľ lšt,Mneho oib1čÍao:1stva českiO'slloyen.ského , slulší ho po,važlO<vať 
jako cudz'oZlemoa, ktlolI'éll:nu olbec ·ne,mohla domovské právo JJez'lJIQid
m:i'eH<81Č,ne 'UiCJIeil:Lť, ,aille ktoTlému lTI10lhlla v s.my,&,le 2. <Q,cls:t. §-u 16. zMi:. 
čl. v. z 110lku 1'90'3 'pJj,jatie d iO Isvoj-ho svä'zku len prisľúbiť alebo síce 
piOlskytnúť, tO' višal{ len na príp.ad, že nadobudne štátneho ,0bčia'l1Istvla 
č esko.s looveillsl{oéhlo. 

IPriZlna.J,l;t-li tedy m enovaná. bee 'sťa'Ž'O"iT a te ľo yi d o,mov,ské právo 
be'zpodmiene<Čl1e, nebo'llo d'OtYÓlé usn'8se-nie ,ohecného výbOT~ piO práve. 

JJloltom 'ilšak J)ol minister :s plnou moc ou pre správu SlO'venska 
o'práVn8iJ1ý mOCIQiU sv;o'jho ,právadozorčiebo usnese'nie _to _zrušiť už 
z tohoto dÔYloau ,a netreba 'sa naj vyiš.šie'mu .sp.ráv:ne,mu súduza·býv.ať 
ani spornou lOt wZlk o u, či vylho'vel ale'bo nevyhovel sťažov.atei ostat-

. 11ý,m lJlodJmienkam nado'budnutia domovského .práva. 


