
JUDr. K. Koržinský, min. miesto tajomník. 

Instančné pokračovanie v záležitostiach 
domovského práva na Slovensku." 

Tak, jako máme rôzne spôsoby nabývania a pozbývania domovského 
práva, veľmi rôzne a rozličné sú i ustanovenia pre instančné pokračovanie 
administrativné v záležitostiach domovskej príslušnosti. Osobitne je upra
vený instančný postup, keď sa jedná o pôvodné nabývanie domovského 
práva, t. j. podľa toho, či sa jedná o dobrovoľné "alebo o povinné 4delenie 
domovskej príslušnosti a zase iné sú predpisy o instančnom postupe pre 
rieš'enie odvodenej domovskej príslušnosti, t. j. keď sa jedná o uznanie 
domovskej príslušnosti detí na základe príslušnosti ich prirodzených alebo 
adoptujúcich rodičov alebo o uznanie domOIvskej príslušnosti manželiek 
na základe príslušnosti ich manželov. 

Cieľom mojim je pokúsiť sa objasniť a prehľadne sostaviť zásady, 
ktorých sluší dbat pri administratívnom pokračovaní v záležitostiach do
movskej príslušnosti. Zabývať sa budem vÝlučne ustanoveniami formálneho 
práva a k materiálnemu právu siahnem len, pokiaľ bude toho treba k bliž
šiemu vysvetleniu práva formálneho. 

Ustanovenia o administratívnom pokraoovaní v záležitostiach domov
ského práva sú tak rozmanité, že pojednávajúc o nich, súčasne bude treba 
podrobnejšie dotknúť sa všetkých hlavných zásad, platných pre všeobecné 
administrativné pokračovanie a preto čitateľ súčastne nájde tu analogicky 
vhodnú pomôcku i pre administratívne pokračovanie v iných správnych 
záležitostiach. " 

Pri pokračovaní správnom je zásadou, že úrad prv, než začne meri
torne rozhodovať o nejakej veci, musí prezkúmať: 

I. či je kompetentným vybaviť" meritorne dotyčnú záležitost; 
II. či opravný prostriedok bol podaný v zákonitej lehote a u prísluš

ného úradu; 
III. či osoba, ktorá podala žiadosť, prípadne opravný prostriedok,je 

k tomu legitimovaná; 
IV. či sa nejedná o res iudicata a 
V. či proti jeho rozhodnutiu bude pr'f"pustný ďalší riadny olpravný " pro

striedok. 
Pokusím sa teda objasniť a prehľadne sostavif ustanovenia pre admi

nistrativné pokračovanie ' so zreteľom " na osobitné ustano'Venia pre' zále
žitosti domovs"kého práva, lO miestnej a " vecnej príslušnosti úradov správ
nych, o lehotách, ,o · stránkach , o " účirikoch rei iudicatae, a o poučení 
a opravnych prostriedkoch. . 

I. O k9m.petencii správnych' úradov. 

" "O správnych záležitosti~ch môže platne '" ro,zhodovať. len ten úrad 
adin'ini'stratívny, ktOrý podľa "zákona ' je k tomu "':príslušný' a "" i:)právnený. 
Zásadne sú neplatné 'správne úkony, vydané neprís!ušnými l "1ira'dmi : 

Rozoznávame príslušl1:O'sf miestnu a vecnú. Mie stn e príslušným 
úradom v obore domovského práva bude otec, v ktorej má byť uznaná, prí-
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padne udelená domovská . príslušnos't, alebo správny úrad politický, v ·jehož 
obvode táto obec leží. Každý úrad správny má prikázanú pôsobnost pre 
určitý miestny obvod a len v tom obvode prislúcha mu úradná právomoc. 

Vec n á príslušnosť úradov správnych je pre jednotlivé druhy nabý
vania a pozbývania domovského práva buď osobitne zákonami upravená 
(Iex specialis) (§§ 12., 17., 18., 25. a 164. zák. čl. XXII/1886) alebo je treba 
použit všeobecných ustanovení zák. čl. XX/1901 (Iex generalis) , kde pokra
čovanie instančné neni osobitne upravené. 

úrad, aby _mohol ustáliť, či sám je vecne kompetentný k meritornému 
vybaveniu záležitosti, musí si uvedomiť, o ktorý spôsob nabývania alebo 
pozbývania dom'ovského práva sa jedná a podľa jakého zákonného usta
novenia má záležitosť posudzovať. ' 

So zreteľom na spôsob, ktorým je správne pokračovanie v obore do
movského práva upravené, rozlišujem~ so stanoviska vecnej kompeten-:: ie 
tieto. skupiny: ' . 

1. pOlkračovanie, keď sa jedná o dob r o voľ n é prijatie do domovské~ D 
sväzku dľa § 12. a § 164. zák. čl. XXII/1886; 

2. pokračovanie, keď sa jednalo o povinné (n ú ten é) prijatie do 
domovského sväzku dľa §§ 10., 11. a 164. zák. čl. XXII/1886; 

3. pokračovanie, keď sa jedna o p o v inn é prijatie do domovského. 
sväzku dľa §§ 2., 3., 4. a 5. zákona zo dňa 5. decembra 1896 
č. 222 r. z.; 

4. pokračovanie, keď sa jedná o s por n ú domovskú príslušnosť dľa 
§ 17. a § 18. zák. čl. XXII/1886; 
a) medzi jednotlivcom a medzi veľkou alebo malou obcou alebo 

medzi veľkými a malými obciami toho istého okresu medzi 
sebou; 

b) medzi jednotlivcom a medzi mestom so sriadeným magistrátom 
alebo medzi obciami rôznych okresov, prípadne mestami s·o sria
deným magistrátom tej istej župy medzi sebou; 

c) medzi obciami, prípadne mestami rôznych žúp; 
5. pokračovanie, keď je opatrenie, prípadne rozhodnutie správneho 

úradu o udelení, prípadne uznaní domovského práva absolutne zmä
točné a nadriadený správny úrad zakročí z moci svojho dozorčieho 
práva a dotyčné rozhodnutie, prípadne opatrenie z moci úradnej 
zruší. 

. 1. Dob r o voľ 11 é pri.i a tie do dom o v s ké h o s v ä z k u. 

Keď štátny občan žiada o prijatie do. domCJIVského sväzku niektorej 
československej obce a neuvádza, prípadne nemá v tejto obci zákonitých 
nár IO k o v na prijatie, tak v smysle § 12. zák. čl. XXII/1886 o žiadosti 
tej r o z hod uje o. bec s vylúčením každej ďalšej apelácie. Každá čsl. 
obec môže každého čsl. štátneho občana, i keď sa dotyčný v obci ani ne
zdržuje, prijat do svojho domovského sväzku a jej rozhodnutie (opatrenie) 
o prijatí, jako správny akt konstitutívny (autoritatívny), je v postupe in
stančnom konečné a stáva sa právoplatným už samým jeho doručením 
dotyčnej stránke. 

Vyskytuje sa tu však otázka, kto·rý obecný -orgán je kompetentný 
rozhodovat o prijatí do domovského sväzku? Ačkofvek okolnosť táto je 
veľmi závažná a dôležitá, nebola zákonom výslovne upravená. V § 11. a 12. 
zák. _ čl. XXII/1886 a i v zákone zo dňa 5. decembra 1896 Č. 222 r. z. hovorí 
sa len, že o žiadosti za prijatie do obecného sväzku rozhoduje »obec«. 

Prax z uhorskej doby sa ustálila, jako je vidiet, z rozhodnutí uhorského. 
ministerstva vnútra Č. 32.050/1889, 84.581/1890 a 49.068/1883, na tom, že 
o prijatí ' do domovského sväzku rozhoduje obecné zastupiteľstvo veľkej, prí
padne malej obce, prípadne mestské zastupiteľstvo mesta so sriadeným ma
gistrátom. 
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V bývalých mestách municipiálnych o prijatí do domovského sväzku 
rozhodoval v smysie § 164. zák. čl. XXII/1886 magistrát dotyčného mesta. 

Dfa ustanovenia ~ 32. zák. čl. XXII/1886 obec vykonáva svoje samo
správne práva skrze obecné zastupiteľstvo. Nemožno popierať, že prijatie 
do domovského sväzku náleží do oboru obecnej samosprávy, t. j, do samo
statnej (vlastnej) pôsobnosti obce a nie do pôsobnosti prenesenej. Skutoč
nosť, že čsl. obec môže ktoréhokoľvek čsl. štátneho občana prijať do domov
ského sväzku a že proti jej opatreniu, ktorým príjme čsl. štátneho občana 
do domovského sväz ku, neni prípustný vôbec žiadny riadny opravný pro
striedok, je len výsledkom jej samostatného samosprávneho práva a preto 
je zjavné, že o prijatí do domovského sväz ku jako o výkone samosprávneho 
práva obce môže dľa ~ 32. zák. čl. XXII/1886 rozhodovať len obecné, prí
padne mestské zastupiteľstvo. 

Tomu výkladu nasvedčuje tiež ustanovenie § 164. zák. čl. XXII/1886, 
v ktorom je výslovne podotknuté, že o prijatí do domovského sväzku v mu
nicipiálnych mestách rozhoduje magistrát. Toto výslovné určenie kompeten
cie pre mestá municipiálne môže by považované len jako rO?diel od pokra 
čovania v malých a veľkých obciach a mestách so sriadeným magistrátom 
(argumentum a contrario). 

Pôsobnosť iného obecného orgánu, ktorý by tu mohol prichádzať. 
v úvahu, t. j. pôsobnosť obecnej, prípadne mestskej rady (obecného predstg
venstva) je upravená negativne a to v ~ 62. zák. čl. XXII/1886. Dľa toho 
ustanCJvenia obecná rada vykonáva všetky úkoly (záležitosti), ktoré zákony 
a nariadenia obci ukladajú, pokiaľ nie sú vyhradené obecnému zastupiteľ
stvu alebo inému obecnému orgánu. 

Nesluší však vykladať. žeby obecná (mestská) rada podľa ~ 62. zák. 
čl. XXII/1886 bola kompetentná rozhodolVať o prijatí do domovského sväzku 
už len preto, lebo prijímanie do domovského sväz ku neni v zákone výslovne 
podľa mena vyhradené pre obecné zastupiteľstvo. Prijímanie do domovského 
sväz ku náleží do samosprávneho práva obee a už z toho dôvodu spadá 
podľa ~ 32. zák. čl. XXII/1886 do kompetencie obecného (mestského) zastu
piteľstva a preto nemôže o ňom rozhodovať žiadny iný obecný orgán. 

Dobrovoľne na základe svojho samosprávneho (autonomného) práva 
môže teda prijať do obecného sväzku každá čsl. obec len osobu, ktorá je 
nep.ochybne československým štátnym občanom. Je preto povinnosťou obce, 
aby v každom prípade, prv než príjme niekoho do svojho sväzku, nepo
chybne zistila, či je dotyčný skutočne čsl. · štátnym občanom. Keď otázka 
štátneho občanstva uchádzačovho neni úplne jasná, má obec cestou in
stančnou vyžiadať rozhodnutie príslušného úradu. 

Dfa § 16. zák. čl. V/1903 cudzinec môže byt prijatý do obecného sväzku 
len keď mu bolo udelené štátne občcmstvo. inak môže mu obec pri,iatie 
len prisľúbiť, prípadne zaistiť pre prípad. že mu bude udelené štátne občan
stvo. keď už päť rokov v zemi (kra,;in e) býva. 

Každá obec je povinná uvedomiť o prijatí niektorej osoby do sväzku 
domovského jeho dosavádnu obec domovskú. Je preto tiež povinnosťou 
obce, aby nepochybne zistila, do ktorej obce je uchádzač domovským prá
vom príslušný, než ho do svojho domovského sväzku príjme. Tým spôso
bom sa obec súčasne snadno presvedčí, či dotyčný je skutočne čsl. štátnym 
občanom. . 

2. povi"nné prijatie do domovského sväzku dľa §§ 10., 11. a 
. 164. z. č l. XXII /1886. 

Iným spôsobom je upravené správne pokračovanie, keď o prijatie do 
domavského sväzku žiadala osoba, ktorá uplatňuje svoj nárok na 
prijatie v smysie § 10., 11. a 164. zák. čl. XXII/1886, teda keď sa jedná 
o nútené. povinné prijatie. Ustanovenia o pokračovaní tohoto druhu maly 
by vlastne byt teraz bez praktického významu. Zrušením municipiálnych 
miest pozbylo platnosti ustanovenie ~ 164. zák. čl. XXII/1886. UstanoiVenia 
.o nútenom prijatí do obecného sväzku dfa § 10. a ll. zák. čl. XXII/1886 bo:y 
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dľa ~ 13. úst. zákona zo dňa 9. apríla 1920, č. 236/20 Sb. z. a n. nahradené 
rakúskym zákonom zo dňa 5. decembra 1896, č. 222 r. z. a preto pozbyly 
platnosti. Vyskytujú sa však ešte aj teraz nevybavené staré záležitosti 
tohoto druhu a i teraz bez ohľadu na zrušenie ustanovení o povinnom prijatí 
do domavského sväz ku dfa §~ 10. a 11. zák. čl. XXII/1886 často dochádzajú 
žiadosti o domovskú príslušnc·sť s odvolaním sa na § 10., prípadne § 11. zák . 
čl. XXII/1886, ktoré je treba vybaviť, preto p.O'Važujem za vhodné zmieniť 
sa aj o pokračovaní tohoto druhu. 

Tak o dobrovoľnom jako aj nútenom prijatí do· obecného sväzku je prí
slušné rozhodovať, jako som to hare uviedol, obecné, prípadne mestské zastu
piteľstvo. Rozdiel je ten, že proti dotyčnému rozhodnutiu je prípustná apelácia, 
ktorú môže podať uchádzač, keď jeho zákonným nárokom nebolo vyhovené. 
Naskytuje sa otázka, ktorý úrad je prÍsluš'ný v takomto prípade rozhodovať 
o podanej apelácii. Otázka tá neni výslovne upravená zákonom. 

Podľa odst. 2. § 25. zák. čl. XXII 1886 je proti rozhodnutiam obce, 
vydaným v súkromých záležitostiach určitých jednotlivých osôb, prípustná 
apelácia na správny výbor a z toho keď obe usnesenia sa od seba odchyľ/.l,iú 
na niinisterstvo vnútra. 

V danom prípade jedná sa o rozhodnutie obce o nároku jednotlivej 
osoby na prijatie do obecného sväzku v smysle § 10., prípadne 11. zák. čl. 
XXII/1886. Ide tu teda o rozhodnutie obce, vydané v súkromnej záležitosti 
určitej jednotlivej osoby v obore jej autonomného práva a preto o apelácii 
proti neprijatiu dIO' domovského sväzku dľa § 10., prípadne § 11. zák. čl. 
XXII/1886 bol podľa zákona plÍslušný rozhodovať v druhej instancii župný 
správny výbor a po prípade v tretej instancii ministerstvo vnútra. (Rozhod
nutie býv . uhorského ministerstva vnútra Č. 49.068/1883.) 

Vstúpením v platnosť zák. čl. XXVI/1896 odpadla tu prípadná apelácia 
na ministerstvo vnútra. 

§ 23. Č. 2. zák. čl. XXVI/1896 stanoví, že o sťažnostiach proti rozhod
/lutiam slJrávnelzo výboru, prípadne mestskej rady (magistrátu) municipál
neho mesta, vydaných o pri.iati osôb v obci sa usadivších do sväiku obec
ného dla § 10., 11. a 164. zák. čl. XXlI/1886, rozhoduJe správny súd. 

Následkom toho o žiadostiach za povinné prijatie do domovského 
sväzku podľa § 10. a 11., prípadne ~ 164. zák. čl. XXII/1886 v malých a veľ
kých obciacb a v mestách so sriadeným magistrátom od roku 1896 počí
najúc rozhodovalo v prvej instancii obecné, prípadne mestské zastupiteľstvo 
a v druhej a poslednej instancii župný správny výbor. Rozhodnutie župného 
s právneho výboru bolo podľa zákona v postupe instančnom konečné a proti 
nemu nebol prípustný v postupe instančnom žiadny ďalší riadny oprávny 
prostriedok, teda ani apelácia ani revízia k ministerstvu vnútra. (Nález N. ~ . 
s. č. 6897/23, Č. 11.118/23, Č. 16.455/23.) 

V mestách municipiálnych o nútenom prijatí do domovského sväzku 
dľa ~ 10. a § ll. zák. čl. XXII/1886 rozhodoval dľa § 164. zák. čl. XXII/1886 
od roku 1896 s konečnou platnosťou magistrát dotyčného mesta. 

Ten stav udržal sa na Slovensku až do 31. decembra 1922, t. j. do 
sriadenia župných a okresných úradov na Slovensku, ovšem s tým, že dňom 
vstúpenia v platnosť úst. zákona Č. 236/20 ustanovenia § 10. a § 11. zák. čl. 
XXII/1886 o nútenom prijatí do domovského sväzku pozbudly platnosti. Od 
účinnosti úst. zákona Č. 236 /20, pokiaľ obec nechcela uchádzača dobrovoľne 
prijat do domovského sväzku. nemohlo ťYť v prípade apelácie jej zamietavé 
r ozhodnutie nahradené rozhodnutím župného správneho výboru a prípadná 
a pelácia musela byt správnym výborom zamietnutá jako neodôvodnená. 

Dňom 1. januára 1923 vstúpil v platnosť na Slovensku zákon zo dňa 
29. februára 1920, Č. 126/20 Sb. z. a n. - o sriadení · župných a okresných 
úradov, ktorým baly zrušené dosavadné správne výbory a ich pôsobnost 
v smysle § 6. tohoto záko'na bola pJ'enesená na župné úrady. Tým istým 
dňom mesta municipiálne baly prehlá~ené za mesta so sriadeným magistrá-
tom, prípadne za veľké obce. ' 
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Následkom toho dnes o žiadostiach za domovskú príslusnosť, v kto
rých sa uchádzaČ odvoláva na ustanovenia ' ~ 10., prípadne § 11. zák. čl. 
XXII/1886, rozhoduje v prvej instancii obecné, príP. v Bratislave a v Ko
šicÍach '-mestské zastupiteľstvo . a v druhej instancii s konečnou platnosťou 
župný úrad. Poneváč ustanovenia § 10. a § ll., zák. čl. XX1I!1886 o nútenom 
prijatí do domovského sväzku dňom vstúpenia v platnosť úst. zákona 
Č. 236/20 pO'zbyly platnosti, obecné (mestské) zastupiteľstvo môže a v . prí-. 
pade apelácie župný úrad musí žiadateľa s jeho nárokom odmietnuť s odvo
laním sa na neplatnosť dotyčného ustanovenia. . . 

- Okresný úrad a ministesrstvo v tomto pokračovaní vôbec neprichá
dzajú v úvahu. Rozhodnutie župného úradu, či sa ono s prvostupňo'vým 
rozhodnutím obecného (mestského) zastupiteľstva shoduje alebo nie, je tu 
v postupe instančnum konečné a neni prípustná proti nemu ďalšia apelácia 
ani revízia v smysIe §~ 1., 2. a 3. zák. čl. XX/1901 a to z ohľadu na zvláštnu 
(speciáinu) úpravu instančného postupu dľa § 23. zák . . čl. XXVI/1896, ná
sledkom ktorej všeobecné (generálne) predpisy zák. čL XX/1901 nemôžu 
prichádzať tu v úvahu. . 

. Táto zásada je vyslovená v § 12. zák. čl. XX/1901 a to, že: §§. 1" 2., 
3. a 11. tohoto zákona nevzfahujú sa na záležitosti, ktorých konečné rozho
dovanie patrí do pôsobnosti správneho súdu. Ohľadom odvolania v takýchto 
záležitostiach zostávaJú dosavádne predpisy nenarušené. Ustanovenia §§ 4. 
až 10. maJú však byf primerall? použité pri správnom pD/uQčovaní tiež 
i v týchto záležitostiach. 

Keď Najvyšší správny súd považuje »prijatie« do domovského sväzku 
za súkromú záležitost jednotlivca a obce, patrne vychádza z predpokladu, 
že z dôvodov verejných nezáleží na tom, či štátny 'Občan, ktorý už má 
domovské právo v niektorej obci na štátnom území, bude prijatý do do
movského sväzku inej čsl. obce alebo nie. 

Ináč však bude tomu, keď by sa jednalo o bezdomovca alebo o štátne
ho občana, ktorému obce odopierajú domovskú príslušnosť. Podľa § 5. zák. 
čl. XXII/1886: Každý štátny občan musí prislúchať do sväzku niektoreJ 
obce. Každý môže prislzíchať len do sväzku jedneJ ooce. Sväzok obce 
a z toho nasledujúca príslušnosť zanikne len v tom prípade, keď dotyčný 
vstúpil do sväzku ineJ obce. 

Následkom tohono ustanovenia, keď štátnemu občanovi príslušná obec 
odoprela uznať príslušnost, obci nadriadený úrad musí sa starat, aby do
tyčnému zistil a určil domovskú príslušnost. V takom prípade domovské 
právo je verejnoprávnou záležitostou, pre ktOifú je pokračovanie zákonom 
osobitne upravené v §§ 17. a 18. zák. čl. XXII/1886. 

. Institucia domovského práva náleží do oboru verejnoprávnych záleži
tostí a len »prt,;atie« do domovského sväzku môže byt súkromou záleži': 
tostou. 

Dľa § 20. úst. zákona zo dňa 9. apríla 1920, č . 236. Sb. z. a n. a dľa 
vyhlášky ministerstva vnútra v dohode s ministrom vecí zahraničných zo 
dňa 20. augusta 1920, Čís. 492 Sb. z. a n. úst. zákon Č. 236/20 nadobudnul 
účinnosti, pokiaľ ide o pomer k .štátom, utvoreným z územia bývalej ríše 
Rakúsko-Uhorskej, dňom 16. júla 1920. 

Ustanovenie § 13. úst. zákona Č. 236/20, ktorým bolo stanovené, že pre 
povinflOsť obce prijím at da sväzku obecného platia na bývalom území uhor
skom ustanovenia zákona zo dňa 5. decembra 1896, Č. 222. r. z., nevztahuje 
sa na pomer Československej ' republiky k štátom iným a preto táto lex 
specialis o účinnosti zákona Č. 236/20 nemôže sa vzťahovať na ustanovenie 
§ 13 .. účinnost § 13. úst. zákona č. 236 '20 sluší po'sudzovat podľa všeobec
ného ustanovenia § 4. zákona zo dňa 13. marca 1919, Č. 139. Sb. z. an., 
t. j. že pokiaľ v zákc1ne lebo nariadení neni nič iného stanovené, počína 
sa jeho účinnosť 30 dní po vyhlásení (Iex generalis). . 

úst. zákon Č. 236/20 bol vyhlásený v Sbierke zákonov a nariadení 
dňa 21. apríla 1920 a preto už dňom 21. mája 1920 na Slovensku vstúpily 
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v platnosť ustanovenia zákona zo dňa 5. decembra 1896, Č. 222. r. z. a tým 
dňom súčasne po,zbyly platnosti ustanovenia o povinnom prijatí do obecného 
sväz ku dľa §§ 10. a ll. zák. čl. XXII!1886. (Nález N. s. s. Č. 15.672/22.) 

3. P o v inn é pri'; a tie d o dom o v s ké h o s v ä z k u d ľ a z á k o 11 a 
zo dňa 5. decembra 1896, č. 222. r. z. 

Na miesto ustanovení o povinnom prijatí do domovského sväzku dra 
§~ 10. a 11. zák. čl. XXII/1886 boly v smysle § 13. úst. zákona . zo dňa 
9. apríla 1920, Č. 236/20 Sb. z. a n. na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
uvedené v platnOSť u-;tanovenia rakúskeho záko'na zo dňa 5. decembra 1896, 
Č. 222. r. z. 

O žiadostiach za výslovné prijatie do domovského sväzku v smysle 
tohoto zákona rozhoduje obec. Pokiaľ i tu niet ustanovenia o tom, ktorý 
obecný orgán má o žiadosti rozhodovať, slu~í aj tu uznať podľa § 32. zák. 
čl. XXII/1886, že obecné, prípadne mestské zastupiteľstvo. 

V § 6. zákona zo dňa 5. decembra 1896, Č. 222. r. z. je stanovené, 
že »keď obec pobytu opomenie rozhodnúf o domáhanom nároku na prijatie 
do sväzku (iontovského (§§ 2., 3., 4.), prípadne o jeho prisľúbení (§ 5.) 
v lehote šesti mesiacov počítajúc od podania žiadosti, pripadne rozhodovanie 
nadriadenému úradu politickému. Ten istý úrad rozhodu,;e pri dovolaní, keď 
priiatie alebo prisľúbenie pri.iatia do sväzku domovského v prípadoch §§ 2. 
až 4., prípadne 5. obec pobytu odoprela.« 

Je teda zrejmé, že o žiadosti rozhoduje v prvom rade obec a že keď 
obec pobytu odopre uznať nárok dotyčného na prijatie do domovského 
sväzku alebo keď do 6 mesiacov opomenie o žiadosti rozhodnút, vtedy 
k dožiadaniu interesovanej strany o veci rozhodne v prvej stolici nadria
dený úrad politický. 

Prichodí riešiť, ktorý úrad je tým nadriadeným úradom politickým 
a jaký je ďalší postup instančný. 

Dľa ustanovenia § 31. a 18. zák. čl. XXII/1886 nadriadeným úr8dom 
pre veľké a malé obce je okresný úrad a pre mestá so sriadeným magi
strátom ' Je župný úrad. Bývalý župný správny výbor nemožno pokladať 
za nadriadený politický úrad. 

Ďalší postup instančný v zákone neni zvlášt stanovený, ie treba 
preto použit predpisov všeobecných, t. j. predpisov zák. čl. XX/1901 o zjed
nodušení správneho pokračovania (lex generalis). 

Dľa zákonného článku XX/1901: 
§ l. v správnych záležitostiach neni prípustné ďalšie odvolanie proti 

rozhodnutiu, prípadne opatreniu tretej instancie,' 
§ 2. proti rozhodnutiu, prípadne opatreniu druhej instancie, ktoré sa 

sh oduje s rozhodnutím prve; instancie, zásadne neni prípustná ďalšia apelá-
cia.. (mimo bodu a), b), c) . 

§ 3. proti rozhodnutiu (opatreniu) druhej instancie, ktoré súhlasí v me
ritu s rozhodnutím prve'; instancie, pokiaľ apelácia podľa § 2. je neprípustná, 
môže byt ,vodaná na patričJié ministerstvo revízia, ktorá môže sa opieraf 
len o dôvody, že vrchnos! .rozhodnuvšia v prve'; instandi bola nepríslušnd 
alebo že ,;e} rozhodnutím alebo pokračovaním, ktoré bolo podkladom pre 
toto rozhodnutie, bol porušený zdkon, zákonné vládne nariadenie al,ebo 
zálwnný štatút. Minister môže také rozhodnutie zrušif ' a nariadiť nové 
pokračovanie. ' . 

Ustanovenie § l. zák. čl. XX/ 1901 vyslovUje zásadu, že každé v postupe 
instančnom vynesené tretostupňové rozhodnutie, prípadne opatrenie, vydané 
v istej záležitosti správnym úradom (vrchnosťou), pokiál tá istá sprävna 
zaležitost nebola výslovne podľa zák. čl. ' X:XVI/1896 vyhradenákompeten
cii uhorského správneh.o súdu', ie v postupe' instančnom konečné a že proti 
nemu' neni prípustný žiaden ďalší riadny opravný prostriedok, teda ani 
apelácia, 'ani revízia. . 



32 

Do kompetencie uhorského správneho súdu podľa zák. čl. XXVI/1896 
spadalo len ro~hodovanie o stažnostiach proti rozhodnutiam, príp. opa
treniam istých v zákone výslovne pomenovaných správnych úradov, vy
neseným len v istých v zákone výslovne označených správnych záležito
stiach. Stažnost na bývalý uhorský správny súd bo,ia riadnym opravným 
prostriedkom a uhorský správny súd rozhodoval vo veci meritome, t. j. 
reformatorne a nie len kassatarne. Rozhodnutia správnych úradov, proti 
ktorým bola podľa zák. čl. XXVI/1896 prípustná stažnost k uhorskému 
správnemu súdu, sú v postupe instančnom konečné a proti nim nJimo 
sťažnosti na správny súd nemohol byt podaný podľa § 12, zák. čl. XX/1901 
v postupe ir..stančnom žiaden iný riadny opravný prostriedok, t. j. ani ďalšia 
apelácia ani revízia. 

Ustanovenie ~ 2. zák. čl. XX/190l vyslovuje zásadu, že už druho
stupňové rozhodnutie správneho úradu, pokiaľ v meritu shoduje sa s prvo
stupňovým, je v postupe instančnor.1 konečné. 

Poneváč zásada tá vztahuje sa len na rozhodnutia (opatrenia) správ
nych úradov. proti ktorým nebola vyhradená stažnost na bývalý uhorský 
správny súd podľa zák. čl. XXVI/1896, preto proti takým druhOlstupňovým 
rozhodnutiam (opatreniam) bola prípustná ešte revízia podľa ~ 3. zák. čl. 
XX/190l. Proti rozhodnutiu o revízii nebola prípustná stažnost k správnemu 
súdu. Revízia bola vlastne len náhražkou za sťažnost na bývalý uhorský 
správny súd v tých záležitostiach správnych, ktoré neboly vyhradené pô
sobnosti správneho súdu. 

Revízia mohla byt podaná len pre porušenie formálneho alebo mate
riálneho práva a o revízii rozhodovalo ministerstvo len kassatorne a nie 
reforma torne. 

Dňom 4. novembra 1918 vstúpil v platnost zákon zo dňa 2. nOiVembra 
1918, Č. 3/1918 Sb. z. a n. o Najvyššom správnom súde, podľa ktorého 
do kompetencie Najvyššieho správneho súdu spadá teraz rozhodovanie 
o stažnostiach proti všetkým v postupe instančnom konečným rozhodnutiam 
a opatreniam vš'etkých správnych úradov a vrchností vo všetkých správ
nych záležitostiach mimo stažnosti na menovanie k verejnému úradu alebo 
k verejnej službe, pokiaľ by sa nejednalo o porušenie dovodzovaného práva 
navrhovacieho alebo obsadzovacieho. 

Následkom toho dnes spadá do kompetencie Najvyššieho správneho 
súdu nie len rozhodovanie o stažnostiach pro,ti rozhodnutiam a opatreniam 
správnych úradov, proti ktorým bola prípustná stažnost na bývalý uhorský 
správny súd podľa zák. čl. XXVI!1896, ale tiež i proti všetkým iným 
rozhodnutiam a opatreniam správnych úradov, ktoré podľa konkrétneho zá
konného ustanovenia alebo podľa zásady § 1. a § 2. zák. čl. XX/1901 sú 
v postupe instančnom konečné, ovšem mimo menovacích aktov. 

Dňom vstúpenia v platnost zákona o československom Najvyššom 
správnom súde staly sa preto podľa ~ 12. zák. čl. XX/190l súčasne bez
predmetnými ustanovenia ~ 3. zák. čl. XX/1901 o revízii. (Nález N. s. s. 
Č. 3711/24, 16.762i23.) 

Revízia dnes snáď by mohla mat miesto za istých predpokladov jedine 
v záležitostiach menovacích, poneváč len tieto záležitosti správnych úradov 
dnes nespadajú do kompetencie Najvyššieho správneho súdu. 

Podľa týchto zásad rozhoduje teda o žiadostiach za prijatie do domo','
ského sväzku v smysle ~§ 2. až 5. zák. zo dňa 5. decembra 1896 Č. 222. r. z :. 

a) tak vo veľkých a malých obciach jaka tiež i v mestách so sriade
ným magistrátom obecné, príp. mestské zastupiteľstvo. V prípade že žia
dosti bude vyhovené a dotyčný ,čsl. štátny občan bude do dOImovského 
sväzku prijatý, stáva sa usnesenie obecného (mestského) zastupiteľstva. 
- pokial bolo vynesené sbo'rom schopným usnášaf sa - nenapadnuteľným. 
lebo niet stránky, ktorá by mohla poda t proti nemu odvolanie. 

b) Keď vo veľkých a malých obciach obecné zastupiteľstvo opomenle 
o žiadosti do šesti mesiacov rozhodnút, alebo keď neuzná domáhanél-o 
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nároku na vydržanie domovského práva, vtedy rozhoduje o žiadosti v prvej 
instzmcii okresnýútad a y prípade apelácie v druhej instancii župný úrad. 
Proti druhostupňovému rozhodnutiu župného úradu, jestli sa v meritu ne
slwduje s prvostupňOV}Tm rozhodnutím okresného úradu, je prípustná ape
lácia k ministerstvu vnútra a keď sa s nim shoduje, je rozhodnutie župného 
úradu v postupe instančnom konečné. 

c) Keď v meste so sriadeným magistrátom opornenie mestské zas tu
piteľstvo o žiadosti do šesti mesiacov rozhodnúť alebo keď neuzná domá
ha,ri :ho nároku, rOizhodne o žiado~ti v prvej instancii župný úrad a v druhej 
instancii v prípade apelácie ministerstvo vnútra. 

Ohľadom CUdzÍllCOV stanoví § 5. zákona ,zo dňa 5. decembra 1896 
č. 222 r. z.: cudzozemci a osoby, ktorých štútne občanstvo neni možno 
preullázať, nadcbudmí za podmienok v § 2. ustanovených nároku na sľub, 
že budú wijatí do sväzku domovského niektore'; obce československei,· pri
iatie stane sa luz potom účinným, keď osoby tieto nadobudnú čsl. štátneho 
občanstva. " 

Usnesenie obce pobytu, odopierajúce nárok na nútené (povinné) pri
jatie do domovského sväzku v smysle § 2. zákona č. 222/1896 r. z., ne ni 
rozhodnutím, vydaným v postupe instančnom, ale len prehlásením strany 
íl dovolanie žiadateľa k nadriadenému úradu politickému neni opravným 
prostriedkom, ale prvým podaním, zahajujúcim spor, vzniklý medzi žia
dateľom a obcou pobytu. (Nález N. s. s. č. 4290/1919.) 

Keď k žiadosti stránky bol obcou zamietnutý nárok na prijatie do 
domovského sväzku podľa § 2. zákona č . 222/1896 r. z., môže nielen osoba 
o ktorú sa jedná a ktorá za prijatie žiadala, ale i dosavádna obec domov
ská, ktolrá sama o prijatie nežiadala, žiadať pozdejšie, i po uplynutí od
volacej lehoty u príslušného nadriadeného politického úradu, aby rozhod
nul o vydržaní domovského práva dotyčnej osoby. Žiadosť táto neni od
volaním proti rozhodnutiu obce pobytu, ale je dožiadaním príslušného úradu 
politického, na ktorý sa záležitosť pudľa zákona prenáša, aby tento o spor
nej domovskej príslušnosti rozhodnul. Žiadosť taká nie súc opravným 
prostriedkom, prirodzene neni viazaná žiadnou prekluzívnou lehotou a ne
platia o' nej ani predpisy pre odvolanie, dané v tom smere, žeby snáď mu
sela byť podaná u obce, proti ktorej výroku čelí. (Nález N. s. s. č. 14.794 '22,) 

Sú správne záležitosti, o ktorých podľa konkretného zákona môže 
rozhodovať v postupe in s t a nčnom s konečnou platnosťou len najvyšší 
správný úrad, t. j. že pre tie záležitosti je prípustný všeobecný postup in
stančný, končiaci neobmedzene ministerstvom ako najvyšším úradom štát
nym. V takých prípadoch bez pochyby neplatí ani ustanovenie § 3. zák. 
čl. XX/1901 o revizii, ale tiež nemá miesta ani ustanovenie § 2. zák. 
čl. XX/1901 a je prípustná bez obmedzenia apelácia až k ministerstvu, 
o ktorej mini terstvo môže rozhodovať nielen kassatorne jako o revízii, 
ale i reformatorne, jako o každej apelácii. 

Najvyšší správny súd v Prahe, rozhodujúc o záležitosti jazykového 
práva, vyriekol v náleze zo dňa 13. júna 1924, č . 11.030/24 názor, že podľa 
§ 12. zák. čl. XX/1901 ustanovenie § 2. zák. čl. XX/190l nevzťahuje sa na 
záležitosti správne, spada,;zíce v obor príslušnosti správneho súdu a po
neváč záležitosti jaZykového práva podľa § 2. zákona o správnom súde pred 
súd ten náležia, preto nemá miesta v záležitostiach toho druhu instančné 
obmedzenie, stanovené predpisom § 2. zák. čl. XX/ 1901 a je prípustný vše
obecriý postup; končiaci ministerstv;olJTI jako najvyšším úradom štátnym. 

Naproti tomu dovoľujem si poznamena ť , že podobný nález v záleži
tostiach domovského práva dosiaľ vynesený nebol a správne úrady v tý( h 
záležitostiach (§ 2. zákona č . 222/1896 r. z. a pokračovanie dľa dozorčieho 
práva) i ďalej pokr ačujú podľa ustanovenia ~ 2. zák. čl. XX/1901, uznávajéc 
ho za nezrušený paragrafom 2. zákona o najvyšš'om správnom s(Ide. 

Tak zák. čl. XXVI!ľ896 o uhorskom správnom súde jako tiež i zák. 
čl. XX/1901 maly tendenciu obmedzovať instančný postup a nie ho rozširo
vat. V § 12. zák. čl. XX/I901 je stano;yené, že s§ l .. 2. a 3. toho zákona nf!-

II 
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vzťahujú sa na záležitosti, ktorýcll /wnečné rozhodovanie patrí do pôsob
nosti správneho súdu. Tato ustanovenie pôvodne vzťahovalo sa len na 
záležitosti vymenované v zák. čl. XXVI/1896 o uhorskom správnom súde. 
Dľa zák. čl. XXVI/1896 do pôsobno'sti správneho súdu nepatrilo konečn2 
rozhodovanie v určitých správnych záležitostiach. ale patrilo rozhodovanie 
o sťažnostiach proti rozhodnutiam alebo 'opatreniam určitých úradov v ur
čitých záležitostiach. kdežto rozhodnutia iných úradov v tomže vymeno
vaných záležitostiach, pokiaľ boly v p'Ú'stupe instančnom konečné, nespa
daly do pôsobnosti správneho súdu a bola proti nim po prípade prípustná 
revízia. Na príklad podľa ~ 24. zák. čl. XXVI!1896 do kompetencie správ
neho súdu p'ltrilo rozhodovanie proti rozhodnutiam správneho výboru 
v záležitostiach spo'rnej domovskej príslušnosti dľa § 18. zák. čl. XXII/1886. 
Naproti tomu, keď podľa § 18. lit. a) zák. čl. XXII/1886 podžupan súhlasne 
s hlavným slúžnym uznal spornú domovskú príslušnosť v dotyčnej obci , 
ho'lo jeho druhostupľí.ové rozhodnutie už podľa § 18. zák. čl. XXII /1886 v po
stupe instančnom konečné . Poneváč proti takému jeho rozhodnutiu nebola 
vyhradená sťažnosť k býv. uhors,kému správnemu súdu, preto záležitost tá 
nepatrila do pôsobnosti správneho súdu a v tom prípade ust anovenia 
§ 12. zák. čl. XX/1901 na tú "záležitosť" nemohly sa vzťahovať 
a mala tu miesto revízia podľa § 3. zák. čl. XX/190l bez ohľadu na to, že 
sama záležitost spornej domovskej prísluš'no'Sti spadala v obor pôsobnosti 
správneho súdu. 

Z uvedeného je zrejmé, že záležitostiami, ktorých konečné rozhod
nutie patrí cLo pôsobnosti správneho súdu podľa § 12. zák. čl. XX/190l nie 
s ú určité" všeobecne vzaté, správne záležitosti, ale s lu š í t ato ustanovenie 
§ 12. vykládať len v tom smysle, že roz hodnutia (opatrenia) určitých LÍra
dov v určitých záležitostiach, vymenovaných v zák. čl. XXVI/1896, sluší 
považovať za konečné v po'S tupe instančnom a že preto neni možno proti 
nim miesto sťažnosti na spľávny súd použit. po prípade apelácie alebo re
vízie podľa ~§ 1, 2. a 3. zák. čl. XX/190l. Následkom toho neni možno vy
kladať, že ustanotveni a § 2. zák. čl. XX/1901 baly zrušené čsl . zákonom 
o najvy ššom správnom súde a to z ohľadu na ustanovenie § 12. zák. 
čl. XX/1901, poneváč § 12. zák. čl. XX/1901 len stanovÍ, že §§ 1., 2. jl 3. ne
vzťahujú sa na záležitosti zralé k rozho'dovaniu pred správnym ,údom, 
t. L na ľozhodnutia dľa konkretného zákonného ustanovenia v pos tu pe in 
sta,nčnom konečné a nie že nevzťahujú sa vôbec na vše tky správne zá 
ležitosti , spada júce všeobecne v ob or pôsobnosti spľávneho súdu . 

.J. S por o d o In o v s k lÍ p r í s Ili Š II o st. 

Pokľačovanie v prípade sporu o dlJmovs/?,ú, príslušnost je upr avené 
v § 17. a ~ 18. zák. čl. XXII/1886. 

Podľa § 17. zák. čI. XXII/1886 obec .ie povil/ná na ústne alebo písomllé 
požiadanie Jednotlivcov alebo na v yzvanže interesovaných úradov v ystavif 
v ysvedčenie o príslušnosti, alebo záležitost cieľ om určenia prís lušnosti 
predložil v yššej vrchnosti. 

l edná sa tu o spOľ medzi obcou a osobou, ktorá, prípadne o kto rej 
s a tvrdí, že je do tej obce domovský m právom príslušnou. 

Keď je nepochybné, že dotyčný je do obce príslušný, teda, že buď 
od deda, pradeda z tej obce pochádza, alebo keď sú doklady o tom, že 
bolo mu, pľÍpadne jeho ľodičom, prípadne m anželovi. jako štátnym občanom, 
udelené v obci domovské práv o, keď je isté, že dotyční sú nepoch ybne 
čsl. štátny mi občanmi a že v inej obci nenadobudli domovského práva, tak 
má obec pre dotyčného vvd a ť domov ský list. 

Domovské listy vydáva v o' veľkých i malých obciach staros ta spo
ločne s ob. notárom a v mes tách s magistrátom sám sta rosta lebo 
jeho námestek (§ 62. zák. čl. XXII i1886) . 

Keď ale vznikne pochybnOST o príslušnosti dotyčného, má obec po 
prevedení potľebného šetrenia precložif celú záležitosť vyššiemu úradu 
(vyššej vrchnosti). Tý m vyšším úradom je dfa ustanoyenia ~ 31. 
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a dľa analogického ustanovenia ~ 18. zák. čl. XXII/1886 pre, malé a veľké 
obce okresný úrad (hlavný slúžny) a pre mestá so sriadeným magistrátom 
župný úrad (podžupan). Následkom toho instančné pokračovanie slUŠÍ tu 
posudzovať úplne podľa ~ 18. zák. čl. XXII/1886. Na záležitosť spornej do
movskej príslušnosti medzi jednotlivoom a medzi veľkou, prípadne malou 
obcou bude sa vzťahovať ustanovenie hodu a) a na spor medzi jednotlivcom 
a mestom so sriadeným magistrátom ustanovenie bodu b) ~ 18. zák. 
čl. XXII/1886. 

Usnesenie obce, ktorá odO'piera uznať domovské právo (vydaf do
movský list) v smysle ~ 17. a 18. zák. čl. XX1I/1886, nie je rozhodnutím, 
vydaným v postupe instančnom, ale len prehlásením strany. 

Dľa ' § 18. zák. čl. XXII/1886: 1. v sporných záležitostiach o prísluš
nosti rozllOdu}e a) medzi vel'kými a malými obciami toho istého, okresu 
v prvej instancií hlavný slúžny a v druhej instancii podžupan; 

b) medzi vel'kými a malými obciami rôznych okresov, prípadne me
stami so sriadeným magistrátom te} iste,; ŽZZpy v prve} instancii podžupan 
a v druhej instancii správny výbor nwnicipia. 

2. V prípade bodu a) môže sa proti rozhodnutiu podžupana, keď sa 
odchyľuje od rozhodnutia hlavného slúžneho, podať vždy apelácia na 
správny výbor, keď ale obe rozhodnutia sú súhlasné, Im vtedy, keď prísluš
nosť bola odopretá pre celý obvod okresll,. 

Rozhodnutie správneho výboru v III. instancií, jestli určí príslušnost, 
ie lwnečné. . 

3. Proti rozhodnutiu správneho výboru v II. instancii, vynesenému 
v prípade bodu bY, keď sa neshodu,;e s rozhodnutím I . instancie, môže sa 
apelovať k ministerstvu vnútra, keď ale s tým súhlasne uzná príslušnosť, 
ic rozhodnutie to konečné. 

4. Oproti takému rozhodnutiu správneho výboru, ktoré či už v prípade 
a) alebo b) na území hlavnoslúžnovského úradu, prípadne celého mllnicipia, 
príslušnosť odopiera, môže sa vždy apelovať k ministerstvu vnútra. 

5. K.eď má byť určená príslušnost z úradne} moci, zahájí podžupan 
(mešťanosta) toho mllnicipia, v ktorom ,;ednanie bolo započaté, v ' prípade, 
že odmietne príslušnosť pre celý obvod mzmicipia, jednanie so všetkými 
mzmicipiami, v ktorých príslušnosť dl'a známych okolnosti ie treba zistiť. 

6. Keď sa týmto spôsobom nevysloví príslušnost v žiadnom mllnicipill, 
má - podžupan (mešťanosta), ktorý pokračovanie započal, predloží( zále
žitosť II rozhodnutiu ministrovi vnútra . 

Tieto ustanovenia ~ 18. zák. čl. XXII/1886 boly pozmenené ~ 24. zák. 
čl. XXVI/1896 v ten spôsob, že proti rozhodnut?'am správnchJ výboru 
I. v záležitostiach sporne'; príslllšnosti medzi ob'-oll a jednotlivcom, jako 
t iež medzi malými a veľkými obciami toho istého okresu (§ 17. a 18. zák. 
čl. XXII/1886; a 2. v záležitostiach s/Jome,; domovskej príslušnosti medzi 
malými a vel'kými obciami rôznych okresov, prípadne medzi mestami so 
sriadeným magistrátom (§ 18. zák. čl. XXlf'1886), rozhoduJe správny súd. 
v Boly tu teda posledný odstavec bodu 2. a body 3. a 4. § 18. zák. 
cl. XXII /1886 zrušené. Od roku 1896 počínajúc, proti každému rozhodnutiu 
správneho výboru Qola prípustná sťažnosť na správny súd a odpadla prí
padná apelácia na ministerstvo vnútra. Rozhodnutia správneho výboru 
boly v postupe instančnom konečné .. Ministerstvu vnútra bolo ponechané 
r ozhodovanie v prvej a poslednej instancii, len v prípadoch, keď v žiadnej 
župe nebola uznaná domovská príslušnosť dotyčného štátneho občana. 

Úalšiu zmenu priniesol zákon o sriadení župných a okresných úradov 
v republike Československej zo dňa 29. februára 1920, Č. 126/20 Sb. z. an., 
k~orý na Slovensku vstúpil --:r platnosť dňom 1. januára 1923. Dľa ~ 6. tohotu 
zakona 1. pôsobnost hlavných slúžnych prešla na okresné úrady a 2. pô
sobnost podžupanov a správnych výborov prešla na župné úrady. 

Od 1. januára 1923, t. j. od platnosti zákona zo dňa 29. februára 1920, 

IF 
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Č. 126 Sb. z. a n., rozhoduje podľa ~ 17. a ~ 18. zák. čl. XXII/1886 v spor
ných záležitostiach o domovskej príslušnosti: 

a) medzi jednotlivcom a medzi veľkou, prípadne malou obcou a v 'spore 
medzi veľkými a malými obciarni toho istého okresu v prvej instancii 
okresný úrad a v druhej a poslednej instancii župný úrad ; 

b) medzi jednotlivcom a medzi mestom so sriadeným magistrátom 
a medzi veľkými a malými obciarni rôznych okresov, prípadne mestom so 
s riadeným magistrátom tej istej župy v prvej a poslednej instancii župný 
úrad. 

V oboch prípadoch sú rozhodnutia župného úradu (pod a) druhost up
iíové a pod b) prvostupňové) z ohľadu na ustanovenia ~ 24. zák. čl. XXVI-
1896 a ~ 6. 7ákona zo dňa 29. februára 1920 Č. 126, Sb. z. a n., v postuPe 
instančnom konečné a nie sú proti nim prípustné žiadne ďalšie riadne 
opravné prostriedky, teda ani apelácia, ani revízia k ministrovi. (Vide ~ 12. 
zák. čl. XX/190l.) Župný úrad, ktorý v smysIe § 6. zákona č. 126/20, ::b. 
z. a 11., súčasne rozhoduje tak miesto bývalého podžupana jako i mie5to b~T_ 

, valého správneho výboru , je tu podľa 'zákona poslednou instanciou, 
Keď má byť príslušnosť určená z úradnej moci, požiada župný úrad, II kto

rého jednanie bolo zahájené, cestflu príslušného okresného úradu, patričnú 
obec, prípadne mesto so sriaden'ý m magistrátom priamo, aby sa vyslovila , či 
osoba, o ktorú sa jedná, je do obce domovským právcm príslušná. Z ohľadu 
na ustano1venie § 17. zák. čl. XXII/1886 obec (mesto) buď pripojí vysved-' 
čenie o tom, že dotyčný skutočne je do obce príslušný, alebo, keď nastanú 
pochybnosti, či dotyčný vôbec nadobudnul voľakedy v obci príslušnosti , 
alebo či nadobudnutú príslušnosť podržal, predloží spis nadriadenému 
oluesnému úradu, mesto so ' sriadeným magistrátom župnému ;lraelu, aby 
rozhodnul o domovskej príslušnosti dotyčnej osoby. Keď okresný úrad po 
prípadnom doplnení potrebného šetrenia príde k náhľadu, že dotyčný je do 
niektorej obce jeho okresu príslušný, vydá vo veci riadne rozhodnutie a má 
tu miesto pokračovanie pa,dfa ~ 18. lit. a) zák. čl. XXII/1886. Proti tomuto 
rozhodnutiu môže podať obec, do ktorej príslušnosť dotyčného ' boh usta-
lená, apeláciu k župnému úradu . ' , 

Keď ale okresný úrad na základe prevedeného š'etrenia zistí, že do
tyčný neni do žiadnej obce jeho okresu príslušný, sám nevydá vo veci roz
hodnutia a predloží spis župnému úradu, pri čom .podrobne odôvodnÍ. prečo 
odoprel uznať príslušnosť dotyčnéh o do obcí, ktoré v danom prípade pri
chadzaly v úvahu v jeho okre~ e. 

Keď záležitosť , buď následkom výš, zmienenej apelácie obce, alebo 
Jlásledkom toho, že príslušnosť okresným úradom v žiadnej obci okresu 
nebola určená, dostane sa na župný úrad, tak ten , keď uzná, že pre prí- , 
slušnos ť do tyčného prichádza v úvahu iná obec síce na území jeho ž up y, 
ale v druhom okrese ležiaca, zašle spisy dotyčnému okresnému úradu, 
ktorý vo veci prevedie pokračovanie spôsobom jako hore bola uvedené. 

V prípade, že vo všetkých okresoch župy príslušnosť takým spôso
bom nebude uznaná, župný úrad môže rozhodnúť, že dotyčný je do nie
ktorej obce (mesta) jeho župy príslušný. Také to druhostupňové, prípadne 
prvostupňové rozhodnutie župného úradu je v postupe instančnom konečné 
dfa § 18. lit. a) alebo lit. b) zák. čl. XXII/1886. 

V !Jrípade, že župný úrad neuzná príslušno'sť vo všetkých v ' úvahu 
prichádzajúcich obciach (mestách) jeho župy a príde k náhľadu, že pre . pr í ~ , 
sluŠI10sť dotyčného prichádza v úvah Li obec (mesto) leži aca na území {nei 
ž upy, tak , 'o veci nerozhodne, len zaháji jednanie so v šetkými župnými 
úradmi, v ichž obvode prís lušno s ť dotyčného dľa okolno'stí na javo vyšlých 
by prichádzala v úvahu. 

Každý v úva hu prichádzajúci župný úr ad prevedie pokračovanie spô
sobom hore uvedeným. 

Ked' sa tým spôsobe'm nevyslOVÍ príslušnosť v žiadnej župe, ,má župný 
úrad, na l\torého území pokračovanie bolo započaté, predložiť záležitosť 
k rozhodnutiu mini ste rstvu "ntítra, Odmietavého rozhodnutia (v tech-
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l1 ickom smysle) v takomto prípade. nemôže vydat žiaden zo súčasinených 
župných úradov a o príslušnosti rozhodne tu v p!vej a pnslednej- 'instancii 
ministerstvo vnútra . (Nález N. s. s. č. 15.504/23.) Zupný úrad, ktorý záleži
t osť predkladá ministerstvu, má pripojiť svoj podrobne odôvodnený návrh 
.a uviest a preukázať všetky skutočnoIsti, ktoré pre rozhodnutie majú vv
,znam. 

V sporných záležitostiach o domovskú príslušnosť úrady môžu ' r oz
hodovať len deklaratorne, t. L majú zistiť, či dotyčný má dľa platných 
zákonov v dotyčnej obci domovské právo alebo nie. Úrady môžu teda roz
hodovať, či a kedy dotyčný nadobudol v obci domovské právo, buď spô-
50bom odva.dzeným dIa ~ 6. a 7. zák. čl. XXII/1886 alebo spôsobom pô
vodným dra §~ 10. ll. a 12. zák. čl. XXII!1886 a §§ 2.-4. zákona zo dňa 
5. decembra 1896, Č. 222. r. z., a či nadobudnutú príslušnost podržal. Len 
keď takto na základe uvedených zákonných ustanovení príslušno;st nemôže 
byť zistená a určená, môže sa dotyčná osoba na základe ~ 16. zák. čl. 
XXII/1886 prikázať do sväzku niektorej obce jakQ bezdomovec. 

Ustano\Tenia ~ 16. zák. čl. XXII/1886 o 'prikázaní bezdomovcov do 
5väzku obce sú dnes vlastne bez praktického významu a sú čiastočne na 
prechodnú dobu nahradené ~ 14. úst. zákona zo dňa 9. ,apr íla 1920, Č. 236. 
Sb. z. a n. 

Prikázať do sväzku niektorej československej obce možno len česko
s lovenského štátneho občana. Dľa ~ l. Č. l. úst. zákona zo dňa 9. apríla 
1920, Č. 236. Sb. z. a n. je československým štátnym občanom ten, kto má 
v niektorej čsl. obci nepretržite od l. januára 1910 počínajúc domqvské 
právo. Následkom toho, kto tu nemá de,movského práva, neni čsl. štátnym 
ob~8nom a preto nemôže byť domovským právom prikázaný ,do žiad r.e j 
československej obce. 

Pre osoby, ktoré iným spôsobom, než na základe domovského práva, 
staLy sa čsl. štátnymi občanmi, určuje domovské právo ~ 14. a 15. LTst. 
zákona zo dňa 9. apríla 1920, Č. 236. Sb. z. a n. a preto ustanovenia ~ ! 6. 
zák. čl. XXII/1886 nemôžu prichádzat v úvahu. 

Ustanovenia ~ 16. zák. čl. XXIIl1886 nemožno považovať za2l'ušť.né 
paragrafom 14. úst. záko,na Č. 236/20, lebo môžu sa vyskytnút prípacl;!, na 
ktoré nebude možno použiť ustanovení ~ 14. úst. zákona zo dňa 9. apríla 
1910. Č. 236. Sb. z. a n., na pr. pri zisťovaní domovskej-príslušnosti us,')b 
11;dc1ených (~ 19. Č. 2. zák. čl. L/1879). 

5. D o z o r č i e TJ r á v o. 
Pri udeľovaní a pri rozhodovaní o domovskej prfslušno~ti y kaž~l()m 

lJripade je povinnosťou rozhodujúceho úradu najprv us táliť, či dotyČný' 
je čsl. štátnym občanom, poneváč podľa ~ 5. zák. čl. XXII/1SSó a ~ 16. 
zák. čl. Vi1903 domovské právo v čsl. obci môže mať len čsl. štátn 'I ol/č em. 
Ten istý postup má byt zachovaný aj pri vystavovaní domovského listu. 

Opatrenie, ktorým obec (mesto) prijme bezpodmienečne do svojho 
·domovského sväzku osobu, nemajúcu československého štátneho občanstva , 
príóadne rozhodnutie ktoréhokoľvek úradu, ktorým sa bezpodmienečne uzná 
domovská príslušnosť do niektorej československej obce (mesta) OSOJY, 
ktorá nemá československého štátneho občanstva, je nielen nezákonné, ale 
aj absolutne neplatné a táto abso:utná zmätočnost má za následok, že 
tak\~ opatl enie, prípadne rozhodnutie 'nemôže vôbec nadobudnúť právnej 
moci, nemôže tiež založit pre dotyčnú osobu nižiadnych účinkov a môže 
byť týmže úradom alebo výrokom nadriadeného úradu, vyzbrojeného' do
zorčím právom, kedykoľvek zrušen§. (Nález N. s . s. Č. 16.455/23, 20.767/23.) 

Keď obec (mesto) dodatočne sa dozvie, že osoba, ktorú prijala do 
-obecného sväzku alebo ktorej bol vydaný domovský list neni českosloven
ským štátnym občanom, taktiež keď úrad, ktorý uznal domovskú prísluš 
nosť do niektorej čsl. obce (mesta) dozvie sa, že dotyčný neni čsl. štátnym 
0bcanom. má vo veci zaviesť nové pokračovanie a svoje zmätočné opatre-



III' Ir i 

, I 

38 

nie, lH"ipadne rozhodnu.tie zmeniť a ' ho vyhlásiť za neplatné, prípadne vyd:1ný 
domovský list odvolať. ' , 

Proti takému novému rozhodnutiu stránka môže použiť tých . oprav 
ných prostriedkov, jakých a pokiaľ by ich bola mohla použiť, keď by toto 

, lOzhodnutie bolo pre ňu negatívne dopadlo od samého počiatku, t. L pri 
prvom jeho vynesení (instančné pokračovanie podľa ~ 10., 11., 12., 164. zák. 
čl. XXII/1886, prípadne § 2.-4. zákona č. 222/1896, prípadne ~ 17. a 18. zák ~ 
čl. XXII/1886). 

V prípade ale, žeby sa tak nestalo a. obec (mesto), prípadne iný úrad 
nezmenil by svojho zmäto'čného opatrenia, prípadne rozhodnutia, má každý 
nadriadený dozorčím právom vyzbrojený 'úrad, ktorý sa dozvie o vydaní 
t akého zmätočného právneho aktu, vyžiadať si od podriadeného úradu do
tyčné spisy a zmätočné opatrenie, prípadne rozhodnutie zrušiť. 

Podľa § 31. zák. čl.. XXII/1886 mesta so sriadeným magistrátom stojcc 
bezprostredne pod dozorom a kontrolou podžupana (župného úradu) a malé 
a vel'ké obce pod dozorom a kontrolou príslušn~ho hlavného slúžnehO' 
(okresného úradu) a podľa ~ 89. zák. čl. XXII/1886 nad predstavenstvom 
(radou) vykonáva dozorčie a kontrolné práva v tých vnútorných záleži
tostiach, o ktorých obec v medziach zákona samostatne rozhoduJe, v prvom, 
rade obecné zastupiteľstvo, v druhom rade v malých a veľkých obciach 
hlavný slúžny (okresný úrad) a v lnestách so sriadeným magistrátom 
podžupan (župný úrad). 

Jako som už hore podotknul, udeľovanie domovského práva spadá 
do samosprávneho práva, do samostatnej (vlastnej) pôsobnosti obce a nie 
do prenesenej pôsobnoiSti. . . 

Dľa spomenutej zásady má obecné predstavenstvo (starosta) odvolat 
domovský list, ktorý v obore svojej pôsobnosti vydalo cudzincovi. 

Obecné (mestské) zastupiteľstvo na základe svojho' dozorčieho práva 
dľa § 89. zák. čl. XXII/1886 je oprávnené a povinné odvolať domovské 
listy, ktoré boly vydané obecným predstavenstvom ' (starostom) cudzin
com a má odvolať (prehlásiť za neplatné) svoje usnesenie, pokiaľ nim bolo 
udelené alebo priznané domovské právo osoce) nemajúcej čsl. štátneho ob
čanstva. 

Ďalej je v prvej stolici nielen oprávnený, ale aj povinný okresný úra d 
zrušiť z úradnej moci na základe svojho dozorčieho práva všetky usnesenia 
obecných zastupiteľstiev SVD'jho okresu, pokiaľ ' nimi boly prijaté do obec
ného sväzku osoby, nemajúce čsl>. štátneho občanstva, prípadne pokiaľ 
nimi boly také Q1soby uznané za príslušníkov obce a vyhlásiť za neplatné 
všetky domovské listy, ktoré predstavenstvá obcí jeho okresu vydaly pre 
osoby, nemajúce čsl. štátneho občanstva. 

Takto je povinný pokračovať župný úrad, pokiaľ prijatie do domov
ského sväzku, prípadne uznanie domovského práva alebo vydanie domov
ského listu osobe nemajúcej . čsl. štátneho občanstva stalo sa v meste so 
sriadeným magistrátom. . 

Keď by okresný úrad opomenul vykonať z jakéhakoľvek dôvodu túto 
svoju povinnosť ohľadom obci jeho obvodu, je župný úrad, jako úrad 
v hiera!"chii štátnych úradov správnych instančne nadriadený,. iure devoIu
tionis povinný' sám previesť ano zrušenie. 

Taktiež je povinný nadriadený župný úrad zrušiť rozhodnutie okres
ného úradu, ktorým by bolo uznané. domovské práv.a do niektorej obce jeh o 
obvodu takej osoby, ktorá nemá čsl. štátneho občanstva. 

Instančné pokračovanie pre ten postup zrušenia správneho' aktu úradu 
nižšieho z moci dozorčieho práva úradom nadriadeným neni upravený 
osobitným zákonitým ustanovením a preto treba v týchto prípadoch pu
užiť všeobecných predpisov zák. čl. XX/190l, jako to bolo uvedené hore 
v prípadoch núteného prijatia do obecného sväzku dľa zákona zo dňa 
5. decembra 1896, Č. 222. r. z. 

Je teda prípustná apelácia proti rozhodnutiu okresného úradu k žup
nému úradu a keď druhostupňové rozhodnutie župného úradu odchyľuje· 
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sa od prvostupňového rozhodnutia okresného úradu, je' prípustná apelácia 
k ministerstvu vnútra. 

V prípade, že obe rozhodnutia v mehtu súhlasia, je rozhodnutie žup
ného úradu v postupe instančnom konečné, ale do 4. novembra ' 1918 za 
podmienok ~ 3. zák. čl. XX/190l bo~a prípustná proti nemu revízia k mi
nisterstvu vnútra. 

Proti prvostupňovému rozhodnutiu župllého úradu je prípustná ape!á-
da k ministerstvu vnútra . ' 

Taktiež ministerstvo vnútra (ministerstvo pre správu Slovenska) jako 
najvyšší orgán v hierarchii štátnych úradov správnych, ktorému prislúcha 
právo dozoru nad každým štátnym úradom správnym instančne podriade
ným (zákon zo dňa 22. marca 1920, Č. 210. Sb. z. a n.) je op:'ávnené 
a povinné iure devolutionis zruš'if všetky domovské listy, opatrenia a roz
hodnutia podriadených obcí, miest, okresných a župných úradov, poki1f 
J11ml bola udelená, prípadne uznaná domo\\fská príslušnosť v niektorej čsl. 
obci (meste) os'obe, nemajúcej čsl. štátneho občanstva. 

Podotýka sa, že obecné a obvodné notárske úrady vo veľkých a 
malých obciach ani mestské notárske úrady v Bratislave a v Košiciach 
nie sú »vyšším úradom « v smysle ~ 17. zák. čl. XXII /1886, ani »nadriade
ným politickým úradom« v smysle ~ 6. zákona zo dňa 5. decembra 1896, 
Č. 222. r. z. a neprislúcha im hore uvedené kassačné právo voči obci, prí
padne mestu, ani rozhodorvacie právo podľa ~ 17. zák. čl. XXII/1886, 

Dľa ~ 11. zákona zo dňa 22. marca 1920, Č. 211 /20 Sb. z. a n. o obec
nSTch a obvodných notároch na Slovensku: Vo veciach obecných má notár 
povinnost a právo žiadať, aby opatrenie alebo usnesenie obecného starostu, 
obecnej rady (predstavenstva) alebo obecného zastupiteľstva nebolo v y
lwnaT1é, !Jollial' by týmto opatrením alebo usnesením bol porušený zákon} 
prekročená pôsobnost alebo ohrožené blaho obce. Žiadosť tú sluší podať 
Jwjpozdejšie v lehote 3 dní II príslušného okresného úradu; o. podanej ,žia
dosti llvedomí notár súčasne obecného starostu dotyčnej obce. Okresný 
úrad rozhodne, či sa má opatrenie alebo usnesenie, proti ktorému notár 
]Jodal odpor, vykonat či nie. 

Dľa § 19. zákona zo dň a 13. júla 1922, Č. 243/1922 Sb. z, a n. obecní 
a obvodní notári szí povinní zúčastnit sa s právom hlasovacím všetkých 
schôdzok obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, na ktoré ich 
má starosta tým istým spôsobom pozvat .tako volených členov. Obecní ct 
obvodní notári majú s vJllzradoll práva odporu (§ 11. zákona č. 211 /1920) 
]Jrávo odvolania proti opatreniam a llsneseníam obce a ich orgánov, 

Podobne upravuje otázku tú ~ 12. zákona zo dňa 13, júla 1922, 
č, 243/1922 Sb. z . a n. ohľadom mestských notárskych úradov pri mestách 
.so sriadenSrm magistrátom v Bratislave a Košiciach . 

Tak obecní a obvodní notári vo veľkých a malých obciach a mestskí 
no tári v mestách so sriadenýmmagistrátom majú právo odporu (právo 
ve ta} a JJrávo apelácie proti opatreniam a usneseniam obecného (mestského) 
zastupiteľstva ~. iných obecných orgánov a sú tiež povinní svoj odpoľ, príp. 
apeláciu poda1, keď bol porušený zákon, prekročená pôsobnosť alebo 
ohrožené blaho obce. 

Ohľadom udelenia domovského práva, prípadne vydania domovského 
listu sú povinní notári použiť svojho práva odporu .len v tých prípadoch, 
Keď osoba, ktorej bolo udelené (~ 10., 11. a 12. zák. čl. XXII/1886, ~ 2-.-4, 
zákona č, 222/1896) , prípadne uznané (~ 17. zák. čl. XXII/1886) domovské 
právo , neni československým štátnym občanom , alebo keď obec prekročila 
voju pôsobnost , t. j, keď uznala príslušnost dotyčného do obce inej, t. j. 

pre miestnu nepl"Íslušnost. Z iných dôvodov ako po prípade z dôvodu mýlnej 
ap likácie zákonných us tanovení (error iuris) nemôže sa v danom prípa'de 

'zakladať právo odporu pre notára, poneváč dľa 12. iák. čl. XXII/1886 
môže obec ľubovoľne prijať každého štátneho občana do svojho obecného 
:sväzku a ~ľeto nie je porušením zákona, keď obec pri takomto píÍjatí od-
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volá sa na neplatné ustanovenia §§ 10. alebo ll. zák. čl. XXII/1886. Odpor 
notára z dôvodu ohroženého blaha obce následkom prijatia do sväzku obce 
osoby chudobnej, prípadne nemravnej, bol by bezpredmetný, lebo' o prijatí 
rozhoduje obec samostatne dľa svojho voľného uváženia a nadriadenému 
úradu v tcm prípade neprislúcha žiadne reformatívne ani kassačné právo. 

Právo odvolania môže použiť notár len vtedy, keď také odvolanie je 
prípustné. 

Krome toho dľa ~ 6. vládneho nariadenia Č. 335/1922 Sb. z. a n. ku 
kolegiainému r.o.zhodovaniu mestského notárskeho úradu patrí podávanie 
návrhov o žiadostiach za udelenie domovského práva. To však je vlastne 
len povinnosťo1l notárskeho úradu v plospech mestského zastupiteľ~tva, 
má totiž pripraviť záležitosť k rozhodovaniu a nemôže mať ináč mimo hore' 
uvedených prípadov žiadnehO' práva, príp. povinnosti z dôvodov dozorčie~ o' 
práva. -

I?okiaf sa tu hovorí o ministerstve vnútra, treba podotknúť, že toho, 
času na Slovensku všetky záležitosti domovskej príslušnosti miesto mini
sterstva vnútra -vybavuje administratívne .oddelenie ministerstva pre správu 
Slovenska. Ministerstvo pre správu S lovenska, vybavujúc správne akty, 
nerozhoduje z vlastnej kompetencie, ale z titulu plnej moci, ktorá mu bola 
daná vládou, prípadne jednotlivými ministerstvami. Jako pln.omocník prí
padne substitut zastupuje ministerstvo pre Slovensko v obore vnútornej 
správy ministerstvo vnútra a preto jeho výk.ony (rozhodnutia a opatrenia) 
majú byť iure representationis považované za vlastné výkony zastupova
ného ministerstva vnútra. Nemôže sa preto stavať zastupované minister
stvo vnútra proti ministerstvu pre správu Slovenska jako úrad vyššej 
instancie a je treba rozhodnutia ministerstva pre správu Slovenska pova
žovai za rozhodnutia ministerstva vnútra samého. Pokiaľ ministerstvo· 
vnútra si nevyhradiio konečné vybavenie istých záležitostí pre seba, môže 
o nich rozhodovať ministerstvo pre správu Slovenska a jeho rozhodnutia 
jako úradu najvyššieh o sú v p05tupe in stančnom konečné. (Nález N. s. s~ 
Č. 664/23.) 

Jako bolo už uvedené, opatrenia a rozhodnutia, ktorými sa udeľuje 
prípadne uznáva domovské právo cJsobám, ktoré nie sú č 1. štátnymi občan
mi, sú nielen protizákonné, ale aj absolutne zmätočné a môžu byť kedy
koľvek zrušené. 

Ináč je však tomu, keď obec udelila, prípadne uznala domovské 
právo osobe, ktorá je síce československým štátnym občanom, ale PI i 
svojom rozhodovaní vzala za základ už neplatné ustanovenia (§ 10. a 11. 
zák. čl. XXII!1886), prípadne prijala osobu do obce s odvolaním sa na 
§§ 2.-4. zákona Č. 222/1896 aniž uchádzač skutočne v obci 10 rokov, 
bývaL alebo keď bol vydaný domovský list čsl. štátnemu občano\ i, k torý 
v dotyčnej obci domovského práva nemal, teda keď ~ a iedná o postuP, 
ktorý nezodpovedá zákonným ustanoveniam, ale ináč neni absolutne 
zmätočným. 

V takých prípadoch dohliadajúci úrad nemôže z úradu tieto zákonu 
síce odporujúce, .ale nie absolutne zmätočné právne akty obecných orgá
nov zrušovať ani ináč proti nim sa postaviť. 
_ Udeľovanie domovského práva čsl. štátnym občanem náleží do vlast-

nej samostatnej pôsobnosti obce a náleží preto jej, aby prípadný svoj. 
omyl napravila a nie iným činiteľom, teda tiež nie štátnym úradom. 

Opatrenie o prijatí do obecného sväzku štátneho občana mohla by 
snáď sama obec zmeniť len výnimečne a to len keď jej rozhodnutie za
kladá sa na podstatnom skutkovom omyle (error facti), o kto'fom blíže 
je povedané v článku res iudicata. lr.á( e PI ijatie lO cbe n ho s, äzku 
i keď bolo oprené o mýlne zákonné ustanovenie (error iuris) je právoplatné 
a jako autoritativný konstitutivný akt nemôže byť odvolané. 

Domovský list ie len legitimačnou listinou, ktorou sa právo domovské 
dokazuje, ale nie zakladá. Môže preto byť vedený dôkaz, že osobe (štát
nemu občanovi) vo skutočnosti domovské právo v obci neprislúcha a do-
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m ovský list môže byť odvolaný. Ovšem i tu obec (a nie osuba, ktorá do:
movský list obdržala, ani žiadny iný činiteľ) má dokázať, že domovsky 
list bol vydaný omylom. 

Osoby, ktoré účinkovaly pri vydaní . domovských listov cudzincom 
a tiež i štátnym občanom, ktorí do obce nie sú príslušní, -môžu byť po prí . 
pade stíhané pre zločin padelania listín dľa §~ 391.-407. (záhlavie XXXI!.) 
zák. čl. V /1878. 

Rozhodovanie o štátnej príslušnosti dfa ustanovení zák. čl. L/1879 
a dfa čl. 8. vládneh o nariadenia zo dňa 30. októbra 1920, Č . 601/20 Sb. z. a n. 
~ padá. do kompetencie ministerstva vnútra. TO' však neznamená, že by 
v každom prípade, keď sa jedná o udelenie, príp. uznanie domovského 
práva, muselo byť vždy ministerstvo vnútra dožadované o rozhodnutie , 
či dotyčný uchádzač je čsl. štátnym občanom . Prax prij ala názor, že úrad 
k rozhodovaniu hlavnej veci povolaný rozhodu je zcela samostatne tiež 
() praejudiciálnej otázke cud,zieho oboru, lebo riešenie takýchto otázok tvorí 
súčasť skutkovej podstaty dotyčnéh O' rozhodnutia a uvažuje tiež o iných 
momentoch, ktoré pre vybavenie veci na neho vznesenej javia sa bYť dô
ležitými, ovšem nie ex pw,fesso, ale len v dôvodoch svojho výroku. Ovšem 
ie takéto rozhodnutie praejudiciálnej otázky neni schopné účinkov rei iudi
catae. (Pražák, Pr. spr. L) (Nález N. s . s. Č. 1884/19, Č . 58/21, Č . 19.405/24.) 

Orad (vrchnOSť) teda, keď má rClzhodovať o u delení, prípadne uznaní 
domovského práva, sám zistí a určí, č i je dotyčnfr dľa fa ktických a pr áv
nych skutočností jej poruke súcich, nepochybne čsl. š tá tnym oqčanom a 
po tGm rozhodne hlavnú · vec, t. j. vec, o ktorej p odľa petita žiadosti má 
rozhodnúť, t. j. o domovskej príslušnosti. Keď ale pritom nastanú po
chybnosti o 'štátnej príslušnos ti dotyčnej osoby, aleb o vysvitne, že podľa 
platných zákonov vôbec snáď ani sa nestala čsl. štátnym občanom, alebo 
že podľa medzinárodných smiúvalebo iných zákonných ustanovení (§ 21. 
až 36. zák. čl. L/1879) snáď ztratila svoju štátnu príslušno s ť v tOi'0 prí
pade prv, než rozhodne o hlavnej veci (o domovskej príslušnos ti ), predb\ží 
ces tou instančnou zá ležitosť ministerstvu vnútra k rozho-:inutiu, či dotyč
ného možno považovať za čsl. štátneho občana. 

Pokiaľ v mnohých prípadoch otázka štátnej príslušnosti je odvislou 
,od toho, či dotyčný má v čsl. obci domovské právo alebo nie, preto roz
hodnutie o domovskej príslušnosti často v takých príp adoch je praejudiko
vaním pre rozhodnutie CI jeho štátne j prísluš áosti a ministerstvo vnútra bude 
môcť rozhodnúť o jeho štátnej ' príslušnosti len vtedy, keď bude právo
platne rozhodnuté príslušným (podriadeným) úradom a jeho domovskej 
príslušnosti. 

Dľa horeuvedených zásad je vyšší nadriadený a vecne príslušný 
správny úrad zasadne oprávnený, . po prípade i povínný, vykonávaj úc do
zo rčie právo, prehlás iť z moci úradnej za nep latné rozh.odnutie, prípa dne 
'opatrenie, keď sa jedná o absolutnú zm 3.točn Ois ť dotyčného správneh o aktu. 
Absolutná zmätočnosť správneho aktu nastáva, keď rozhodnutie , prípadn ~ 
opatrenie (osvedčenie) odporuje kogentriému zákonítému predpisu, t. j. žeby 

' llrivodilo výsledok skutkove a právne nemožnfr, ktorý dfa platných pred 
pisov je neprípustný a vytvorený (nález N. s. s, Č. 4372/1921) alebo keď 
rozhodujúci úrad bol naprosto nepríslušný (nález N. s . s . č . 14.803/1921) . , 

Samé porušenie ins ta nčného postupu nezakladá napwstý (absolutnfr) 
dôvod zmätočnosti a tvorí len podstatnú vadu pokračQvania, ku ktorej 
hradeť treba ~ moci úradnej len vtedy, keď na práva st rany mala ne·~ 
priaznivý účinok (nález rak. spr. súdu Č. 2715/1910), inak môže túto v adu 
tránka uplatň-ovať len v ceste odvolania a sťažnos tí. 

Za istých okolností sú tiež absolútne zmätočné správne úko ny, kecľ 
sbowvá (kOlegiálna) vrchnosť , na pr. obecné zastupiteľstv o , nebola správne~ 
složené (nedostatočná prezencia). (Nález N. s. s. Č. 5267/1922, Č. 18.453/19.23.) 

Pod.i a t o s ť. (D ele g á c i a.) 
Zásada nemo iudex in re sua platí i pre obor administratívneho ' pokra'~ 

Ďovania , 



Instančné pokračovanie v záležitostiach domovskej príslušnosti 

do vstúpenia II po vstúpeni od 1. jan. 1923 
následkom zákona 

podľa 
ohľadom platnosť zák. čl. XXVI./ 1896 

zo dň a 29. ll. 1920 
ustanovenia v Č . 126 sb. zák. a nar. 

stolica I vrchnosť II stolical vrchnosť stolica I úrad 
veľ. a mal. 

I I. ob. zas tup . I. I ob. ,,,!up;!,r,!vo 11 __ 1. _ ob. zas tup. obcí 

l 
§ 12. 

I 

- - ----
zák. čl. mar. miest I. mestské zastup . I. mestské zastuP'

11 

I. mest. zastup . .. 

XXII·f1886 
municip. 

I miest I I. I mestská rada 
I 

I. mestská rada II - -

veľ. a mal. 
I. ob. zastup . I. ob. zastupiteľstvo 1. ob. zas tup . 

II. spr. výbor II. spr. výbor II. žup . úrad 
obcí III. :;: min. vnútra - - - -

§ 10. a § 11. 
I. mestské zastup. I. mestské zastup. I. mest. Z8Stup. '2 zák. čl. ma go miest II. spr. výbor II. spr. výbor II. žup. úrad 

XXII./1886 

II~I 
min. vnútra - - - -

I 
municip. mestská rada I. 

I 
mestská rada -1-

miest ll. I mín. vnútra - - -
I 

-

§§ 2.,3.,4. a 5.1 vor , m,,~ J. 
I 

hl. slúžny I. I okr. úrad 

obcí - - ll. podžupan ll. žup. úrad 
III.:;: min. vnútra III> min . vnútra 

zákona 
3 zo dňa l. podžupan I. žup. úrad 

5./12. 1896 mago miest - - II. min . vnútra II. min . v nútra 

I č. 222 r. z ' ll municip. 11--1 - I. min. vnútra - I -miest 

I mal. a vef. I. hl. slúžny 

II 
I. hl. slúžny I. okr. úrad 

I obcí toho 
II. podžupan II. podžupan II. žup. úrad 

IIl.:;::;: spr. výbor III. {a)'i::;: SpI'. výbo r - -
istého okresu IV.:;:::::': min. vnútra bH revizia - -

§ 17. a§ 18. mal. a veľ. 

4 zák. čl. obcí rôznych I. podžupan L podžupan 

I 
I. 

I 
žup. úrad 

XXII.j1886 
okresov a II. spr. výbor II. spr. výbor - -

miest mago tej III.:;::;: min . vnútra - - - -

iste) župy 

obcí a miest I. min. vnútra I. min . vnútra I. min . vnútra 

- _. II rôznych žúp I I I 

o d,,?,'om II 
l. I hl. slúžny l. I hl. slúžny II l. okr. úrad veľ. a mal. II. podžupan Il. podžupan 

! 

II. žup . úrad obcí III. I min. vnútra III. eF min. vnútra III> min . v nútr a prave I b)H reviz ia 

5 v smysle 
§ 31. a § 89. l. podžupan l. podžupan 

1 

l. žup. úrad 
zák. čl. mago miest Il. min. vnútra II. min. vnútra II. min . vnútra 

I 
XXII./1886 

I 
municip. l. min. vnútra I l. min . vnútra II - -

I miest 

:;: Len v prípade, keď sa druhostupňové rozhodnuti e odchyľuje od prvostupňového . 
:;::;: Len v prípade, keď rozhodnutiami prvej a druhej stolice súhlasne nebola uznaná príslušnosť. 

:,::;:=!: Len v prípade, keď bola odoprená príslušnosť v celej župe. 
t Len v prípade, keď druhostupňovým rozhodnutím súh lasne s prvostupňovým bola uznaná psís lu š nosť 

a len v dobe od rolm 1901 do 1918. 
tt Len v prípade, keď druhostupňové rozhodnutie shoduje sa s prvostupňovým a len v dobe od rok u 

1901 do 1918. 
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Dfa § 57. zák. čl. XXII/1886 každý člen obecného zastupiteľstva vše
obecne môže sa súčastniť pojednavania a hlasovať len o takých záleži 
tostiach} na ktorých nie ie be7prostredne súčastnený. 

Ustanúvenia § 81. stúličného služebnéhú púriadku (nariadenia uhúrskéh ú 
m inisterstva' vnútra č . 125.000/1902) v spújení s § 56. zák. čl. UV/1868 ú de
legácii referentúv búly nahradzené § 6. vládneh O' nariadenia zo dňa 21. sep
tembra 1922 Č. 290 Sb. z . a n. o podjatasti. 

Dfa § 6. vládneho nariadenia Č. 290 /22 predpojatým i e úradník} lu ,cl 
a jedná o záležitos ť , ktorá sa dotýka jeho vlastných zájmov alebo zá.imov 

jeho manželky alebo osôb, ktoré sú s nim v príbuzenstve alebo v švagrov-o 
stve do druhého stupiía, ,;eho adopčných rodičov alebo adoptovaných detí} 
jeho opatrovateľov alebo opatrovancov, ieho poručníkov alebo poručencov. 
Keď Je úradník, ktorému bola pridelená záležitosť k vybaveniu Jako referen
tovi} nie teda len !? manipulačnému alebo kancelárskemu spracovaniu spisu,' 
v te,;to záležitosti predpojatým, ie povinen hneď túto závadu oznámiť pred
nostovi úradu, ktorý zariadi, čoho treba. Keď i e predpojatým, prednos ta 
úradu sám} má to oznámiť úradu priamo lwdriadenému,' úrad ten poveri 
potom po,;ednaním veci buď úradní!?a povolaného, aby zastupoval predno
stu úradu, alebo úrad iný. Strana, o i eiž vec sa jedná} môže . uplatiíovať tiež 
iné dôvody predpojatosti (na pr. osobné nepria teľstvo) nepriamy zájem 
úradníka na pojednávanei veci a pod.). Keď uplatňuJe strana takéto dô
v ody, ie povinná svoje tvrdenie osvedčiť, a prednosta úradu - keď sa 
jedná o predpoJatosť referenta - alebo nadriadený úrad} keď sa jedná 
o predpojatosť prednostu úradu - vyslechne dotyčného úradníka, prezkúma 
z úradneJ moci správnosť tvrdení, rozhodne o námietke a prípadne zariadi , 
čo t reba. 

Dfa . § 82. stoličného služebného poriadku (nar. uhorskéhO' min. vnútra 
č. 125.000/1902) žiadosti o obnovu pokračovania a záležitosti, v ktorých 
bola zavedená obnova pokračovania, pokiaľ možno, majú byť . pridelené 
inému referentovi , než tom,u, ktorý v hlavnom pokračovaní jako r eferent 
účinkoval .. a podľa § 81. nar. uh . min. vnútra Č. 125.000/1902 v spojení s § 56. 
zák. čl. UV /1868 analogicky má sa tak stať aj v záležitústiach, v ktúrý ch 
účinkoval jako svedok, odborný zn<tlec, zástupca alebo intervenient alebo 
k toré pri nižšom úrade referoval alebo v ich posúdení mal účasť. 

II. Lehoty. 

Keď dútyčný úrad shfadá, že je kompetentný k meritoTnému rozhodc
-vaniu o veci, zistí, či podanie došlo na prís lušný úrad v zákúnitej lehote. 

Dfa § 57. nariadenia uhorského ministra vnútra č. 125.000/1902 a dfa 
§ 4. kancelárskeho poriadku pre župné a okresná. úrady (výnos ministerstva 
vnútra v Prahe zo dňa 12. decembra 1922 Č. 93.173/3-1922), podanie, u viac 
exemplárov každý exemplár, a tiež prípadné rubrum má byť opatrené po
dacím razítkom úradu. 

TotO' ustanovenie vzťahuje sa na úrad, ktorý podľa zákona je podacím 
úradúm pre dotyčné podanie, lebo len tým sPôsúbúm dá sa zistiť, kedy 
búl spis podaný u príslušného úradu. 

Žiadosti o prijatie do domovského sväzku majú byť podané u obecného 
(mestskéhO') úradu a žiadosti o udelenie štátnehO' úbčanstva u župného 
úradu (§ 9. zák. čl. L!1879) . Keď také žiadosti pôvodne b'Ú'ly púdané u inéllO 
uradu a u .iného úradu boly zaprútokolované, prez tú, keď dújdú na prí
s lušný úrad obecný, prípadne župný, musí ten istý opatriť podanie bez
podmienečne aj sVújím podacím razítkom. 

Podobne je tomu aj pri podaní úpravných prústriedkov. 
Dľa § 5. zák. čl. XX/1901: tak apelácia jako aj revízia má byť podanlÍ 

II úradu} ktorý v prve,; instancii rozhodoval, a ktorý z úradnei moci má vy 
merom odmietnuť neprípustnú alebo opozdenú apeláciu, prípadne revíziu . 
Proti takému odmietavému výmeru ie prípustný r ek!lrZ, o ktorom roz 
]wdne drul1Ostu/J llový úrad s konečnou /Jlatnosťou . 



1'1' , r I~I 
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Zn'amená to toľko, že úrad (vrchnosť), ktorý vo veci v prvej inst:=wc Ii: 
rOl'i:odoval , má prípadné apelačné, prípadne revizné podanie opatriť svo.\ím 
podacím razítkom, v ktorom má byť uvedené, kedy došlo dotyčné odvú
lanie k jeho úradu. Podacia značka je verejnou listinou, ktorej prislúch a 
úplná dokazujúca moc. (Nález N. s. s . Č. 15.729/23.) • 

Dľa § 6. zák. čl. XX/1901: Podacia doba pre odvolania (apdácie, r e
vízie a r ekurzy) činí v každej správnej záležitosti a proti rozhodnutianr 
(opatreniam, výmerom,) každej instclllcie 15 dní, počíta';úc odo dňa nasle
dujúceho po doručení. Keď posledný deTí lehoty pripadne na nedeľll alebO' 
sviatok podľa gr egorianského kalendára alebo na národný sviatok , tak 
končí sa lehotG /1asledu}lÍceho všedného dňa. Keď sa podanie stane poštou,. 
rozhoduje doba podania na poštu. 

Práve tak je tomu aj podľa § 25. zák. ~1. XXII/1886, s tým rozdielom ,. 
že tu sa môže lehota počítať aj od riadneho vyhlasenia rozhodnutia, ktoré 
však vždy musí byt preukázané. . 

Zásada tá platí len vtedy, pokiaľ pre určité správne záleži1Jo1sti' nie sú 
zákonom konkretný m stanovené iné lehoty. 

Dl'a § 7. zák. čl. XX/ 1901: Odvolanie môže byť podané ústne alebo' 
]Jísomne. Ú stne podané odvolanie úrad spiše do protokolll. 

Jes tli bolo odvolanie preto podané u iného úradu než u toho, ktJo'rý 
vo veci rozhodov al v prvej instancii , ted a i keď bolo podané u úradu, k t (\ rý 
je povolaný o ňom rozhodovať vo v y ššej instancii, má byť buď vrátené 
hneď s tr ánke, jestli ho táto osobn e do úradu priniesla, aby ho podala u prí
slušného úradu , a leb o, keď odv olanie dojde po pošte, sám úrad bezodkladne 
zašle ho pri amo prís lu šnému úr adu , .a čom súčasne uvedomí stránku. (§ 5. 
nar. uh . min . prez. Č . 4600/1901.) Nemá však zákonnej povinnosti, aby ne
::;právne . k nemu došlý opr avný pros triedok zaslal v lehote na správne 
miesto podacie. /Nález N. s. s. Č . 8266/23.) 

Orad , kto/rý v o veci rozhodoval v prvej ins tancii, opatrí odvoian :e ,. 
a nie s n áď len iný prÍpis (komitiv u) , ktorým mu odv olanie bolo pos túpené, 
svojim podacím r azítkom. 

Keď úr ad ten zistí , že odvolanie písomné, prípadne ústne (protoko
lárne) došlo opozdene, má ho odmietnuť cez ďalšieho pojednáv ania vý me
rom jako o'pozdené, ovšem že ústne odvolanie musí spís a ť do protokolu , 
a to aj v tom príp ade, keď opozdenie nastalo následkom pod ania odv ola ni a 
na iný neprís lušný úrad. (§ 7. nar. uh. min. prez. Č . 4600/190 1.) (Nález N. ~~ 
s. Č . 3205/22, Č . 8266/23.) 

ú r adom , ktorý v o v eci v prvej s tolici rozhodoval, odmietnuté má byť 
opozdené odv olanie a j v tom prípade, kde sa jedná o odvolan ie už nie proti 
jeho prvostupňovému , ale i proti druhostupňovému rozh odnutiu vyššieho 
úr adu. . 

Opozdenie, ktoré nastane samou poštovou dopravou , nen i spojené pre' 
s tranu so žiadnou pr ávnou ujmou a podanie odvolania na poštu rovná sa 
čo dob y podaniu II dotyčného úra du , na ktorý bolo poslané po štou. (§ 6. 
nar. uh. min. prez . Č. 4600/1901.) (Nález N. s . s. Č . 17.316/22 ,) 

Tak ti ež má úrad, ktorý v o v eci rozhodoval v prvej ins tancii , v :;ime
rom odm i etnuť odv ola nie tak písomné jako tiež i ústné (p rotokolá rne) , 
ktoré je nepripustné. P ro ti odmietavému výmeru prvo stupňového ú ' aGu 
m ôže postihnutý podať rekurz, o k tor om rozhodne v o veci prís lušný dru hc
s tupňový úr ad s konečnou platnosťo u. Proti výmeru o odmie tnutí ' oP'ozdf 
ného, pr íp. neprípustného odvolania úradom, ktorý je pov o.Ja11ý rozhodo
va ť v hl avnej veci s konečnou platnosťou , neni prípustný r ekurz k vyšš:emu 
úradu. (Rozhodnuti e uh . min. vnútr a Č . 57.953/ 1906.) 

V prípadoch, kde prvostupňové rozhodnutie v y dala vrchnosť, 1\ t cr á 
je organiz,(ývaná jako sbor, má sa odvola.nie podať u toho orgánu, ktorý 
dotyčný sbor na vonok zastupuje, na pr. proti rozhodnutiu (opatreniu ) 
obecného zastupiteľstva malých a veľkých obcí u obecného predstavenstva 
a mestá so sriadeným magistrátom u starostu. (§ 5. nar. uh . min. prez_ 
Č. 4600/1901.) 
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Písomné odvolanie má strana adresovať nie na odvolací úrad, ale na 
úrad, .ktorý vo veci v prvej instancii rozhodoval, t. j. na podací úrad (§ 7. 
nar. uh. min. prez. č. 4600/1901). 

Poznamenáva sa, ~e vecná neodôvodneno'sť odvolania alebo nespráv ne 
pomenovanie odvolania, na pr. apelácia mies to revízia, rekurz, s ťažnosť. 01''1-

volanie atď. alebo obrátene, nezakladá dôvodu k odmietnutiu odvola nia 
úradom, ktorý vo veci rozhodoval v prvej sto/lici , z úradnej moci pre ne
prípustnosť . (§ S. nar. uh. min. prez. Č. 4600/1901.) 

Keď by úrad, ktorý v prvej instancii vo veci rozho,doval, opomenul 
odmietnuť opozdené, prípadne neprípustné odvolanie, je tiež vyšší · úrad 
iure devoh,ltionis oprávllený sám takéto odvolanie pre opozdenosť , prí
padne neprípustnosť odmietnuť. (§ S. nar. uh. min. prez. 4600/1901.) 

Dľa § 9. zák. čl. XX/1901: l(ío apeláciu al[bo rev íz iu lJre neprekona
teľnú prekážku nemohol včas (§ 6.) podaf alevo na pozvanie úradu. ne
mohoľ' včas sa dostaviť, môže predložiť oSjJravedlňujúce dô"azy. 

Ospravedlňujúci dôkaz ie treba predložiť do 15 dní. od konca odvo
lacej lehoty lločíta,;zíc, ústne alt'bo písomne (§ 7.) II toho úradu, Idor.V 
v prvej instanäi r.ozhodoval. Proti výmeru, "torým ospravedlnenie bolo 
odmietnuté, ie ta"tiež do 15 dní pripustný relmrz. V otáz!le ospravedlnenia 
rozhoduje úrad druhe'; instancie s koneč1loll platnosťoll. 

Je to teda restitutio in integrum propter terminum lapsum,ktorú treba 
odlišovať od restitutio in integrum ob no'V iter reperta podľa § 10. zák. 
Č. XX/1901. 

. Ospravedlňujúca žiadosť je prípustná len v prípade ape láde a revízie 
a nemá mies ta v prípade zmeškania reku rzu alebo žiadosti o obnovu pokra
čovania . 
. Či v danom prípade nastaly neprekonateľné prekážky, rozhoduje úrad 

dľa svojho voľného uváženia po pečIivom a svedomitom uvažovaní 
všetkých v úvahu prichádzajúcich okolností. 

1I1. Legitimácia strán. 

Dľa § 4. zák. čl. XX/190l: Tak apäácia Jako tiež i revízia Je, prípustná 
len proti konečnému rozhodnlltiu a lw pre osobu ínteresovanú. Odstránenie 
neza!wnnitosti" "toré nClstaly v behu pO!lľačovanfa, predchádza,;úceho ko
nečnému rozhodnutiu, možno žiadať v apelácii alebo revizii, podane.i proti 
konečnému rozhodnutiu. 

Tak odvolanie jako aj pôvodnú žiadosť môže podať len osoba intereso
vaná. Osobou interes'ovanou je ten, o jehož práva a záležite-cti sa v danom 
prípade jedná. Pri tom nerozlišuje sa medzi osobami fy zickými a práv
nickými. (§ 4. nar. uh . min. prez. Č. 4600/1 901.) 

Žiadať o prijatie do domovského väzku p'Odľa ~ 12. zák. čl. XXII/1886, 
mohla by len osoba, o ktorú sa jedná. Tá istá osoba p'O prípade mohla by 
podať sťažnosť k Najvyššiemu správnemu súdu proti zamietavému r.o!zhod
nutiu obce. 

Dľa § 3. zák'ona zo dňa 5. decembra 1896, Č . 222 L Z. náro!l dľa § 2. 
tohoto zá"ona nadobudnutý na ' výslovné priiatie da sväzku domovského sú 
oprávnené uplatniť nielen osoba " tom~l istému nároku oprávnená, prípadne 
je} nástupcovia v domovskom práve, to jest tie osoby, ktoré odvodzu.hí 
svoje domovs"é lJrávo od tohoto oprávneného, ale a'; dosavadná obec do 
movská, a keď ide o bezdomovca, tá obec, clo ktore'; bezdomovec bol pri
!uízdTiý. 

Spomenuté osoby môžu žiadať o prijatie do domovského sväzku podľa 
tohoto zákonitého ustanovenia a môžu použit práva dovolania a odvolania 
pro ti prípadnému zamietavému rozhodnutiu. 

Keď by v dovolaciom postupe nadriadený úrad vyhovel strane (dosa
vádnej domovskej obci), tak obec. ktorá v tom prípade vystupuje tiež jako 
strana, má po prípade ďalšie právo odvolania, prípadne môže si sťažovať 
k NajvYššiemu správnemu súdu. 
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Právo odvolania obce v záležitostiach domovského práva zakladá sa 
na práve samosprávnom (vlastná pôsobnosť) a preto právo toto vykonáva 
v \obci v smysie § 32. zák. čl. XXII/1886 obecné (mestské) zastupiteľstvo. 
Obecné predstavenstvo (starosta), ktoré podľa § 86. až 89. zák. čl. XXII/1886 
je v prv,om rade povolané hájiť samosprávne práva obce. nepotrebuje 
k podaniu odvolania preukázať zmocnenie usnesením obecného zastupiteľ
stva a môže samo menom obce sa odvolať, keď ale podalo odvolanie na 
základe usnesenia obecného. zastupiteľstva, nemôže ho o svojej uime od
volať . (Nález rak. s. s. č. 7883 /1 910, č. 7445/1903.) V poslednom prípade 
k odvolaniu má byť pripojený odpis patričného usnesenia obecného (mest
ského zastupiteľstva. 

Obecné predstavenstvo (starosta) ovšem nemôže podať odvolanie 
proti vôle zastupiteľstva . 

Pri pokračovoní dľa § 17. · a § 18. zák. čl. XXII/1886 mimo obce a 
osoby, IO ktorú sa jedná, prípadne osôb. ktoré od neho odvádzajú domovské 
právo, môžu prísť v úvahu aj iní interesenti, na pr. nemocnice. chudo
bince atď., pokiaľ sú samostatné osoby právne, ktorým 'prislúcha právo 
uplatňovať náhradu vôči domovskej obci za chudobinské zaopatrenie jej 
príslušníkov. 

Strany pri pokračovaní správnom môžu, ale nemusia sa dať zastu
povať zmocnencami. Zmocnenec musí sa náležite legitimovať plnou mocou. 

Keď strana, prípadne jej zmocnenec opomenul podpísať žiadosť alebo 
odvolanie, má sa tento nedostatok odstrániť a samo opomenutie 
pripojenia podpisu, pokiaľ vôľa strany je nepochybná, nemôže zakladať ne
platnosti (nulity) podania. (Nález N. s. s. č. 1619/1921.) 

Nárok na náhradu nákladov vzniklých právnym zastúpením v pokr a
čovaní správnom prislúcha stranám len vtedy, keď je to zvláštnym pred
pisom (konkretným zákonom) stanorvené. (Nález N. s. s. č. 20.261/22.) 

lV. Res judicata. 

Bolo-li o niektorej záležitosti už raz právoplatne v p,olstupe instanč
nom rozhodnuté, nemá sa o nej ešte raz rozhodovať. Keď rozhodnutie na
dobudlo právnej moci, tvorí rem iudicatam, t. j. že spor o tej same j otázke 
a o tejže veci je v budúcnosti vylúčený (bis de eadem re ne sit actio; iudi
dum facit jus inter partes). 

Právna moc je formálna a materiálna. Formálna právna moc na
stáva, keď správny akt stane sa nenarieka teľným, nenapadnuteľným, t. j. 
keď strany nemajú proti rozhodnutiu (opatreniu) žiadneho ďalšieho riad
neho opravného prostriedku a nemôžu sa odvolať k žiadnej ďalšej vyš·šej 
instancii preto, že buď takej niet, prípadne podľa zákona neni prípustná, 
alebo že zmeškaLY odvolaciu lehotu, alebo že nechcely sa odvolať v sta
novenej lehote. V takýchto prípadoch nemôže sa vo veci podať žiadosť 
o nové rozhodnutie úradu, ktorý o nej už raz rozhodnul. I materiálne ne
zákonné rozhodnutie môže nabYť právnej moci, keď nebolo oprávnenou 
stránkou včas vzaté v odpor. (Nález N . . s. s. č. 16.778/21.) 

Právna moc ' formálna znamená teda, . že niet oprávneho prostriedku 
tam, kde taký 'Ovravný prostriedok neni zákonom pripustený. Zákol1ité 
predpisy, stanoviace lehoty, sú normou kogentnou, ktorá viaže strany a 
úrady a len zákonom môžu bYť zmenené. (Prof. dr. Weyr. čsl. právo 
správne, nález N. s. s. č. 8043/20.) Dľa zákona výnimky tvorí rest itu tio in 
integrum propter terminum lapsum podľa § 9. zák. čl. · XX/1901, o ktorej 
už som sa zmienil hore v článku o lehotách. 

Ohľadom materiálnej právnej 17Wci správnych úkonov treba rozlišo
vať správne záležitosti de lege ferenda a de lege lata a čr sa jedná o správny 
úkon vydaný v prospech alebo v neprospech strany. 

Správne úkony v záležitostiach de lege ferenda, t. j. právne akta, 
ktoré stanovia povinnosti a práva do·siaľ nestanovené, teda úkony, keď v.ni :: h 
je nieoo tvorivého, konstitutÍvneho, že to novo utvorené má byf do budúc-
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nos ti nezmeniteľné,sluší posudzovať, pokiaľ sa jedná o sP,fv§;vne úkony 
II prospech strany vydané, podľa pravidiel, ktoré platia v pneme ochrany 
práv naby tých (nadobudnutých). Také právne akta sú schopné byť res 
iudicata a zás adne sú nezmeniteľné. PráViolplatný konstitutívny správny 
a kt môže byť jednostranným aktom úradu len vtedy zmenený, keď to 
právo výs lovne dovoľuje na pr. odňatie koncesie, honebného listku atď . 
(PfO'Í. dr. Weyr čsl. právo správne, nález N. s . s. č. 10.915/24.) 

Udelenie domovského práva československému štátnemu občanovi, 
pokia ľ sa stalo príslušným a usnášania sa schopným obecným orgáncm, .' e 
konstitutívnym právnym aktom, ktorý je zásadne nezmeniteľný a nt'
odvo-Jatefný . Oľa zákona a to dIa ustanovenia ~ 5. zák. čl. XXIJ!1886 
z tr a ta nadobudnutého domovského práva môže nastať len v prípade, že 
dotyčný ztratil štátne občanstvo alebo keď dotyčný vstúpil do domovské
ho sväzku inej obce. Poznamenáva sa, že domovského práva, v obci na
dobudnutého, štátny občan ani sám nemôže sa dobrovoľne vzdať, anižby 
súč asn e nenadobudnul ho v inej obci alebo neztratil štátneho občanstva. 

Práve tak je aj pri udelení štátneho občianstva. Opatrenie, ktorým 
bolo cudzincovi udelené československé štátne občanstvo ministerstvom 
vnútr a, je nezmeniteľné a neodvolateľné. Ztrata nabytéha štátneho občan
stva je upravená v §§ 20. až 36. zák. čl. L!1879 a mimo toho štátne ob
čanstvo môže zaniknúť na základe medzištátnych smIúv. 

V prípade udelenia domovského práva právna moc správn ehO' aktu 
nastáv a už samým doručením, prípadne vyhlásením dotyčného opatreni a 
a pri udelení štátneho občanstva doručením uvlastňujúcej listiny a slože-
11ím prísahy. 

V nespo rných záležitostiach de lege fere11da rozhodnutie vydané v ne
prospech strany, teda kde úrad, v danom prípade keď obec, a v prípade 
štátneho občanstva: keď ' ministerstvo vnútra, podľa práva voľného uváže
nia nevyhovie žiadosti za udelenie domovského práva alebo štátneho ob čan
stva, stáva sa právoplatným a má účinky rei iudicatae už samým uvedo
mením strany o nastalom zamietnutí. Opätovnou žiadosťou tejže s tran y 
úrad nemusí sa viac vôbec zabývať a po prípade vráti ju s poukazom na 
svo je vo veci už raz vydané právoplatné rozhodnutie. (Nález N. s . s. č . 
6080/22.) 

Nebolo by ináč možné srovnat s nutnou vážnosto u správneho úradu, 
aby mohol dnes zamietnuť žiadost pre istý určitý dôvod a zajt ra rie ~ t, 
že mu o ten istý dôvod nejde a tiež zájmy právnej isto:íy a trvalosti práv
nych pomerov vyžadujú, aby rozhodnutia úradov bo ly neodstrániteľné a 
nezmeniteľné. Prez to však prax prijala názor, že úrad na základe svojej 
diskreCÍrQlnálnej moci, vyplývajúcej z práva voľného uváženia, môže svoje 
v záležitostiach nesporných vynesené zamietavé rozhodnutie zmeni 'ť na 
základe rozkladu postihnutého v jeho prospech. Treba však tu pozname
n ať, že strana nemá nároku, aby jej nová žiadios ť jako rozklad boja znov a 
pOjednávaná. 

Novú žiadost, ktorou sa strana domáha síce toho istého práva, o kto
rom už bolo v jej nepnospech právoplatne rozhodnuto a ktorú teraz odô
vodňuje tým, že na domáhané právo má zákonný nárok, ktorého v pôvod
nej žiadosti neuplatňIOwala alebo i keď uplatňovala, ale že ten zákonný 
nárok len pozdejšie po podaní prvej žiadosti nastal, prípadne dozrel, sluší 
ju považovať za úplne novú, od pôvodnej r,o'Zlišnú žiadosť a treba o nej 
rozhodnúť jako o úplne novom predmete, o kto'rom dosiaľ nebo:o rozhod
nuté (§ 2. zákona č. 222/1896 r. z.). Podmienkou rei iudicatae je eadem res 
a eadem quaestio, t. j. musí byť identita veci a identita strán (nález N. s. s .. 
Č . 7872/23), ináč jedná sa o novú záležitosť. 

V záležitostiach de lege lata, t. j. pri právnych aktoch deklaratorných, 
úrad nerozhoduje podľa svojho voľného uváženia, netvorí , a SViO/jim správ
ny m aktom len zisťuje, deklaruje, či dotyčná právna skutočnosť je daná 
alebo nie (§ 17. a § 18 .. zák. čl. XXII/1886). V sporných záležitostiach úrad 
zásadne nemôže ľubovoľne na základe diskrecionálnej moci meniť sv ojho 
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právoplatného rozhodnutia ani v prospech strany a zásadne sa uznáva, 
že v záležitostiach de lege lata každý právoplatný správny akt, či bol ~y
daný v prospech a či v neprospech strany tvorí rem iudicatam a je ne
zmeniteľný a strana, ktorej nebolo v postupe instančrlOm právoplatne vy
hovené, nemôže zásadne opätovne žiadať o nové rozhodnutie . vo veci. 

Prax však aj v prípade deklaratorných aktov veľmi často postupu~e 
liberálne, vychádzajúc zo zásady, že správne úrady nie sú súdy a že ne
súdia a len spravujú, že zájem verejný nemôže trpeť následkom rei iudi 
catae a preto že môžu so zreteľom na verejné zájmy svoje rozhodnutia 
v určitých prípadoch meniť . Prax pripúšťa často, že úrad sám, ktorý vydal 
právoplatné rozhodnutie alebo ktorého rozhodnutie je ešte narieka teľné; 
môže o prípadnom odvolaní, prípadne o novej žiadosti pojednávať jako 
o rozklade a svoje rozhodnutie zmeniť v prospech strany, ovšem len vtedy, 
pokiaľ na základe jeho pôvodného rozhodnutia už nevznikly práva tretím 
osobám, teda keď z neho nenadobudla už iná str ana nejakého práva. (Sum
mum ius, summa saepe iniuria contra rationem aequitatis.) 

Treba pOfdotknúť, že i v sporných záležitostiach platí zásada, že prá
voplatný, deklaratorný správny akt, v prospech st rany vydaný, môže byť 
úradom zmenený, keď to zákon dovoľuje, prípadne predpisu je, f. j. že prá
voplatné rozhodnutie o uznaní domovského práva bude treba zruš i ť, príp. 
pozbudne platnosti, keď dotyčný ztratí čsL štátne občanstvo alebo nado
budne domcNské právo v inej čs l. obci. 

Pri správnych aktoch deklaratorných výnimku tvorí /Jre /Jostih1'll tú 
str anu ustanovenie § 10. zák. č l. XX/1901 . Dľa tohoto zákonného ust~no
venia: 

»(1) V s/Jonzých s/Jrávnych záležitostiach, /Jočítajúc v to aj disci/Jli
nárne záležitosti, ie prí/Justná žiadosť za obnovu /J.okračovania. 

(2.) O obnovu !Jokračovania môže sa žiadať, keď strana /JO /J.rávo
/Jlatnom rozllOdllutí v hlavnej veci nadobudne takých /Jre meritum v eci 
rozhodujúciclz dôvodov, ktorých v dobe hlavného /Jokračov m7."a bez vlastne'; 
viny nemohla u/Jlatňovat'. 

(3) Žiadost o obnovu /Jokračovania treba /Jodať /Jísomne behom .icdnoho 
roku /Jočítalúc od vyhlásenia lebo doručenia v dobe hlavného /JokračovCllút 
vydaného /Jrávo/Jlatného konečného rozhodnutia II tOllO ur adu, ktorý v hlav 
nej veci wávo/Jlatne konečne rozhodnut. O /Jrí/Jllstnosti obnovy /Jo!?'račo
vania rozhoduje zásadne ten istý úrad. 

(4) Keď ale právo/Jlatným kon ečným, rozhodnutím v hlavne} veci 
bolo rozhodnutie (opatrenie) vyššieho úradu, tak má v jJredošlom odsia vei 
uvedený úrad predložit žiadosť o obnovu !JokraČOvallia k rozhodnutiu 0110- · 
mu vyššiemu úradu. 

(5) V /Jrípade /Jovolenia obnovy /Jočina sa meritorné /Jokračovanie 
II toho úradu, ktorý v hlavne,i veci vydal bol /Jľvostll/JiíOV3 rozho1n!llie. 

(6) Ináč sú tu smerodajllé predpisy, laké sa vzťahujú na hlavné !JO/~rcl 
čovanie. 

(7) Zavedením po!?-račovania o obnovu neprelwžá sa výkonu právo 
platného rozhodnutia, vydaného /Jočas hlavného pokračovania .. 

(8) Žiadost o obnovu /Jokračovania v te'; iste] záležitosti fe /Jrí/Jusi-
ná len ,;eden raz. . 

O obnovu pokračovania (restitutio in integrum ob noviter repertá) 
podľa § 10. zák. čl. XX/1901 môže teda postihnutá stránka žiad atien 
y správnych záležitostiach sporných (de lege lata), len písomne a len po 
čas jednoho roku, počítajúc od prehlásenia, prípadne doručenia jej právo
platného deklaratorného rozhodnutia (annus utilis). Judicium rescideI1S (P0-
volovanie obnovy) prevádza úrad, ktorý vo veci v naj vyšše j ins tancil 
rozhodnul a iudicium rescissorium (nové pokračovanie vo veci) úrad, ktorý 
rozhodoval v prvej instancii. Novotami významnými pre obnovu pokračo
vania sú len skutočnosti, ktoré tu boly pred vydaním rozho-::\nutia , ktore 
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však str ana nemohla bez svojej viny včas uplatniť (nález N. s. s. Č. 1011/23 ). 
Pre zmeškanie jednoročnej lehoty neni prípustná ospravedlňujúca žiadosť 
propter terminum lapsum (§ 9. J1ar. uh. min. prez. Č . 4600/1901). 

Práva v záležitostiach de lege ferenda, na ktoré strana uplatňovala 
zákonný nárok a bola s ním právoplatne odmietnutá, sluší považovat za 
záležitosti sp.orné v širšom smysle a preto proti takému právoplatnému 
rozhodnutiu správneho úradu i v záležitostiach de lege ferenda môže po prí
pade postižená strana žiadať do roka o obnovu pokračovania podľa § 10. 
zá k. čl. XX/1901 . Proti rozhodnutiu, ktorým právoplatne bola zamietnutá 
žiados t' o prijatie do domovského sväzku podľa §§ 2.-5. zákona č. 222/1896 
je po prípade prípustná restitutio in integrum ob noviter reperta. V užšom 
smysle nesporné . sú tie správne záležitosti de lege ferenda, o ktorých úr ad 
môže rozhodova ť na základe diskrecionarného práva dfa svojho voľného 
uváženia. (Nález N. s. s. Č. 8721/23.) 

V oboch prípadoch, teda v záležitostiach de lege ferenda a v záleži
tostiach de lege lata, právna moc prisudzuje sa len samému výroku, t. j. 
enunciá tu v hlavnej veci a nie vývo dom odôvodnenia, t. j. tiež nie otázkam 
praejudiciálnym aj keď tieto tvoria súčasť hlavnej otázky. 

Právoplatnosť aktu v záležitostiach sporných počína uplynutím bez
ús pešnej lehoty pre podanie prípustného odvolania, príp. dňam doručenia 
nenarieka teľného rozhodnutia. R.ozhodnutie stranám nedoručené (nevyhlá
sené), ku ktorému strany nemohly zaujať stanoNiska, neni spôsobilé byt 
res iudicata. Keď jedným a tým istým rozhodnutím (opat rením) je dotknuté 
viac osôb a nie každý z interesentov použil práva odvolania, t ak zásadné 
rozhodnutie nabÝva právnej moci vôči tým osobám, ktoré nepoužily oprav 
ného prosti-iedku. Keď ale dľa okolnosti (povahy) jedná sa o záležitosC 
ktorá môže bYť r iešená len jednotne pre všetky jednotlivé olsoby interesc
vané bez ohľadu na vôľu jednotlivých účastníkov, vtedy, i keď len jederl 
zo súčasi'nených sa odvolá, treba považovať, že dotyčné rozhodu tie (op ~ 
tI enie je vzaté v odpor od všetkých súčastnených interesentov. _ (§ 4. mL'. 
uh. min . prez. č. 4600/1901). R.ozhodnutie stranám nedoručené (nevyhlásené) 
môže byť úradom odv,olané a z nedoručeného a odvolaného rozhodnutia 
" tr an3. nemôže odvodzovať pre seba práva i keď o ňom zvedela iným sPô
S000111 1lež doručením, príp. úradným vyhlásením. 

Z uvedeného vychádza, že právoplatné správne úkony tak konstitutivné 
jak tiež i deklar atorné, vynesené v prospech či v neprospech st rany, 
sú zásadne nezmeniteľné a neodvolateľné; že strany ľozhodne nemajú ná
ľokov, aby v ich neprospech vynesené nesporné konstitutivné rozhodnutia 
(opatrenia) vôbec, a sporné konsti tutivné ľozhodnutia a rozhodnuti a delel a:
ratorné mimo prípadu restitutio in integrum ob noviteľ reperta podľa § 10, 
zák. čl. XX/1901, mohly byť predmetom nového meritorného pojednávania, 
a že úrady bez ohľadu na tieto zásady môžu svoje právoplatné rozhodnutia 
konstitutlvné i deklaratorné k žiadosti strany zmeniť v prospech strany, 
keď toho vyžaduje zájem verejný a · pokiaľ sa to môže stat bez ujmy pre 
vážnosť úradu a bez nebezpečia pre istotu a trvalosť právnych pomerov 
a keď na základe pôvodného rozhodnutia nenadobudla už iná strana právo', 
ktorré by mohlo byť tangované vydaním nového rozh odnutia. 

V správnych záležitostiach de lege ferenda a de lege lata mô že dojsť 
k obnove pokračovania nielen na návrh strany v prospe2h strany, ale t iež 
i z úradnej moci (ex officio) v neprospech strany. To sa mô že s ta ť , jako 
som to hore uviedol, len vtedy, keď to zákon výs lovne dovoľuj e, pľÍpadne 
predpisuje, a keď by sa jednalo o ochranu verejných zá jmov z dôvodu 
správnych aktov zmätočných , o ktorých už som blíže pojednal v článku 
o doz.o>rčom práve. Krome toho k obnove pokračovania z úradnej moci 
môže dOjsť, keď pre objavenie sa nových , predtým neznámych· skutkovýc h 
okolností sa zistí, že právoplatné konstitutivné alebo deklaratorné rozhod
nutie alebo opatrenie opieralo sa o nesprávne a nepravdivé ,predpoklady 
skutk.o~vé , ktoré dľa platných predpisov vylučujú pre dotyčného nadobudnu
tie dožiadaného práva dľa konkretného ustanovenia a v ktorých omyl úr , d 
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bol uvedený nepravdivým udaním alebo zamlčaním pravého stavu veci, 
f810'šnými a nesprávnymi listinami, falošnÝmi svedectvami atď., t. j. keď 
sa jedná o omyl skutkový (error factO na pr. o omyl v osobe (in persona ), 
omyl v predmete (in corpore), omyl v dobe (in tempore), vo v'eku (in 
oetate), omyl v hmote veci (in substantia), omyl v pohlaví (in sexu), omyl 
v prejave vôle (error in negotio) atď. Na neplatnosť správneho aktu môže 
pôsobit len omyl podstatný (error essentialis) a omylomluviteľný (erre r 
probabilis) , t. j. že v dobe vydania rozhodnutia vôbec nebol známy aleb o 
poznateľný. (Nález N. s. s. č. 8360/22, č. 10.468/23.) 

Keď udelenie domovského "práva istej osobe nestalo sa výlučne len 
na základe dobrovoľného rozhodnutia (opatrenia) obce vyneseného dľa 
zásady voľného uváženia, ale keď dotyčná strana svoju . žiadosť opierala 
na zákonných nárokoch, t. j. na skutkCNých· podmienkach, bez ktorých 
splnenia úrad bol by jej žiadosti dobrovoľne nevyhovel, môže obec vo veci 
zaviesť nové pokračovanie a svoj právoplatný konstitutivný akt odvol ať, 
keď sa pozdejšie zistí, že neboly splnené podmienky zákonné, na ktoré sa 
žiadateľ v žiadosti odvolával, na pr. keď žiadateľ s poukazom na ~ 2. zákona 
č. 222/1896 r. z. tvrdil a falošnými dokladmi preukázal, že v dotyčnej obc i 
po dosiahnutí svojprávnosti po desať rokov dobrovoľne a nepretržite sa 
zdržoval a pozdejšie po vyhovení jeho žiadosti sa zistí, že v obci deSí: ť 
rokov ešte vôbec nebýval alebo že od dňa jeho zleti10sti ešte neuplynul a 
desa ťročná lehota. 

Podľa čl. 10. vládneho nariadenia zo dňa 20. októbra 1920, Č. 601. 
Sb. z . a n. môže úrad odvolať svoje konstitutivné wzhodnutie, opatrenie 

.. alebo osved.čen.ie, . ktorým bolo udelené (priznané) československé štátre 
občanstvo v smysie ~ 9. úst. zákona zo dňa 9. apríla 1920, Č. 236. , Sb. z. a 11 , 
alebo ktorým bola uznaná opcia alebo vzdanie sa štátneho občanstva 
v smysie § 4. úst. zákona zo dňa 9. apríla 1920, Č. 236., keď sa pozdejšie 
zistí , že nebolo tu podmienok stanolVených úst. zákonom č. 236/20 aleb o 
týmto nariadením. 

Keď v spore o domovskú príslušnosť československého štátneho ob
čana bolo uznané: jeho domovské právo do istej obci a pozdejšie vysvitne, 
že skutkové predpoklady, ktoré boly základom pre toto deklaratorné roz
hodnutie, boly nesprávne, a to preto', že. ani dotyčný, ani osoby, od ktorýc h 
on odvodzuje domovské právo, v tej obci nikdy nenadobudnuly domovskej 
príslušnosti a že patrí do obce inej, alebo že z ohľadu na podobné mená 
nastal omyl v osobách, alebo preto, že nastal omyl čo do manželskéh o 
pôvodu, čo do nastalej legitimácie, zletilosti , platnosti manžel:: tva atď., tok 
rozhodnutie to, z dôvodu, že zakladalo sa na podstatnom skutkovom omy!'e 
(enor factO môže byť predmetom nového pokračovania a môže bYť po prí
pade odvolané úradom, ktorý je vydal. 

Taktiež, keď bolo ministerstvom vnútra ' deklaratorne rozhodnuté, . že 
niekto je česko'slovenským štátnym občanom v predpoklade, že má v nie
ktorei čsl. obci domovské právo nepretržite od 1. januára 1910 počínajúc 
alebo že sa stal do 16. júla 1920 skutočným úradníkom aleba sriadencom 
čsl. štátu alebo niektorého čsl. štátneho ústavu alebo podniku, môže spo
menuté ministerstvo pozdejšie, keď zistí, že tieto predpoklady sú nesprávne 
a nepravdivé, zrušiť svoje deklaratorné rozhodnutie propter erra-rem facti . 

Strany v smysie ~ 10. zák. čl. XX/1901 môžu žiadať len do 1 roka 
o obnovu pokračovania ob noviter reperta, pre úrady však v tomto prípade 
neni stanovená žiadna lehota, môžu teda svoje rozhodnutia a opatreni a 
propter errorem facti zmeniť a odvolať aj po uplynutí roku. 

Proti pozmeňovaciemu novému rozhodnutiu je prípustúé odvolanie 
jaké a pokiaľ by bolo prípustné proti prvému rozhodnutiu (opatreniu), keď 
by bolo od počiatku pre stranu dopadlo nepriaznive, príp. sťažnosť pre 
neprípustnosť zmeny právoplatného rozhodnutia (opatrenia), ktorá ovšem. 
keď je proti meritornému rozhodnutiu prípustné odvolanie, má byť uplatňG 
van á v odvolacej ceste súčasne s odvolaním sa proti meritornému vy-
baveniu. ' 



Ivého stavu veci 
ni atď., t. j. kEď 
sobe (in persona ), 
jre), vo v-eku {in 
'Í (in sexu), omyl 
ivneho aktu môže 
mluviteľný (error 
~bol známy alebo 

J sa výlučne len 
vyneseného dľ a 

_ žiadost opierala 
ach, bez ktorých 
lôže obec vo veci 
vný akt odvol a f, 
)nné, na ktoré S d 

)m na ~ 2. zákona 
~ v dotyčnej obc i 

a nepretrži te sa 
že v obci deSe ť 

i ešte neuplynula 

bra 1920, č. 60L 
)dnutie, opatrenie 
)slovenské štá tr e 
;. 236., Sb. z. a n 
itneho občanstv~ 
keď sa pozdejšie 

1 č. 236/20 alebo 

ého štátneho ob-
9zdejšie vysvitne, 
deklaratorné roz
tsoby, od ktorýc h 
Idnuly domovskej 
la podobné mená 

do manželskéh o 
Jžel.::tva atď., t8k 
skutkovom omy le 
môže byt po prÍ-

e rozhodnuté, . že 
de, že má v nie
a 1910 počínajúc 
aleba sriadencom 
jniku, môže spo
ldy sú nesprávne 
;er errorem facti _ 
I f len do l roka 

v tomto prípad e 
utia a opatrenia 
oku. 
pustné odvolanie 
(opatreniu), keď 

íp. sfažnosf pre 
a), ktorá ovšem. 
má byt uplatňc-

meritornému vy-

51 

Domovské listy (osvedčenia) týkajú sa výhradne otázok skutkových 
a nie právnych, netvoria, ani nezakladajú práva, a len stvrdzujú už existu
júce právo a preto nie sú schopné účinkov rei iudicatae. Keď sa preukáže, 
že dotyčný domovského práva v obci nemá, môže obec vydaný domovsky 
list odvolať. V prípade odvolania domovského listu môže nastať pokračo-: 
vanie podľa §§ 17. a 18. zák. čl. XXII/1886. 

Mylný výklad zákona (error iuris) nezakladá pre strany dôvodu pre 
ž iadosi-- o obnovu pokračovania podľa ~ 10. zák. čl. XX/190l. Ani úrad 
nem ôže pre skutočný alebo domnelý omylný výklad zákona (propter erro
rem iuri ) zaviesť nové pokračovanie a nemôže vydať vo veci nové roz
bodnutie v neprospech strany. Je vetou rozhodujúceho úradu, aby, než 
vydá konkretné rozhodnutie alebo opatrenie, riadne si ujasnil právny stav, 
padľa jakéllO má rozhodnút a aby vyloživši s i náležite príslušný právny 
predpis náležite subsumoval konkretnú skutkovú podstatu pod patričn}
právny predpis. Keď tak urobil a vydal podľa toho rozhodnutie, nemôže doda
točne bez odvolania oprávnenej strany a v jej neprospech ~voje rozhodnutie 
zmeniť preto, že má za to, že sa pôvodne zmýlil vo výklade zákona, ovšem 
pokiaľ konkretný zákon výslovne zmenu takú dovoľuje. V tom práve leží 
'ýznam institucie právnej moci, utvorenej právnym poriadkom v zájme 

právnej istoty a trvalosti právnych pomerov, že vo veciach strán i po prí
pade nezákonné rozhodnutie úradu môže sa stat a stane sa neodstraniteľ
niTm, poneváč proti nemu niet ďalšieho opravného prostriedku, po prípade 
neni možná alebo ne ni povolená obl1Olva pokračovania. (Nález N. s. s. 
č. 10.915/24.) 

Opatrenie obce, ktorým bol prijatý do dom ovského sväzku čsl. štátny 
občan na základe § 10. alebo ~ 11. zák. čl. XXII!1886 neni možno odvolat 
len preto, že dotyčné zákonné ustanovenia v dobe rozhodovan ia už neboh
v platnosti. Jednalo by sa tu len o mylný výklad záko-na (error iuris), ktorý 
nemôže účinkovať v neprospech strany na platnosť opatrenia. (Neznalo :;! zá
koha nikoho neomlúva.) 

. . . . iuris ignorantium cuique nOlcere, facti vero ignorantium non 
l1ocere, sed facti ingnorantia ita demum cuique non nocet, s i non et summa 
negligentia obiiciatur. 

Správny úrad však môže za istých predpokladov preminúf niektorým 
osobám i omyl právny, keď nastanú okolnosti. ktoré ho činia omluviteľným , 
na pr. ohľadom osôb negramotných atď., ale na také prorninutie strana 
zákonitého nároku nemá. Juris ignorantia non prodest acquirere, suum vero 
petentibus non nocet. 

Obnovu · pokračovania propter errorem facti z úradnej mo,::i môže 
zav iest úrad, ktorý vydal v poslednej instancii dotyčné právoplatné rozhod
nutie (opatrenie). 

Nadriadený vecne príslušný a dOIzorčÍm právom vyzbrojený úrad 
iure devolutionis môže sám pre nastalý podstatný skutkový omyl z úradnej 
moci zrušiť správny akt podriadeného úradu, keď dotyčným správnym 
aktom podriadeného úradu sÍl tangované verejnoprávne záležitosti a keď 
podriadený úrad z istých dôvodov toho neurobil. 

Absolutne zmätočným aktom je správny akt, ktoifÝ je dľa platných 
predpisov neprípustný a vytvorený, ktorý vyluču je vôbec už samu mož
nost nadobudnutia práva, t. L vylučuje samé právo, kdežto správny akt 
tangovaný len skutkovým oiITlylom, je zásadne možný, ale nadobudnutie 
práva z ohľadu na nastalé okolnosti a na ustanovenia určitého zákona je 
vylúčené . -

Keď by sa teda imputovalo ustanoveniam ~ 10. zák. čl. XXII/1886 
nabývanie domovského práva ipso iure samým 4roiČným nepretržitým by
dlením a znášaním obecm:ch bremien v dotyčnej obci ex tunc, tak v tom 
prípade správny akt čsl. obce (usnesenie, domovský list), ktorým by bolo 
po prevrate uznané, že dotyčný jako bývalý uhorský štátny občan nado
budol v ocbi domovské právo dľa ~ 10. zák. čl. XXII/1886 v <;lobe do 28. 
októbra 1918, nemohol by byt zrušený pre abso1lutnú zm :i.točnosf, lebo 
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dotyčný v spomenutej dobe skutočne bol uhorským štátnym občanom. Nad
riadený vecne prísluš'ný úrad však mohol by taký správny akt iure dev()l
lutionis zruš i ť pre nastalý skutkový omyl, t. j. z dôvodu obnovy, keď by 
uznané domovské právo malo slúžiť za základ , pre riešenie čsl. štátneho 
obč~nstv:l dotyčného a keď by sa zistilo, že dotyčný pred ustá lenou dobou 
v obci cez 4 roky nepretržite nebydlel a neprispieval tam k obecným bre
menám. (Nález N. s. s. č. 4232/22, 8404/22, 4730/23, 4245/23.) 

Naproti tomu rozhodnul Na jv. spr. súd dňa 15. novembra 1924 pod 
Č. 19.574/24, že nadri adený úrad môže z úradne,i moci zrušiť správny akt 
podriadeného úradu len z dôvodu abso-lutnej zmätočnosti a nie z dôvodu 
iných nedostatkov a že neni oprávnený bez odvolania zabývať sa takouto 
záležitosfou po stránke vecnej (mater iálnej). (Nález N. s. s. Č. 19.574i24.) 
Z to'ho plynie, že z dôvodu nastalého skutkového omylu mohol by zmeniť 
rozhodnutie (opatrenie) z úradnej moci výlučne len úrad, ktorý vydal v po
slednej instancii dotyčné rozhodnutie (opatrenie) a nemohol by toho učiniť 
úrad nadriadený., . 

V. Poučenže o opravných prostriedkoch. 

úrad pri vydaní rozhodnutia, príp. opatI enia musí sám zistiť, či jeho 
rozhodnutie (opatrenie) je v postupe instančnom konečné, alebo či proti 
nemu je ešte prípustné ďalšie odvolanie. Podľa § 5. instrukcie o opravn)'ch 
prostriedkoch (nariadenia uhorského ministerského prezídia zo dňa 18. de 
cembra 1901, Č. 4600 v záležitosti prevedenia §§ 1.-12. ' zák. čl. XX/190l): 
v každom rozhodnutí, proti ktorému i e prípustné odvolanie. má dotyčný 
úrad ,iasne a podľa mena označif úrad, II ktorého môže byť ]Jodané odvo
lanie a podľa ~ 6. tejže instrukcie »v každom rozhodnutí (opatrení) a v kaž
dom výmere , woN ktorému ,te prilJllstné odvolanie, má dotyčný úrad 
uviesľ, v j akej lehote odvolanie môže byť podané. 

Sám zákonný článok XX/g01 tohoto ustanovenia nemá. 
Dľa § 96. Nlunicipialného služebného poriadku (nariadenie uhorského 

ministra vnútra Č. 125.000/1902): Tak v rozhodnutí ,iako a'; v opatrení má 
sa .tasne llvi<::sf 1. do .iake.i lehoty a 2 . .takých opravných prostriedlwv 
môžu použiť súčastnené strany a 3. kde majú byť tieto podané. 

Dľa ~ 34. čsl. kancelárskeho poriadku pre župné a okresné , úrady. 
vydôného výnosom ministerstva vnútra zo dňa 12. decembra 1922, č. 
93.173/3-1922: Rozhodnutia mafú sa oSllovovaf tak , aby tie po vhodnom 
úvode ]Jozostávaly zvravidla z troch ' čiastok a to: a) z čiastky rozhodll
júce'; . b) z odôvodnenia, c) uTJozornenia strán na použitie o~ravných pro
striedlwv. V upozornení strán na pOllžitie opravných prostriedkov má sa 
označiť I. apelačná vrchnosť , 2. doba a 3. miesto !Jodania opravného pro
striedku. 

Podľa ~ 5. zák. čl. ' XX/1901 majú byt neprípustné alebo opozdené 
odvolania odmietnuté. Dľa horeuvedených nariadení má správny úrad, 
vydávajúci rozhODnutie, poučiť strany o prípadnom použití opravného pro
striedku. Hore uvedené nariadenia predpisujú, aby s účastneným stranám 
udelené bolo poučenie o použití opravného prostriedku len v tom prípade , 
keď opravný pr G'striedok je ešte vo veci prípustný, čo znamená toľko, že 
keď dotyčné rozhodnutie alebo opatrenie je v postupe instančnom konečné, 
nemusí o tom úrad strany poučolVa 1:. 

Keď úrad udelí stranám mylne poučenie o použití opravných pro
striedkov a keď súčastnená strana, pridržujúc sa toho nesprávneho pO'llče
nia, skutočne podá odvolanie, ktoré je neprípustné a tak následkom zmeška. 
nia lehoty pre prípadné podanie sťažno/sti k Najvyššiemu správnemu súdu, 
prišla k pnívIlE,j újme, tak T.>;·ávnym následkom to/hoto mylného poučenia .ie 
naprostá zlnatočnosf dotyčného rozhodnutia alebo opatrenia správnel'o, 
a rozhodnutie to v prípade podania spomenutého neprípustného odvolania 
má b y ť nadriadeným líľadorn zrušené z moci úradnej pre vadnosť pokra
čovanLl. (Nález N. s. s. č . lOG4i24.) Podmienkou zmätočnosti je tu ovšem 
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skutočnosť, že strana prišla k právnej ujme, lebo keď strana bez ohľadu 
na mylné poučenie zo strany úradu predsa poúžila prípustných zákonných 
prostredkov alebo že rozhodnutím merita bola uspokOjená a odvolania 
v smysIe poučenia nepo užila, vtedy nemožno spatrovať právnei ujmy na 
;kodu strany a PI eto rozhodnutie v tom prípade je schopné nabyť právnej 
moci. 

Dôvodom pre zmätočnosť správneho aktu ie teda mylné poučenie
o tom. 1. či odvolanie je vôbec prípustné, 2. do jakej lehoty má byť podané 
a 3. u ktorého úradu má byť podané, lebo len následkom tých dôvodov 
mohla by strana prísť k právnej ujme, keď by ich použila, pridržujúc sa 
mylného poučenia. Môže nastať prípad, že vydané rozhodnutie je podľ a 
zákona v postupe instančnom konečné a rozhodujúci úrad poučí stranu, 
že proti rozhodnutiu môže sa ešte odv01ať k úradu vyš'šiemu. úrad vyšší, 
jako nepríslušný úrad k rozhodovaniu ' vo veci in merito, vôbec nemôže 
meritom veci sa zabývať a musí dotyčné rozhodnutie zrušiť jako naprosto 
zmätočné pre vadnosť pokračovania. Keď strana sama a nie následk,om 
mylného poučenia podá také neprípustné 'odvolanie. má ho v smysle § 5. z ~ lc 
čl. XX/1901 už sám prvostupňový úrad odmietnuť jako neprípustné. V prí
pade, že rozhodujúci úrad po'učil súčastené strany, že môžu použiť síce 
zákonom prípustného odvolania, ale omylom uviede delšiu lehotu než 15 dem ú 
alebo iný úrad, než ktorý vo veci vydal prvostupňové rozhodnutie, aby 
u neho podalyodvolanie, a s trana pridržujúc sa toho nesprávneho poučen:a 
skutočne až po 15 dňoch podá odvolanie alebo ho podá síce v lehote, ale u nť
prísluš'néha úradu, takže odvolanie následkom toho len po lehote dostai:e 
sa 'na príslušný úrad a v smy le ~ 5. zák. čl. XX/1901 malo by byť prvo
stupňovým úradom odmietnuté jako opozdené, má byť spis predložený
vyššiemu úradu cestou instančnou, aby v odpor vzaté r c\Zhodnutie zrušil. 
Ovšem, že také rozhodnutie môže odvolať (zmeniť) i sám úrad, ktorý ho 
vydal a vydať nové rozhodnutie so správnym poučením o opravnom pro
striedku. Pri vydaní novébo rozhodnutia nemôže sa výrok zmieniť v ne
prospech strany. 

Novota, ktorú zaviedol čsl. kancelársky poriadok pre .župné a okresné. 
úrady, totiž, že v upozornení strán na použitie opravných prostriedkov má 
sa označi ť aj a!JelaČllá vrchnosf, nemôže spôsobiť zmätočnosti správneho 
a ktu, v ktorOTIl bolo m ylné poučenie o odvolacej vrch nosti, lebo úrad 
ktorý jako odvolacia vrchnosť bol v rozhodnutí mýlne označený, keď zistí 
že je k rozhodovaniu vo veci nepríslušný, môže postLlpif spis úradu. ktoľý 
je vo veci príslušný, ku kompetentnému rozhodnutiu bez toho, žeby tým 
aktom mohla vzniknúť strane nejaká ujma. 

Taktiež nezakladá zmätočnosti správnehOl aktu mylné poučenie o to m 
jakého odvolania (riadneho opravného prostriedku) môže strana použiL 
Nesprávne pomenovanie odvolania, na pr. apelácia .miesto revízia, rekurz, 
s ťažnost atď., alebo obrátene, nemôže byť dôvodom pre odmietnutie od
volania z úradnej moci. V takých prípadoch má sa posudzovať pod ľ a
obsahu podania a nie podľa jeho pomenolVania. (§ 5. nar. uh. min. prez . 
č . 4600/1901 prez.) 

Otázku, či odvolanie je odôvodnené podľa dotyčného zákona mate
riálne, rozhodne apelačná vrchnosť a nie prvostupňový úrad. (Vide ~ 5. 
nar. uh. min. prez. o opravných prostriedkoch č. 4600/1901 ' prez.) Prvo
stupňový úrad môže podľa ~ 5. zák. čl. XX/1901 odmietnuť odvolanie len 
z dôvodov formálneho práva, t. L buď ,že je opozdene podané alebo že je 
neprípustné preto, že v odpoľ vzaté rozhodnutie je v postupe instančnom 
konečné. 

Je však otázne, či má byť považované za zmätočné rozhodnutie aleto 
opatrenie, keď úrad vôbec opornenie v rozhodnutí lebo opatrení stranám 
daf poučenie o opravných prostriedkoch. Jako' bo!o hore uvedené, len mi
nis terské instrukcie ukladajú podriadeným úradom, aby poučova)y 
strany o použití opravn:\rch prostriedkov a sám zákon nevyslovuje pre 
strany právneho nároku na toto poučenie. Keď by úrad v rozhodnutí opc-
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menul pripojiť poučenia o použití opravných prostriedkov, majú sa strany 
držať platných záklOnov o instančnom pokračovaní a dfa zásady »nezna
losť zákona neoml1Jva« treba mat za to, že opomenutie poučenia o použití 
o pravného prostriedku nezakládalo by zmätočnosti rozhodnutia. 

Poneváč instrukcia o opravných prostriedkoch, t. L nariadenie uhor -
kého ministerského predsedu zo dňa 18. decembra 1901 Č. 4600 bolo vy

hlásené v »R,endeletek Tára« z roku 1901, treba preto túto instrukciu po~ 
važovať za normu ,právnu, zakladajúcu pre strany právny nárok a preto 
prax zastáva názQr, že rozhodnutie (opatrenie), ktoré v postupe instančnom 
je ešte nariekateľné, keď rozhodujúci úrad opomenul v ňom poučiť strany 
v smysie § 5. a § 6. teHo instrukcie, môže byť po prípade zrušené jako 
zmätočné pre vadnosť pokračovania. 

Podľa rakúskeho zákona žo dňa 22. októbra 1875 č. 36/1876 r. z. o po
kračovaní správneho súdu. uvedeného v platnost zákonom zo dňa 2. no
vembra 1918 Č. 3 Sb. z.a n. o najvyšš'om správnom súde na celom území 
C eskoslovenskej republiky: 

§ 1. NaN yšší správny súd rozhodllie vo všetkých prípadoch. v kto
r ých hto tvrdí. že mu bolo protizákonným rozhodnutím alebo opatrením 
niehtorého úradu správneho v ieho právach ublíženo. Vrady správne, na 
ichž rozhodnutie alebo opatrenie sa môže u najvyššieho správneho súdu 
sťažnosť viesť, sú jak orgány správy štátnej, tak i orgány správy zem
s lw,; (župnej), okresnej a obecne.i. 

§ 3. NajvyššiEmu správnemu súdu nenáleží rozhodovať: 
a) zál€.žitostí. o htorjJch náleží rozhodovať riadnym súdom,; 
b) sťažnosti na menovanie do verejného úradu alebo do vere.inej 

lužby. /Jolúaľ neide o porušenie nejakého dovodzovaného práva navrhova
cieho alebo obsadzovacieho. 

§ 5. NaN yšší správny ' súd zakrOČUje len na požiadanie strán. Sťaž~ 
[lOst môže sa l?, najvyššiemu správnemu súdu podať len tehdy, keď je vec 
v administratívnej ceste vybavená. Bol-li postup instancii administratív
JlYC!t zmeškaný , nemá miesta sťažnost II naNyššieho správnelzo súdu. 

Teda vo všetkých prípadoch tu uvedených instančného pokračovania 
v záležitosti udelenia, prípadne uznania domovského práva, pokiaľ do
tyčné rozhodnutie, prípadne opatrenie v postupe instančnom stalo sa ko
nečným, t. L že proti nemu už neni prípustné žiadne ď'aľšie odvolanie, je 
prípustná sťažnosť na najvyšší správny súd v Prahe, ktorú môže postihnutá 
s trana do 60 dní podať priamo u najvyššieho správneho' súdu v Prahe. 

Že proti dotyčnému rozhodnutiu alebo opatreniu je prípustná sťažno s t 
k najvyššiemu správnemu súdu, nemusí úrad v ľIQ ,zhodnutí poučovat 
s trany. . 

úrad vydavší rozhodnutie (opatrenie) má poučiť strany o použití 
o pravného prostriedku len, keď pi'oti jeho ro'zhodnutiu (opatreniu) je vôbec 
prípustný riadny opravný prostriedok v postupe .instančnom, t. Lapelicia, 
rev ízia alebo rekurz. lesU úrad v rozhodnutí (opatrení) nepripojí poučenié
o opravnom prostriedku, treba mať za to, že ho pokladá za konečné v po-

tupe instančnom a že proti nemu po prípade môže byť podaná len sťažnosf 
11a najvyšší správny súd. 

Predmetom sťažnosti no najvyšší správny súd môže byť len por'ušenie 
formálneho a materiálneho práva a môže byť podaná len vtedy, keď vec 
je v administratívnom pokračovaní vybavená. 

Menovite prípustná je sťažnosť k najvyššiemu správnemu súdu proti 
o patreniu, prípadne rozhodnutiu: 

1. obce, keď bolo odmietnuté prijatie do domovského sväzku v smysIe 
~ 12. zák. čl. XXII/1886. V tom prípade ovšem strana ŕnôže sa s úspechom 
sfazovať len pre nastalé nezákonnosti formálne, na pr. že obecné zastu
pIteľstvo nebolo schopné usnášaf sa atď . , ale n'emôže brojiť proti rozhod
nutia in merito) materiálnemu, lebo podľa zákonitého ustanovenia strana 
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2. župného úradu, keď v smysle ~ 25. zák. čl. XXn!1886 v druhej in
s tancii rozhodnul o apelácii proti rozhodnutiu obecného (mestského) za
s tupiteľstva o povinnom prijatí do obecnéhO' sväzku v smys:e § 10., prípadne 
§ ll. zák. čl. XXII/1886. (Vide § 23. ták. čl. XXVI/1896.) 

3. aj župného úradu, keď v smysle § 6. zákona Č. 222/1896 r. z. v druh ej 
instancii potvrdil prvostupňové rozhodnutie okresnél-:o úradu; 

b) ministerstva vnútra, keď v smysle ~ 6. zákona Č. 222/1896 r. z. roz
hodlo o apelácii proti druhostupňovému, prípadne prvostupňovému rozhod.,. 
nutiu župnéhO' úradu . 

4. a) župného úradu, keď podľa § 17. a 18. zák. čl. XXII /1886 rozhod
nul o spornej domovskej príslušnosti v prvej aleto v druhej instancii; 

b) ministerstva vnútra, keď podľa ~ 18. zák. čl. XXII/1886 v prvej il1-
stancii rozhodlo o domovskej príslušnosti štátneho občana, ktorému uznanie 
domcwského práva bolo odoprené vo všetkých v úvahu prichádzajúcich 
župách; 

5. a) župnél:o lÍradu, keď v druhej instancii potvrdil rozhodnutie okres
ného úradu, ktorým z úradnej ITioci na základe dozorčieho práva pre ab
solutnú zmätočnosť zrušené bolo rozhodnutie, prípadne opatrenie obce 
o udelení, prípadne uznaní domovského práva cudzincovi; 

b) ministerstva vnútra, keď rozhodlo o apelácii proti prvostupňovému 
alebo druhostupňovému rozhodnutiu župného úradu v prípade zrušenia pre 
zmätočnosť rozhodnutia, prít)adne opatrenia obecného, mestského! alet o 
okresného úradu, alebo keď samo v prvej instancii takéto rozhodnutia obe ~ 
ného, mestského, okresného alebo župného úradu zrušilo. ' 

V pokračovaní pred najvyšším správnym súdom neni prípustná resti ·
tuti-o in integrum ani propter terminum lapsum ani ob noviter reperta. (§ 16. 
a 43. zákona Č. 36/1876.) 

Najvyš'ší správny súd rozhoduje len kasatorne a nie reformato,rn e. 
NáleZlom najvyš'šieho správneho súdu môže byť v odpor vzaté rozhodnutie 
a lebo opatrenie správneho úradu zrušené pre porušenie formálneho leb o 
materiálneho práva, t. j, pre nezákonnosť alebo pre vadnosť pokračovani a 
a nemôže byť nezákonné rozhodnutie alebo opatrenie p'ozmenené alebo na':: 
hradené výrokom najvyššieho správneho súdil. 

V prípade zrušenia rozhodnutia alebo opatrenia nálezom najvyššieh o 
správneho súdu, je úrad, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, viazaný v tom 
istom konkretnom prípade na právny názor, vyslovený najvyšším správ
nym súdom vo veci, neni však povinný doplňovať pokračovanie v inom 
smere, než v ktorom bolo za nedostato čné uznané a má po odstranení ná
lezom vytknutých vád učiniť nové rozhodnutie alebo opatrenie. (Nález 
Najv. s. s. č. 14.850/22, Č. 15.448/22.) Úrad ten môže však pri novom rozho ::! 
nutí uvažovať aj okolnosti, ktoré pred tým nechal bez povšimnutia a opatri ť 
svojmu právnemu názoru nový skutkový základ. (N~lez N. s. s. Č. 5426/21.) 

Správny úrad nemôže odmietnuť žiadosť za ' obnovu pokračovani a 
ob noviter reperta (§ 10. zák. čl. XX/1901) preto, že sťažnosť podaná 
str anou do rozh ódnutia, proti ktorému sa žiada za obnovu pokračovania . 
bola najvyšším správnym súdom zamietnutá. (Nález N. s. s. Č . 20.913/24.) 

Tak opravné prostriedky jako aj jednotlivé rozhodnutia majú byť tak 
označované, jako sú ony v zákone výslovne pomenované. 

Zákonný článok XX/1901 rozoznáva riadne opravné prostriedky a mi
moriadne opravné pros triedky. (Vide Instukcia pre opravné prostriedky: 
nariadenie uhorského ministeľského predsedu zo dňa 18. decembra 190 1 
Č. 4600.) 

Riadne opľavné prostriedky v zák. čl. XX/1901 sú všeo~: ecne nazvan é 
dovolaním. 

Dovolanie - odvolanie v širšom smysle - felebvitel - Berufung -
§ 1. zák. čl. XX/1901 - je všeobecným označením riadnych oP'ľavných pľO-
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triedkov. Riadnymi opravný_mi prostriedkami sú apelácia, reVlZla a re
kurz. Dovolanie (Berufung) podľa ~ 6. zákona č. 222/1896 r. z. neni opra\'
ným prostriedkom a len dožiadaním strany, 

Apelácia - odvolanie v užšom smysle - felebbezés - Appel1ation -
§ 2. zák. čl. XX/1901 - je riadny opravný prostriedok pri rozhodovaní zá
ležitosti in merito a) proti prvostupňovému rozhodnutiu (opatreniu) alebo 
b) proti druhostupňovému rozhodnutiu (opatreniu), ktoré neshoduje sa 
.s prvostupňovým rozhodnutím (opatrením). 

Podotýka sa, že neshodno s ť druhostupňového fGlzhodnutia s prvostup
líovým nastáva len v tedy, k cr sa jedná o rozličnosf rozhodnutia vo výroku 
a nie snáď len o. odchylné odôvodnenie. Proti treťostupňovému rozhodn 'j ťu 
neni prípustné naprosto žiadne odvolanie a to ani apelácia ani rev ízia. R z
hodnutie o apelácii má účinok reformatornj'r - meritorný. 

Apelačný .úrad neni viazaný na dôvody, o' ktoré sa opiera rozhodnutie 
nižšej instancie a neobmedzuje sa len na prezkúmani'e zákonnitosti rozhod
nutia nižšej stolicekasatorne, ale môže vo veci rozhodovaf reformatorne -
meritorne. Apelačný úrad môže samostatne z úradnej moci dopl niť skut
kový materiál, ktorý hOlI základom rozhodnutia nižšej stolice a rozhodnutie 
o apelácii môže sa odchyľovať od rozhodnutia nižšej stolice nielen čo do 
dôvodov, ale i čo do merita. 

Revízia - revízna žiadosť - fe:i.ilvizsgálati kérelem - Revisions
lJegehren - ~ 3. zák. čl. XX/1901 - je riadny opravný prostriedok k mi
nisterstvu proti druhostupňovému rozhodnutiu, ktoré in merito shoduje sa 
-s prvostupňovým rozhodnutím a to preto, 'že prvostupňový úrad nebol prí
slušný alebo že rozhodnutím, prípadne pokračovaním tomuto rozhodnutiu 
predchádzajúcim, bol porušený zákon, zákonné nariadenie alebo zákonný 
.štatút. O revizii má ro-zhodovať len ministerstvo. 

Rozhodnutie o revízii má učinok len kasatorný. t. j. Zľušujúci a nie 
reformatorný - meritorný. Ministerstvo zabýva so v prípade revízie len 
otázkou právnou (quaestio iuris) a nie otázkami skutkovými (quaestio factO, 
teda nie otázko'u: či skutkové okolnosti, zistené nižšími úradmi, sú správne 
a či zodpovedajú skutočnosti alebo nie. Ministerstvo len prezkúmavá, či 
snáď niektorá z oboch nižších instancii nebola nepríslušná alebo či snáď ,ich 
rozhodnutím alebo pokračovaním predchádzajúcim ich rozhodnutiu nebola 
porušená, obídená, alebo nesprávne p'oužitá právna norma. (~ 3. nar. uh. 
min. prez. č. 4600/1901.) 

(Ustanovenia o revízii - jako som hore uviedol - staly so bezpred
metnými dňom 4. no embra 1918, ' t. j. dňom vstúpenia v platnosť zákona 
-o čsl. najvyššom správnom súde č . 3/1918, Sb. z. an.) . 

R.ekurz -- felfolyamodás - Rekurs - ~ 5. a § 9. zák. čl. XX/1901 -
je riadny opravný prostriedok proti výmeru prvostupňového úradu, ktorým 
apelácia alebo revízia z úradnej mo<:: i bola odmietnutá jako neprípustná 
alebo opozdená (§ 5.), alebo keď výmerom prvostupňového úradu v prí
pade restitutio in integrum pro.pter terminum lapsum nebolo vyhoveno 
ospravedlňujúcim dôvodom (ospravedlfllljúcej žiadosti) postiženého (§ 9.) 

Krome -toho prichádzajú v úvahu jako mimoriadne opravné pro
striedky: 

Žiadosf o obnOVIl poluačovania - ujrafelvétel - Wiederaufnahme 
des Verfahrens - res titutio in integrum ob noviter reperta pro merito -
§ 10. zák. čl. XX/1901, ktorú môže postihnutý podať do roka proti prá"o
platnému rozhodnutiu v sporných záležitostiach správnych . 

Ospravedliíujúca žiadosť - igazolási kérelem - Rechtferíigungsnach
weis - restitutio in integrum propter terminum laps um - § 9. zák. 
čl. XX/ 1901 - je mimoriadny opravný prostriedok v prípade zmeškania 
lehoty pre podanie apelácie alebo revízie. Ospravedlňuj(íca žiadosť môve 
byť podaná do 15 dní od konca odvolacej lehoty, čili do 30 dní od dňa dc
ručenia (vyhlásenia) dotyčného rozhodnutia počítajúc. 
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Rozklad - ellÔ'terjesztés - Vor stellung - ie podanie strany proti 
právoplatnému rozhodnutiu, domahajúcesa opätovného prezkúmania zá
ležitosti a pozmenenia nepriaznivého rozhodnutia tým istým úradom, ktorý 
ho vydal. Rozklad neni síce upravený zákonom, vyskytuje sa však často 
vo' forme nových žiadostí, prípadne odvolaní tak v záležitostiach nespor
ných (de lege ferenda) jako i sp'oTných (de lege lata) a úrady ho čas i o 
akceptujú, pokiaľ toho zájmy verejné vyžadujú a pokiaľ z rozhodnutia už 
nevznikly práva osobám tretím. Rozklad neni vlastne ani mimoriadnym 
opravným prostriedkom a strana nemá nároku, aby jej rozklad už či vo 
for me novej žiadosti alebo odvolania, ktoré je neprípustné, bol predmetom 
nového úradného pojednávania. Rozklad treba odlišovať od žiadosti o ob
novu pokračovania dľa § 10. zák. čl. XX/1901, na ktorú strana má zákonllý 
nárok. (Nález N. s. s. č. 15.527/23.) 

Sfažnost - panasz - Beschwerde - je označenie pre podania na 
Najvyšší správny súd proti všetkým v postupe instančnom konečným roz-· 
hodnutiam ('opatreniam) správnych úradov, vyjmúc aktov menovacích . 

Odpor - ná mietky - finspruch - je označ6nie pre námietky 
sťažovatelia ' k Najvyššiemu správnemu súdu v prípade výmeru, vyneseného 
v smysIe §. 22. zákona č. 149/1905 r. z. (Vide definicia výmeru.) Odporom 
menuje sa tiež právo »veta« ob. notárov. 

Jako opravné prostriedky, tak tiež aj rozhodnutia sú podľa ich povahy 
osobitne v zákone pomenované a preto len tak, jako ich zákon určuje, môžu 
byt jedine správne označované. . 

Zákonný článok XXIIIJ886 v ~ 18. a § 25. a zák. čl. XX/190l v §§ 1., 
2. a 3. a zákon o správnom súde č. 36/1876 r. z. wzoznávajú rozhodnutie 
(konečné rozhodnuti~), opatrenie, usnesenie, výmer a nález. 

Rozhodnutie - v užšom smysie - határozát - Entscheidung - je 
konkretná úprava (constitutio specialis) právnych pomerov správnym úko
nom (administratívnym aktom), keď sa má za to, že d<Ytyčný právny pomer 
jestvoval (Iex lata), tak že rozhodnutie pomer ten len zisťuje, uznáva, de
klaruje (akt deklaratorný - Erl{ennensmoment). 

Opatrenie - intézkedés - Verfiigung - je to rozhodnutie, keď správ
nym úkonom konkretný pomer sa len zakladá, t. j, upravuje s a niečo , čo 
dosiaľ upravené nebolo. Opatrenie je aktom konstitutívnym (Willens
moment), lebo nim stanovia sa povinnosti a práva, jaké dosiaľ neboly (Iex 
ferenda). Opatrením teda bude rozhodnutie o udelení domovského práva, 
prípadne o udelení štátneho občanstva. . 

Usnesenie (nazývané nesprávne aj »uzavretím «) Beschlus$ 
- je r<Ozhodnutie. prípadne opatrenie, vynesené sborom, n. pr. obecným 
zastupiteľstvom (§ ll. zákona č. 211/20), správnym výborom, Najvyšším 
správnym súdom (§ 33. zákona č. 36/ 1876 r. z.) a označenie to užíva sa na 
rozdiel od rozhodnutia (opatrenia) ' vydaného jednotlivcom, jednotlivým 
orgánom (úradom). Je to odlišovanie rozhodnutia oo do formy a nie- do 
obsahu. Rozdiel ten uhorské zákony osobitne neoznačovaly. 

J(onečné rozhodnutie - véghatározat - Schlussentscheidung - § 4. 
zák. čl. XX/1901 - označuje sa rozhodnutie, prípadne opatrenie v samej 
veci na rozdiel od úradných opatrení v dobe pokračovania , to je na rozdiel 
od medzitymného rozhodnutia (opatrenia) - k6zbees<Q! határozat -
Zwischenverftigung - na pr. od vydaného opatrenia na predvolanie 
svedkov. 

Výmer - végzés - Bescheid - § 5. a § 9. zák. čl. XX/1901 - ie 
správny úkon prvostupňového úradu, ktorým z úradnej moci sa odmietne 
neprípustná alebo opozdene podaná apelácia alebo revízia (§ 5.) alebo sa 
rozhodne o olspravedlňujúcej žiadosti v prípade restitutio in integrum 
propter terminum lapsum (§ 9,). Výmerom je tiež označené v § 22. zákona 
o správnom súde č. 149/1905 r. z., zamietnutie sťažnosti k najvyššiemu 
sp'rávnemu súdu, keď sa sťažnosť opiera len ,o nedostatočnosť administra
tÍvneh()l pokračovania a keď sťažnost tá je neodôvodnená. 
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Nález - itélet - Befund - Erkenntnis - dľa § 36. zákona č. 36/1876 
r. z. je označenie pre rozhodnutie najvyššieho správneho súdu. 

Rozsudok - itélet - Urteil - je označenie pre rozhodnutia správ-
11ych úradov v policajno-trestnom súdnictve - § 14. zák. čl. XX/190l, t. j. 
v prípadoch, kde sa súdi a odsudzuje. Podľ .. uhorského pomenovania itélet 

lovo rozsudok je synonymom slova nález a tiež často sa užíva miesto 
slo'Va rozsudok slovo trestný nález, disciplinárny nález atď. 

Výrok - enunciatio - Ausspruch - neni pomenovaním pre istý oso~ 
bitný druh rozhodnutia a »výrokom« označuje sa rozhodujúca čiastka roz
hodnutia (opatrenia) na rozdiel od čiastky odôvodňujúcej a od poučenht ' 
() opravných prostriedkoch. 

Od uvedených druhov rozhodnuti treb a odlišovať ešte nasledujúce ad
ministratívne akta: 

Nariadenie - rendelet - Ver-ordnung - je to abstraktná vš'eobe-::ná 
úprava istého právneho pomeru na záklac:.e zákona (constitutio generalis). 
Nariadenie je normou právnou, ktorá pokiaľ neodporuje zákonu, je všeobee
lle platná jako zákon. Dľa § 55. ústavnej listiny zákon č. 121/20 Sb. · z. a n. 
nariadenie vydávať možno· len k /Jrevedeniu určitého zákona a v Jeho me
dziach. Dľa § 84. ústavnej listiny každé nariadenie vládne /Jod/Jisllie /Jred· 
secla vlády alebo ieho námif stok (zást'l/Jca) cl ministri /Joverení ,;eho /Jréve
.dením, na';mene.i však /Jolovica /Jočtu min istrov. Dľa bývalých uhorských 
zákonov mohol vydávať nariadenia aj jednotlivý minister. Nariadenia môžu 
vydávať aj iné administratívne úrady, cyvšem len vtedy, keď sú k tomu 
zákonom výslovne zmocnené. Dra § 31. zák. čl. XX/1901 nariadenia (obež
níky) všeobecnej a stálej povahy môžu byť vydané od všeobecných správ
nych vrchností (župných, mestských a obecných orgánov) len po schválení 
ministerstvom vnútra. K platnosti nariadenia je treba, aby bolo riadne vy
hlásené (viď ~ 56. a § 57. zákona .č; 126/20 Sb. z. an.) . 

Obežník - instrukcia - korrendelet - Zirkular - R.egulativ; sú to 
pokyny nadriadeného úradu, dané podriadeným úradom, upravujúce ab

traktne, všeobecne istý spôsob interpretovania materiálneho alebo form il
neheJ práva cieľom zachovania jednotnosti postupu. Obežník viaže síce pod
riadené úrady jako nariadenie, ale právnou normouneni. 

Osvedčenie - nyilatkozat - bizonyítvány - Bescheinigung - Beur
k undigung - je zisťovanie apotvrdzovanie skutOÓlOsti, známych úradu vo 
Jorme verejných listín (domovský list). Osvedčenie môže tiež po prípade 
n ahradzovať vydané rozhodnutie, prípadne opatrenie, na pr. osvedčenie 
-o' priznaní štátneho občanstva. 

Výnos - dekret - leirat - felhivás - Erlass - Dekret - je ozna
venie vybavenia nadriadeného, prípadne vyššieho úradu pre úrad podria
dený, príp. nižší. Výnosom nadriadený (vyšší) úrad ·podriadenému (niž
šiemu úradu zasiela - (iibersendet) - sdeľuje, žiada, vyzýva, ukladá. 
Dekret je označenie pre rozhodnutie, príP. opatrenie vyššieho úradu vydané 
vo forme osvedčenia a to zásadne rozhodnutie najvyšš,ieho správneho úr a
du, vydané týmto úradom v prvej a poslednej instancii. 

Prí/Jis - átirat - Note - je označenie pre vybavenie koordinovaných 
úradov medzi sebou. Koordinované úrady medzi sebou si prípis postupujú 
- (iibermitteln) - a sdeľujú. 

ZlJFáva --.:. jelentés - Bericht - je označenie pre vybavenie úradov 
podriadených (nižších) na úrady nadriadené (vyššie). Podriadený (nižší) 
úrad na nadriadený (vyšší) úrad zprávu predkladá (nie » predostiera ~<) , 
o znamuje - jelenti - Berieht erstattet - mel det. 

Statut - je všeobecná úprava istého právneho pomeru v medziach 
zákonov a nariadení v obore vnútorných samosprávnych záležitostí. Sta
tuta môžu vydávať obecné zastupiteľstvá (§ 21. a § 27. zák. čl. XXII/1886) 
a župné zastupiteľstvá (§§ 56. a 57. zákona č. 126/20 Sb. z. a n.). Obecné 
s tatuta nesmejú byť v rozpore nielen so zákonom a vládnym nariadením, 
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ale ani so statútom župným. K platnosti statutov zásadne vyžaduje s a 
schválenie ministerstva a vyhlásenie predpísaným spôsobom. 

Edikt - je to verejná vyhláška, činená ústne alebo písomne, ktorou 
sa v známost dáva verejnosti nejaké úradné opatrenie. 

o v y k o n ate ľ n o s tir o z hod n u tia. _ 

O vykonateľnosti rozhodnutia pojednáva ~ 8. zák. ' čl. XX/1901. 
Dľa ustanovenia tohoto paragrafu: Podaním revízie aleb'O rekurzu 

zásadne sa nestaví výkon rozhodnutia. 
K.eď by ale mala vzniknúť následkom výkonu nenahraditeľnä škoda 

alebo nastanú zreteľanodné okolnosti. môže úrad prvostupňový jalw tiež 
i apelačný na odôvodnenú žiadosť staviť prevedenie. 

Rozhodnutie , proti ktorému ie prípustná apelácia, môže byt pred 
nadobudnutím právnej moci len vtedy vykonané: 

a) keď to výslovne dovoľuje zákon, min. nariadenie alebo statut,' 
b) keď bezodkladné vykonanie rozhodnutia Je nutné z dôvodu dôle

žitého vereJného záJmu aleb'ó preto, aby bolo odvrátené vereJné nebezpečie 
alebo nenahraditeľná škoda. 

V prípade bodu b) vykonateľnosť má byť vyrieknutá a odôvodnená 
v klauzuli rozhodnutia alebo, keď nutnosť výkonu sa objavila pozde:Ťšie , 
vo zvláštnom rozhodnuti. 

Podľa ~ 9. pos!. odstavec zák. čl. XX/1901: Na prípady podania 
ospravedlňujzícicll dôkazov z d()Vodu zmeškania revízie treba použiť usta
noven.ia odstavca 2. § 8. Pred právoplatným vybavením v zákonitej lehote 
podanej ospravedlňu./úce./ žiadosti z dôvodu zmešlwnia apelačne./ lehoty 
možno - prípady bodu a) a b) § 8. vynímajúc - výkon nepovoľovať 
a povolený zdržať. 

Čo sa týka účinku odVio lania na vykonateľnosť v odpor vzatého roz
hodnutia, zákon robí rozdiel medzi revíziou a rekurzom s jednej strany 
a medzi apeláciou s druhej s trany. 

Zákon zásadne nepriznáva odkladacieho účinku v prípade reVlZle 
a rekurzu, kdežto na prípad apelácie v odpor vzaté rozhodnutie zásadne 
je nevykonateľné. 

Žiadosť o odloženie výkonu má. byt podaná zásadne u úradu, ktorý 
rozhodoval vo veci v prvej instancii. Keď bolo žiadané o odftOčenie výkonu 
súčasne s podaním revízie alebo rekurzu alebo síce pcq;dejšie, ale v dobe, 
keď spisy sa ešte nar' hádzaly u prvostupňového úradu, rozhoduje o žiado
sti za odklad výk'Clnu úrad prvostupňový . V prípade, že prvostupňový úrad 
žiadost odmietne, môže s výkonom hneď začat, ale je povinný hneď mimo 
poradia predložif odvlo~aciemu úradu prípadné! odvolanie, ktoré strana 
padala proti odmietnutiu. Odvo~ ací urad môže zariadiť, aby začatý výkon, 
pokiaľ je to ešte možné, bOlI odložený. Keď v dobe podania žiadosti o odlo
ženie výkonu spisy boly už predložené odvolaciemu úradu, má prvostup
ňový úrad hneď predložiť žiadost k rozhodnutíu odvolaciemu úradu. V ta
kých prípadoch môže strana podať svoju žiadosť o odloženie výkonu tiež 
priamo u odvolacieho ' úradu (~ 8. nar . uh. min. prez. Č. 4600/1901). 

Podaním žiadosti o obnovu pokračovania jJodľa ~ 10. zák. čl. XX/190! 
neprekáža sa výkonu právoplatnéhol rozhodnutia, vydaného počas hlav
ného pokračovania. 

Taktiež nestaví sa podaním sťažnosti na Najvyšší správny súd výkon 
v odpor vzatého rozhodnutia. Podľa § 17. zákona Č. 36/1876 strana však 
môže žiadať za odklad výkonu u správneho úradu, ktorý má odklad po· 
voliť, keď nevyžaduje verejný zájem, aby rozhodnutie bolo bez meškania 
vykonané a keď by strane výkonom mohla nastať neodčiniteľná újma. 

V Bra t i s l a ve, dňa 28. októbra 1924. 


