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mální povClJze rozhodnutí rozsudkem, nezdá se být i dôvodu k odchylnému 
upravení ,odvolací Ihúty. Opravným prosHedkem by samozfe,jme i v tomto 
pfÍpiadu bylo odvoláJní, ne rekuf's.130) _ 

Proti roumdku ohle,dne re,p,osice a z:a stav e.nÍ rušení držby budiž 
obnova pokračování vyloučena. § 581. po s!. odst. uh . civ. f. s. (Vyplývá 
to z provisornosti possessorní ochrany.) 

JUDr. K. Korž Ilský : 

Čsl. státne občanstvo. 
II. Nabývanie a pozbývanie čsl. sfátneho občansfva podľa zásad 

mierových srnlúv. 

Dľa ustanovení § 1. a § 2. úst. zákona zo dňa 9. apríla 1920, Č. 236. 
Sb_ z. a n. bola riešená československá státna príslušnosť osôb, majúcich 
domovské p,rávo, prípadne stále bydlisko na území Ceskoslovenskej re
publiky jednos'tranne bez jakéhokoľvek prejavu vôle súčastnených osôb. 

Aby však niektoré osoby z ohľadu na ich národnostné, hospodárske 
. a rodinné vztahy k určitému územiu neboly nútené prislúcha ť do štátu, 
~; ktorým ho také vzťahy neviažu, boly do mierových smlúv podaté zásady, . 
dfa ktorých takým osobám za istých podmienok bolo poskytnuté právo 
YOm si príslušnosť inú, než ktorú nadobudly na základe svojej domovskej 
príslušnosti, prÍ'padll1e svojho' 'riadneho bydlišta. Toto poskytnutie práva na 
voľbu (opciu) iného státneho občanstva . vytvorilo súča'sne .pre dotyčníl 
osobu právny nárok, a osobe, ktorá taký svoj opčný nárok v stanovenej 
lehote u príslušného úradu uplatnila aho aj vecne odôvodnila, muselo byť 
uznané štátne občanstvo štátu, v prospech ktorého optovala a stát, ktorého 
príslušníkom sa stala na základe jej domovskej .príslušnosti, prípadne stá
leho bydliska, nemohol ju viac za svojho príslušníka považovať. 

Na základe mierových smlúv ujednanépodmienky pre o,pc.iu štátneho 
občanstva holy úph1e po,jaté do !Úst. zákoTI'a zo di1a 9. apríla 1920, ,č. 236. 
Sb. z. a n. 

Dľa § 4 . . úst. zákona 'zo dňa 9. a.príla 1920, Č. 236. Sb. z. a n. iné 
státne občanstvo, než iln podľa ustanoveni odlst. f. tohoto zákona pri
slúcha, môžu si zvoliť (oplovat): 

1. Státní občania, llvedení v § 1. odst. 1., pokiaľ malí priamo predtým, 
než sa stali príslušníkmi niekto'rej obce v území, uvedenom v § 1., odst. 1., 
domovské právo v ine; časti niekdajšieho mocnárstva Rakúsko-Uh,orského, 
ležiacej mimo obvod Československej r epubliky. 

2. Cudzozemci, ktorí mali domovské právo na území, uvedenom v § 1., 
odst. 1. a nadobudnúc potom bezprostredne domovského práva v inej obci 
bývalého mocnárstva Rakúsko-Uhorského, ležiacej mimo obvod Českoslo
venskej republiky a terajšie/zo státu Rakúskeho a Uhorského, stali sa stát
nymi občanmi státu, v ktorého hraniciach leží terajšia obec domovskä. 

Optovať možno v prepadnej lehote jednoho roku a to v prípade 1. 
v prospech štátu, na ktorého území leží bývalá obec domovskä, a v prí
]Jade 2. v prospech Českoslo'venskej republiky. 

Tieto ustanovenia boly vydané na základe čl. 78. mierovej smluvy 
St. Germainskej a Čil. 63. mierovej slTI1luvy Trianonskej. 

Dfa uvedených ustanovení mohly osoby, ktoré dľa § 1. Č. 1. úst. zá
kona zo dňa 9. aprÍíla 1920,č. 236. Sb. z. a n. staly Sla česko,s].ovenskými 
státnymi občanmi, v lehote 1 r'oku, t. j. v dobe do 15. júla 1921 Vičetme o'pto-

130) Výjimku by .činil pouze rekurs prolti roZ!sudku, vztahující se jen na 
útraty, dIe zákona ze dne 2. VII. 1924, Č. 164. Sb. z. a n. 
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vat státne občanstvo rakúske, uhorské, poľské, ,rumunské, kráľ. S. Ii. S. 
a italské, pokiaľ priamo .predtým, než v dobe do 1. januára 1910 nadobudíy 
domovskú príslušnost na území Československej republiky, boly domov
ským právom príslušné do niektorej býva,lej rakúskej alebo uhorskej obce, 
ležiacej v terajšom Rakúsku, Uhorsku, Poľsku, Rumunsku, kráľ. S. Ii. S. 
alebo v Italii a mohly optovať štátne občanstvo štátu, v ktorom dotyčná 
bývalá domovská obec leží. 

Naopak osoby, ktoré do 28. októbra 1918 boly rakúskymi alebo uhor
skými štátnymi občanmi a ná'sledkom toho, že maly naposledy domovskú 
príslušnost mimo územie Československej republiky, staly sa státnymi ob
čanmi Poľska, Rumunska, kráľ. S. Ii. S. alebo Italie, mohly v dobe do 
15. júla 1921 včetne olp'tovať IČSl. státne občanstv·o, pokiaľ piniamo predtým, 
než nadobudly · domoi\lskú príslušnost v býv. rakús'kom ,alebo. uhOirskom úze
mí mimo územia Československej republiky boly domov·ským právom prí
slušné d,o niektorej obce, ležiacej na území Čes~{oSilovenskej repubUky. 
Československého štátnehO' otblčanstva podľa tohoto ustanovenia ,nemohiv 
optovať o,sooy, ktoré napo,sledy maly domovské právo v obci terajšieho 
Ra}{úska alebo terajšIeho Uhorska. 

Podmienkou pre opciu podľa uvedených u:s.tanovení jle, žeo:sob.a, 
o ktorú sa jedná, mala domovskú príslušnOSť v ine<j obci, než má v ' dobe 
platnosti zákona. Predpokladom je zmena domovskej príslušnosti a nemož
no to vykladať, jako to robí nariadenie uhorského veškerého ministerstva 
Č. 6500/1921 M. E. § 3., .dľa ktorého sta,~í, keď dotyčná domovská obec 
predtým náležala Uhor·sku a teraz náleží Ceskoslovensku, a že preto na pr. 
osoba, ktorá od narodenia je domovským právlOm príslušná do Košíc, má 
.podľa čl. 63. T'rianonskej smluvy (§ . 4. č. 1. úst. e;ákona Č. 236/20) opčný 
nárok v prospech Uhorska preto, lebo predtým ne·ž KO'šice staly sa súčiast
kou Československa, mala domovskú príslušnost v Košiciach, ktoré ná,le
žaly Uhorsku. 

Opčná lehota podľa · § 4. Č. 1. a 2. hola stanovená tak pre bývalých 
ľakúskych jako i pre bývalých uhorských státnych občanov do 15. júla 
1921. Prax však bez ohľadu na to predsa berie ohľad na vstúpenie v plat
nosť Trianonskej smluvy a akceptuje opčné prehlásenia v pr:ospech Uhor
ska podľa ·čl. 63. TrianoiUskej sm1uvy, vykonané v dobe do 25. júlia 1922 
včetne. 

Dľa čl. III. bod 2. ľ'Q,zhodnutia konferencie veľ'vYlslancov v Paríži zo 
dňa 28. júla 1920: 

Osoby staršie 18 r·okov, získavajúc p'lným právom poľské alebo česko
slovenské státne občanstvo v smysle bodu 1 .• budú mat možnosť behom 
jednollO roIul, počínajúc dnešným dňom optovat pre !Jríslušnost českoslo
vensluí alebo poľskú. 

Pokiaľ sa týče osôb, ktoré nadobudly domovského práva na území 
Tešínska, Oravy alebo Spiša po 1. januári 1914, alebo ktore~ anižby tam 
maly domovské právo, sídlily tam p'O 1. januári 1908, bude nadobudnutie 
poľske,; alebo československej státnej príslušnosti opciou odvislé od súhlasu 
vlády lJoľske,; alebo československej podľa ollolnosti. Keď bude súhlas 
odmietnutý, bude o týchto osobách platit ustanovenie odstavca 2. bodu 1. 
tohoto člúnku. 

Podľa tohotO' ustanovenlÍa mohly v dobe do 27. j1úla 1921 optovať 
oeskoslovenské státne občanstvo osoby, ktoré staly ISa po,ľskými státnymi 
občanmi na základe s;vojho domovského ,práva prípadne ,yd1išťa v plebis
citnom území Tešínska, Oravy a Spiša a nao:pak poľské státne ob-čanstvo 
mohlyoptovaf osoby, ktoré na tomže plebiscitnom území staly sa česko
slovenskými státnymi občanmi. 

Tato opčná lehota bola v súhla!se s poľskou vládou predlžená až do· 
28. apríla 1922 obežní'kom ministerstva vnútr'a zo dňa 4. marca 1922, Č. 
18.132/7 . 
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Rozhodnutie konferencie veľvyslancov v Paríži neni normou p'rávnou 
a hore uvedené ustanovenie o opcii len v dôsle,dku dorozumenia sa s vládou 
p'oľskou bolo v pr,axi úplne akceptované. 

Tým, že rozhodnutie konferencie veľ\! ys!ancov v Paríži holo vyhlá
sené v Sbierke zák. a nar. dňa 11. februára 1925, Č. 20/1925 Sb. z. an., 
nebola opčná lehota už predÍžená, nakoľko v doty.čnom ustanovení je vý
slovne poznamenané, že jednoročná doba opčná počíta sa IO d dňa vynesenia 
rozhodnutia, t. j. od dňa 28. júla 1920 a nie od jehO' publikovania v do
ty,čnom státe, a ostatne vyhlásenie rozhodnutia v Sbierke zák. a nar. je 
pre posúdenie záležitosti bez akéhokoľvek významu, lebo samO' rozhodnutie 
konferencie veľvyslancov neni právnou normou a nezakladá pre jednotlivé 
osoby žiadnych práv. 

3. Státni občania, ktorí Tlie sú jazykom a rasou Cechoslová/uni. 
4. Cudzinci, ktorí sú jazykom a rasou Čechoslovákmi a nacl,obudli 

l en preto, že Pľlslúc/wli domovským TJľávom do niektorej obce niekdaj
šielzo mocnárstva Rakúsko-Uhorského, ležiacej mimo územia Česlwslo
venskej republi/(,y, státneho občanstva v Italií, Poľsku, Rakúsku, Rumunsk~l, 
státe Srbsko-.fJ orvatsko-Slorins/wm aleb'o v Uhorsku.' 

OIJtovaf možno v prepadnej lehote šiesti mesiacov , a to v prípade 
Čís. 3. v prospech /tatie, Poľska, Rakúska, Rumunska, státu Srbslw-Iirvat
sko-SlovÍns/?'éllO alebo U "wrska, .iestliže v dotyčnom státe väčšina obyva
teľstva hovorí ' jazykom optujúceho, alebo náleží jeho rase, v prípade 4. 
v prospech Československej republiky. 

Pre p,r íslušníkov obcí, v ktorých sa bude konať 1Jlebiscit, pDčína le
hota len dňom, kedy o státnej príslušnosti ich obce bude rozhodnuté. 

Tieto ustanovenia boly vydané na základe čl. 80. mierovej smluvy 
St. Oermaillskej a čl. 64. mierovej smluvy Trianonskej a vzfahova.Iy sa 
v}rlučne len na býval~·ch ľakúskyah a.ilebo UhO,I ských státnych občanov .a len 
na bývaJlé rakúske a uhors,ké státne územie. Československý štátny občan 
nárddnosti nemeckej mohol podľa horeuvedených ustanovení opto'Vať š'iátne 
občanstvo rakúske a nemohol optovať v pr.ospech Nemecka. Taktiež Čecho
slováci, ktorí boli pfÍ,slušníkmi iného státu, než bývaléhO' mocnár,stva Ra
kúsko-Uhorského, na príklad štátni obČ!ania Ruska, Francie, Spojených 
Štátov Severoamerických atď., nemohli dľa hore uvedených ustanovení 
optovať československého občanstva. Cechoslovád, ktorí boli štátnymi ob
čanmi rÍŠe Nemeckej, mohli opto'vaf československé stá,tne obČianstvo dľa 
§ 4. Č. 6. ústavného zákona Č. 236/20. • 

Opčné Iprehlásenie dra hore spomenutých ustanovení mohlo' byť podané 
v prepadnej lehote 6 mesiacov, t. j. v dobe do 15. januára 1921 včetne 
u príslušného úradu toho státu, ktorého olblčanstvo bolo volené. 

Vládnym nariadením zo dňa 14. apríla 1921 Č. 160/21 Sb. z. a n. 
lehota, v ktorej státni občania rakúski, ktorí sú jazy/wm a raSOll Čecho
slovákmi, majú právo optovať v prospech Československej rejJubliky. bola 
predlžená do 30. apríla 1921. , 

Ohľadom terajšIeho Uhorska ôs. 'pDax uznáva aj v tom pr~pade lehotu 
podľa čl. 64. Tlrianons,kej smluvy a akceptuje opcie českoslovens,kých stM
nych občanov vykonané v pro's.pech Uhorska v dobe do 25. januára 1922 
včetne. 

Dľa čl. III. hod 3. rozhodnUiti,a konferencie veľvyslancov v .Paríži zo 
dňa 28. júla 1920: Osoby, ktoré majú domovské právo v území priríeknu
iom Poľskému ' alebo Československému státu v slnysle tohoto rozhod
mäta a ktoré sa odlišu,Íú rasou alebo jazykom od väčšiny obyvateľstva, . 
budú môcť v šestimesačnej lehote, počínajúc dnešným dňom .optovať pre 
tú zem, ktorlÍ bola čiastkou bývalej rakzíslw-uhorskej . monarchie, lebo 
stala sa nástupl?,yňou SJJOmenlltej monarchie, v ktorej väčšina obyvateľstva 
je složenLÍ z osôb ho17ťJ.riacich týmže jazykom a súcich tejže rasy jako oní. 

Osoby, ktoré maly domovské právo na plebÍ'scitnom území voj1vod
stva Tešínskeho a bývalej župy Oravskej a Spiš'Skej mohly optovať podľa 
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§ 4. Č. 3. a 4. ústavIného zákona zo dň,a 9. apríla 1920 Č. 236 Sb. z. a n. do 
27. januára 1921, t. j. šesť mesiacov o'do dňa, kedy bolo rozhodnuté o stát
nej príslušnosti tohoto územia. 

5. Státni občania, vymenovaní v § 1., odstavec 2. 
6. Nemeckí státni občania československej národnosti, ktorí majú 

svoje riadne bydlište v Nemecku; majú-li svoje riadne bydlište ml mo 
ríšu Nemeckú a mimo Československú republiku, prislúcha im právo opcie 
len vtedy, jestliže neodp'oruje to zákonom státu, v ktorom žijú, a jestliže 
l' ňom nenadobudli dosiaľ štátneho ob,čanstva. 

Optovaf možno v prep'adnej lehote dvoch rokov, a to v prípade 5. pre 
státne občanstvo nemecké, v prípade 6. v prospech Československej re-
publiky. ' 

Ustanovenia , tieto holy vydané na základe čl. 85. mierovej smluvy 
Versailleskej s Nemeckom. 

Na rozdiel od us'tanO'vení ohľadom bý1valých rakúskych a uhorských 
státnych občanov o:pčná lehota pre o;pciu nemeckých státnych ob6anov činí 
dva roky a nielen šesť mesiacov a okrem ,taho bývalí nemeckí státni obČJania, 
ktorí dľ,a § 1. Č. 2. ústavného zákona zo dňa 9. apríla 1920 ,č. 236. Sb. z. an. 
staii sa československými státnymi občanmi, mohli opltovať nemecké státne 
občanstvo bez ohľadu na no, jakej sú rasy a národnos.ti. 

7. Státni občania uvedení v § 1., odst. 3. Osoby tieto lnôžu v prepad
nej lehote dvoch ro/wv {J'ľehlásif pred príslušnými úradmi česklos[ovenskými 
SVOjho bydlišfa, že sa vzdávajú svojho státneho občanstva v prospech toho 
státu. ktorého státnymi občanmi boli priamo pred tým, alebo ktorý v y
kOllGVa svrclwvanost nad územím, v ktorom dotyčná obec leží. 

Toto ustahovenie bolo vydané na základe čl. 4. od$lt. 2. malej smluvy 
St.-Germainsked s Československom. 

V danom prípa,de jedná sa o o'soby, ktoré narodily .sa na území Ce
skosl.a,v. republiky jako olbčani,u ríše Nemeckej.a v do.be ,p,la1:no,s,u záko
na, 1. L 10. januára 1920 maly riadne bydlište na území Nemecka mimo 
územia Cesko,slo:venskej republľky, kdežto ich rodičia (zákonný :otec, alebo 
nezákonná matka) dňa 10. j3Jnuára 1920 boH na žive a majúc stále bydlisko 
na území Česko.sloiVenskej republiky, ktoré pred tým patrilo Nemecku, stali 
sa československými státnymi občanmi, a 'o osoby, ktoré narodily sa na 
území Československej republiky ja,ko , občania faikúski alebo uhors,kí a 
v dobe ;platnosti zákona, t. j. dňa lp. júla 1920 maly domovské právo v ÚJZe
ml bývalého Rakúska alebo Uhorska mimo územia Českos lovenskej repu
bliky, -kdežto ich rodi-čia (zákon.ný otec a1eho nezálwrnná matka) dň,a 16 . 
.júlia 1920 boli na žive a majúc d01lnovské práv,o na území Československej 
I'elpubliky, ktoré ,pred tým pa1tril:o Rakúsku alebo Uhorsku, stali sa česko
slovenskými štátnymi oĎčammi. Osoby tie, ačkoľvek samy nemaly stáleho 
bydlišťa, prípadne' domovského práva na území Českosi'ovenskej re;publiky, 
staly s,a československými státnymi ohčanmi dľa § 1. Č. 3. ústavného zá
kona zo dňa 9. apríla 1920 Č. 236. Sb. z. a n. a ztratily súčasne domovské 
právo nadobudnuté na území býJvalého' Rakúska alebo Uhors,ka, ležiacom 
mimo územia Česk,oslovenskej republiky. . 

Osoby také dľa hOTe uvedenéhO' ustanolVenia mohly v p'repadne;j lehote 
do dvoch wkov podať u pľÍ'slušného československého úradu renunciačné 
prehlásenie, že sa vzdávadú českoslovens:kéh0' státneho o!hčanstva v !p,ro
spech onoho státu, v ktorom leží bÝIValá nemecká obec, v ktorej majú 
'stále bydlište (Nemecka, francie, Poľska), pokiaľ jako býv-alí nemeckí 

• státni občania mali stále bydlište v území bývalého Nemecka mimo územia 
Česko's l ovenSJkej republiky, prílpadne v 'pr,os,pech onoho státu, v ktorom leží 
bývalá rakúska alebo uhorská obec, v ktorej maly domovskú príslušnosť 
'(Italie, Poľska, KráľoiVIstva SIiS., Rumunska: RakúsIka, Uhorska). 

Renuncia;čné prehlásenie 'Podr~ § 4. Č. 7. mohli 'podať bývalí nemeckí 
štátni 00čania v dobe do 9. januára 1922, kdežto bývalí rakús'ki alebo bý
valí UhOTSkí stá tni občania v dobe 'do 15. júla 1922 včetne. 
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Dľa čl. 6. Bmenskej ,smluvy č. 107/1921 Sb. z. a n. o,s'oby uvedené v § l. 
Č. 3. ústavného zákona zo dňa 9. aJpríla 1920 č. 236. Sb. z. a Ili., t. j, osoby, 
ktoré sa narodily na území Ceskosl-ovens.kej repubLiky ja,ko deti státnych 
občanov rakúskych alebo uhorských, ktorých rodičia (zákonný otec, alebo 
nezálmnná matka) dňa 16. júla 1920 boH na žive a maj'úc domovlsképrávo 
na území Ceskoslovenskej republiky, ktoré pred tým patrilo bývlalému 
Rakúsku alebo Uhorsku, sta!'i sa československými státnymi ,ohčanmi, holy 
uznané bez ďalšieho za rakúskych státnych občanov, keď na území teraj
š,ieho Rakúska nadobudly domoV'skej príslušno'sti v dobe od 28. októbra 
1918 a tie,ž pokiaľ maly riadne bydlište v 'Rakúsku i ~po 28. októbr.i 1918, 
ale v dobe do 31. augusta 1919. Osoby také nemusely podá'Vat renunciač-
ného prehlá'senia v Ceskvslovens,ku. ' 

Len osoby, na ktoré sa vizťahuje ustanovenie § 1. Č. 3. ústavného zá
kona Č . 236/20 a ktoré nadobudly domovs.kú Ipríslušnosť v území terajšieho 
Rakúska v dobe od l. septembra 1919 do 16. júla 1920, aby si ucholValy 
rakúske státne ohčanstvo , nmsely podat renunciač:né prehlá'senJe podľa 
§ 4. Č. 7. ústavného zákona zo dňa 9. apríla 1920 Č. 236. Sb. z. a n . 

Rozumie sa samo sehou, že v Rakúsku mohly nadobudnúť právaplatne 
domovskú ,prísluš'nosť len osoby, ktoré súčasne dľ-a 1am ,platných zákonolV 
nadobudly aj štátnej piíslušrnosti. (Nález N. s. s. Č. 15.191/21.) 

Dľa čl. 8. Brnenskej smluvy Č. 107/1921 Sb. z. a n.: 
Príslušníci ldoréholuiľvek z oboch smluvných státov, ktorí v čas, 

kedy ]Jrítomná smluva nabudne platnosti, majú najmene'; po 10 rokov 
bydlište v druhom státe, môžu v lehote jed11Joho roku odo dňa, kedy prí
tomná smluva nadobudne JJlatnosti, optovať pre státne občanstvo toholo 
státu. O tejto opcii platia všeobecné ustanovenia o opcii, obsažené v P'ľí-
t017uzej smluve a v medzinárodných smluvách v nej uvedéných. . 

Brnenská smluva vstúpila v platnosť dňa 10. marca 1921, nás ledkom 
čoho v dobe do 9. marca 1922 československí stá tni občania, ktorí na 
území terajšieho ,Rakúska aspoň od 10. marca 1911. roku nepretržite do 
10. marca 1921 mali bydli-šte, mohli optovať rakúske státne ohčanstvo a tiež 
..štátni občania terajšieho Rakúska, pokiaľ na území Ceskoslovenskej repu-
bliky aspoň od 10. marca 1911 ,počínajúc mali nepretržite do 10. marca 
1921 bydlisk.o, mohli do 9. marca 1922 o(ptovaf československé státne 
občanstv,o. 

Opčné ,prehlásenie ,pre Čes'k:Ois,l'ovenskú 'rťlpubliJku IPo,Ma ol. 8. Brnen
skej 'smluvy nemôže byt odmietnuté z dôvodu, že o,ptant pred tým žiadal 
o priznanie státneho obča.nstva dľa § 9. ústavného zákona Č. 236/20. (Nález 
N. s. s. Č. 5368/23), alel;,o že e.šte neuplynula lehota k podaniu žiadosti 
o priznanie. (Nález N. s. s. Č. 5205/24.) 

Dľa § 5. :ústavného :zákona zo dňa 9. a,príla 1920, Č. 236/20. Sb. z. a n. : 
(1) Právo opcie (§4.) vykonávajú samostatne osoby staršie 18 rokov . 

N a ženu vydatú, ktorej manželstvo lievolo súdne ani rozlúčené, ani pre
hlásené za neplatné, vzťahuje sa opcia manželova. 

(2) Na manželské deti do 18 rokov vzťahu,;e sa opcia otcova, alebo, 
keď neni otca, matkina. , 

(3) Na nemanželské dieťa do 18 ro-/wv vzfahuje sa opcia nevydatej 
matky. Keď niet rodičov, alebo keď nemanželská matka je vydatá za muža, 
ktorý neni otcom dieťaťa, optuje menom diefaťa zákonný zástupca. , 

(4) Pre posúdenie náležitosti opcie, uvedených v predchádzajúcich od· 
stavcoch, je rozhodný deň, kedy sa opcia koná. Opciu vykonanú či samo
.$tatne, čt rodičmi, manželom, či zákonným zástupcom, neni možné odvolal'. 

(5) Podrobnejšie ustanovenia o výkone opcie vydá vláda nariadením', 
Dľa § 6. ústavného zákona Č . 236/20: Dňom riadne vykonanej opcie 

nastáva zmena v ' státnom občcmstve dotyčných osôb. • 
Rjadne vykonanú 'Opciu nebolo síce mo'žno odv,olať, ale smluva Brnen

~ká v ' čl. ll. a smluva s Nemeckom v čl. 11: v tom smere obsahujú od
chýlky, dľa ktorých op1čná žiadosf istých osôb mohla byt odvolanou. 
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III. Nabývanie a pozbývanie čs. státneho občanstva podľa dotera;ších 
ustanovení. 

Keď sa ra:z ustáli, že dotyčná osoba stala sa čsl. státny,ffi občanom dľa 
§ 1. úst. zákon,a č. 236/20 na základe domoVIského práva, prípa,dne stáleh(} 
bydlišta aleho definitívneho ustanovenia za úradníka alebo sriadenca Česko
slovenského státu alebo :niektorého čs. státneho ústaviU alebo podniku ku. 
dňu 28. októbTa 1918, prípadne ku dňu pôsobnosti úst. zákona zo dúa 
9. apríla 1920 Č. 236. Sb. z. a n.a1ebo na základe olp,čného prehlásenia dňom 
riadne vykonanej opcie, tak od toho dňa ohľadom nabývania a po,zbý
vania státneho občanstva platia 'pre ňu doterajšie rakúske, prípadne uhor
ské predpisy. 

V § 3. ústavnéhú zákona zo dňa 9. éIlpríla 1920 Č. 236. Sb. z. a n. je 
výslovne stanovené, že doterajšie ustanovenia o nabývaní a pozbývalli 
státneho občanstva, pokiaľ týmto zákonom sa nemenia, zostávajzí naďalej 
v platnosti. Zmenou, o ktorej ten Iparagraf hovorí, sú ustanovenia o opcii, 
o ktorých hola zmienka v článku predoIšlom. 

Dľa spomenutého ustanovenia na Slo'velJ1.sku zostaly v Iplatnos,ti usta-· 
novenia zákonného ,článku L. z roku 1879 o nabývaní a ztratení (uhor,ské
ho). československého státneho ohčanstva. 

Zákonný článok L z r,oku 1879 bol sankcionovaný dňa 20. decembra 
1879, vyhlásený v obochsnemovn.iach 24. decembra 1879 a v,s.túpil v plat
nos ť dňa 8. januára 1880. . 

Podľa § 36. zák. čl. L/1879 československý státny občan, ktorý j e' 
súčasne občanom iného státu, sa pokladá za československého státneho ob
čana tak dlho, dokiaľ svoje československé státne občanstv,o na základe 
to/wto zákona neztratil a dľa ustanovenia § 4. odst. 3. ústavnej listiny Če
skoslovenskej republiky zo dňa 29. 11. 1920 Č. 121. Sb. z. a n. príslušník 
cudzieho stätu nemôže bYť zároveň príslušníkom Československej republiky . 

ZpoTovnania týchto dv'o'ch ustanovení ply:nie, že o:sobe, ktorá je prí
slušníkom cudzieho státu, nemá byt udelené československé státne oihčau
s'tvo pokiaľ nebude prepustená zo sväzku do,terajšej .jej vlasti, kdežto osoba,. 
ktorá je československým státnym občanom, má byť považova.ná od česko
slo.venských úradov a vrchnosti tak dlho za čes:kosloven'ského státneho ob
čana, dokiaľ jej českoslove~lské státne občansltv,o nezanikne podľa ustano
vení v zák. čl. L/1879 uvedených, a to bez ohľadu na to, že dotyčnému 
bolo udelené, prí,padne uznané Sltátneobčanstvo v inom státe. Českosloven
ské úrady na Slovensku jednoducho neuznávajú aktu nadobudnutia cudzie
hO' štátneho občanstvla československým státnYIIll občanom, ktorí p,odľa 
zák. čl. L/1879 súčasne neztraNli československého státneho občans!tva . 

Osoby, na'rodené na území Spojených S,tátov Severoamerických, po
kiaľ nebolo im udelené občanst'\To Spojený.oh Štátov Severoamerických 
v dobe do 28. 'Októbra 1918 a na t~n spôs'Ob neztratily v 'Smysie zák. čL 
XLIII/1871, prípadne § 31. zá.k. čl. L/1879 uhms.kého 'Státneho občanstva 
v dobe do 28. októbra 1918 a majú po rodičoch domovské právo v niekt'oí:ej · 
obci na Slovensku, sú českO'slovenskými stá.tnymi občanmi bez ohľadu na 
to, že dľa amerických zákonov sú P'Ovažované súčasne za občanov Spoje
ných Státov Severoamerických. 

Príslušný čs. úrad (ministers,tvo) je však olJ)·rávnený vyslovif v dô-· 
sled ku § 4. odst. 3. ústavnej listiny ztV1Jtu československého státneho oh
čanstva tých osôb, ktoré nadobudly stá~nej príslušnosti v inom siáte. (Ná
lez N. s. s. č. 671 <1/ 1922.) Vzhľadom na ustanovenie § 4. od,st. 3. ústavnej 
listiny môže byt vyslovená ztrata československého ,státneho občanstva aj' 
ohľadom takej osoby, ktorej bolo udelené čs. státne občanstv,o a ktorá sa 
nepostarala o to, aby bola prťiPiUstená z jej doterajšieho státneho sväzku. 

Podľa ustanovenia zák. čl. L/1879 československé státne občanstvo 
môže sa nadobudnút 1. narodením, 2. legitimovaním, 3. manželstvom a 4~ 
uviastnením, t. j. p,rijatí'm do stMneho sväzku (naturalizácia). 
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Narodením nabývajú manželské deti státne občanstvo po otcovi 
.a :l1emanželslké po nezákonitej matke aj vtedy, keď sa narodíly v cudzo
zems,ku (§ 3.). Legitimovaníl71, nadobývajzí štátne olhčanstvo nezákonné deti 
čs. státneho občan.a, ktoré sa naroodily z cudzozemky (§ 4.). Manželstvom 
nadobudne čs. státne občanS'tvo iá cudz'ozemka, ktorá sa vydá za česko
:slovenského občana (§ 5.). 

Jakú je vidieť, nenabýva sa československého státneho obča.flstva 
na základe adoptovania a že deti tak manželské (legitimované) jako neman
želslké len nabývajú narodením, prí'padne legitimáciou čs. státne ub

,čanstvo po rodičoch , ale že ich beZipodmiene,čne nenasledujú, znamená, že . 
môžu neodvisleod rodičo\', ale so svolením zákonného zástupou meniť, prí
padne po-držať ,státne občansDvo. 

Uvlastnif (naturalizovať), t. j. ,prijať niektorého cudz.inca do státneho 
sväzku Československej republiky za podmienok 'stanovených v § 8. zák. 
čl. L/1879 môže podľa § ll. len ministerstvo vnút-ra. Ministerstvo vnútra 
môže udeliť československé státne občanstvo len cudzincovi, ktOlfÝ je samo
.s tatným (nevydatá alebo rozlúčená žena, vdova) a pokiaľ je nesvojIpráv
nym, ktorému ten nedostatok svoj,právnosti nahradí sa svolením zákonného 
zástupcu; ktorému niek,torá čs. obec zaistí domovskú príslušnosť; ktorý je 
bezúhonný; ktorý býva od !päť rokov bez pretrhnutia v republike a od 
päť rokov je tu za(písaný do daňorvých listín a ktorý je vstave seba a svoju 
rodinu v tuzemsku vydrž'ovať. Pokiaľ niektorý cudzinec bol adoptovaný 
niektorim československým s-iátnym občanom, môže byť u neho odhliadnuté 
od podmienok päťročného nepretržitého bydlenia v republike a zapísania 
v daňových li,stinách a od predloženia .!preukazu, že je vstave v tuzemsku 
.seba · a sv,oiu rodinu vy.držia,vať, keď doty,čný adoptujúci československ~' 
s'tátny občan sám je tu zapísaný Ipäť rokov do daňových kníh a keď je ma
jetný natoľko, aby seba a svoju rodinu mohol vydržiavať. 

N a základe adopcie nenabýva sa čes'koslovenského státneho ObČäll
stva. Adopcia len usnadňuje nadobudnutie státneho občanstva, a síce do
voľuje, že os,obe, ktorá v Česko'slovenskej relPublike ešte Ipäť wk-ov nebydlí 
a neni za:písaná do daňových kníh, po :prípade že vôbec nebýva v Česko
slovenskej repubIlike, môže byť udelené ,českosl-ovenské státne oo.čanstvo 
ministerstvom Vt11útra, keď os,oba ,tá bola adoptovaná československým stát
nym občanom, ktorý tu ;pät ľoko'v je zapísaný do daňových kníh a ktorý 
je majetný. 

Os,obáJm, ktoré nadobudly mimoTda-dtnych a vynikajúcich zásluh o Če
skosl'o'Venskú republiku a bývajú v tuzems,ku aleb-o vyhlásia, že sa tu chcú 

'usadiť, i ked' nevyhovely 'P'o.žiadavkám 5ročného bydlenia a zapísania dD 
daňových kníh a i keď im neholo zaistené do:mov,ské právo v niektorej 
tuzemskej obci, môže výnimečne len vláda (pred tým kráľ) k návrhu mini
sterstva vnútra udeliť československé státne občanstvo (§ 17.). 

Žiadnemu cudzinoovi vš'alk (mimo pr~padov retPart-riácie) zákon nepo
'skytuje právneho nároku na to, aby mu bolo udelené československé štátne 
obča'llstvo a ministerstvo vnútra o žiado-sti rozhoduje podľa svo'jho voľného 
uváženia a môže žiadosť o udelenie čs. státneho občanstva zamietnuť bez 
udania dôvodov, ktorými holo vedené pri sv-ojom f,Q,zhodnutí. (Nález N. s. s. 
Č. 16.017/22, 589,6/23, 877/24.) 

V Čechách, na Morave a v SleZtsku z ohľadu na ustanovenia tam 
-platných rakúSlky,ch zákonov rozhoduje o udelení ,č'sl. státnt/ho občanstva 
v ,prvej stolici zemská s'práva politická a len v druhej instancii miinisterstvo 
vnútra. 

Udeľovanie stá1neho občanstva v iných eurQtPských stá to ch ie viazané 
na prísnej,š:ie podmienky, než v Československej republike. Tak na pr. 
v Poľ'sku ,dľa čl. 8. zákona poz. 44. Dz. U. vy.žaduje sa, aby žiadateľ 
-aspoň 10 rokov stále bydIel na území Poľska a élJby 'ovládal poľskú reč; 
v ŠvedsIku ,podpi,suje lmždý dekret o udelení štát.neho občanstva výlučne 
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len sám k'ráľ, v Bulhar<sku o udelení štátneho obč<1Jnstva usnasa sa Sobra
nie a obdržať státne občans1vo v Anglii je cudzincovi temer vylúčeno. 

Státne ' ahčanstvo, nadobudnuté mužom na zák1lade uvlastnenia, .roz
prestiera sa i na jeho manželku d 'IlIa jeho nezletilé deti, stodace pod otcov_o 
slkou mocou (§ 7.). O ude,l,ení čs. státního obóan:stva vySÍéwí min ist e,rsrt: v o 
uvlastnenému dekret (uvlastňujúcu listinu) , v ktorej musí byť zreteľne vy
Silovené, že dotyčná ,osoba sa prijíma do štátneho sväzku Česlwslovenskej 
republiky a majú sa uviesť p'O prípade aj manželka a deti, na ktoré sa 
f{)z;prestiera uviastnenie (§ 12.). Štátne občanstvo uviastnením nadohúda sa 
dňom doručenia dekretu (uvlastňujÚJcej listiny) a sl,oženia prísahy (§ 16.) .. 
Prísaha sa skladá u príslušného žUipnéh.o úradu ,(§ 13.). Keď os.oba, pre 
ktorú uvlastňujúca Hs,tina bola vys1avená a ktorá hola k sl-oženiu prísahy' 
predvolaná, behom jedného roku, čítaj,úc odo dňa doručenia predvolania, 
nedostaví sa k sl-oženiu prísahy a tprisalhu neslaží, ztratí uvlastňujúca listina 
svoju platnosť (§ 16). 

Za česk,osl,ovens'kých státnych občanov majú 'sa považovať, pokiaľ sa 
nepreukáže ich cudzie Mátne obČIanstvo: 1. tí, ktorí sa narodili na území 
Česlmslovenskej republiky; 2. tí, ktorí na tomto území jako nalezenci 
sa našli a .sú vychovaní, alebo vychovaní boli (§ 19.). Obdobné ustanovenie 
je obsažené v § 2. ústavného zákona č. 236/20. 

Česlwsllovenské státne občanstv.o zaniká: 1. ;prepustením, 2. legitimo
vaním, 3. manželstv,om, 4. neprítomnosťou a 5. úradným vyhlásením ztraty. 

Československý státny občaJn môže byť p-repustený z českosJ.ov,enské
ho státneho sväzku na jeho ži<1Jdost ministerstvom vnútra. Prepustenie ne
môže byť odoprené, keď doty,čná osoba nepodlieha br'<1Jllnej "povinnosti, je 
sv'ojprávnou, alebo keď nedostatok s'vojprávnosti je nahradený svolením zá
konného zástupc.u, keď nie je p,odlžná státnou ani obecnou daňou a keď" 
proti nej nie je tu zavedené trestné vYlŠetrovanie, ani že proti nej nebol 
vydaný trestný súdny f'OzsUJdok, ktorý ešte nehol vykonaný. 

Osoby mužské od 17. rokov až do konca roku, v kto·wm dosiahnu. 
40. roku, aby mohly byť prepustené zo státnehosvä:zku, musia s.a vykázať, 
že holy minis;terstvom národnej obrany v smysie § 31. bra'nného zákona 
zo dňa 19. marca 1920 č. 193. Sb. z. a n. prepustené z brannej moci, prf-· 
padne že bolo im udelené povolenie k vysťa'hovaniu' sa. Za mobilizácie a 
v,o válke toto obmedzenie sa VlZťahuje na mužské osoby až do konca roku,. 
v ktorom dokonajú 50 rOIkov a u dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania 
a vo výslužbe až do konca roku, v ktorom dokonajú 60. rok veku. 

Z iných dÔvodov, než hore uv,edených, nemôže byť o-ďolprené preiPuste-· 
Ilie z československého štátne/zo sväzku a osoba, ktorá uvedeným podmien-: 
kam vyhovela, má právny nárok, aby jej žiadosti o prepustenie zo štát
neho sväzku bolo vyhovené. Poznamenáva sa v,šak, že osoby mužské od 
17. do 40. rokov nemajú právneho náro,ku na to, aby ministerstvo náwdnej 
obrany ich prepustilo zosväzku branned moci, adebo "aby udelilo :povo.Jenie 
k vysťahovaniu sa cieľom nadobudnutia cudzieho státneho občanstva, ná
sledkom čoho v takom prfpade, kde ministerstvo nár,odnej obrany octopre 
prepus,tiť z bra:nnej moci alebo odolpre udeliť pIQv,olenie k vysťahovaniu sa 
cieľom nadobudnutia cudzieho státneho občanstva osobe mužského pohlavia 

. od 17. do 40. rokov, môže a PIO v.rÍpade má ministerstvo vnútra zamietnuť 
jej žiadosť o prepustenie z.o státneho sväzku i keď iným ustanoveniam 
§ 24. :zák. ' čl. L/1879 vyhovela. 

Dľa § 2. odst. 2. č's. branného zákona ZlO dňa 19. marca 1920 č. 193 ~ 
Sb. z. a n. okrem $Itátnych občalll<ov Československej republiky podliehajú 
brannej povinnosti tiež ,osoby, ' trvaJe bydliace v relPubHke Čestl\1Os1ovenskej, 
keď ne.môžu preukázať, že sú príslušníkmi 1ného státu, preto· ,i osoby, 
ktoré boly z čs. státneho sväzku prepustené môžu po-ďliehať čs. brannej 
mod, keď sa zdrŽIujú v ČesIktoslovenskej republike. 

Prepustenie vzťahuje sa na .ma'nžeLku prepusteného muža a na jeh() 
pod ,otcovskou mocou 'súce nezletilé deti, poki.alľ ,tieto s otcom, prípadne 
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.s maJnželom z kr~jiny sa vysťahujú (§ 26.). Na nezletilých synolV od 17 . 
rukov vzťahuje sa ,prepustenie otcovo lem vtedy, keď tí ohcLrža/li od mini
sterstva národnej obrany povolenie k vysťahovaniu sa cieľom nad,obudnutia 
cudz'ieho státneho o:hčanstva alebo keď bold prepustení z čsl. bramej moci. 
Na manželku, i keď man~elstvo nebolo ani ro.z,lúčené ani rozvedené, ne
vzťahuje sa prť{pustenie manželovo, 'keď sa za manželom do cudziny ne
vysťahovala. V takom prípade i nerozvedená manželka /pOIcLržuje samostatne
svoje českos,lovenské státne občanstv;o a domovské p-rávo, kto'ré naposledy 
po manželovi mala. 

Ohľadom zásady, že nezletilé deti a nerolzvedené manželky nasledujú 
v príslušnosti sv,oj.ho otca, pdpadne manžela (§ 6. a § 7. zák. , čl. XXII/1886), 
zákon robí výnimku len v prílpaJde, keď zálmnný otec, porípadne nerozvedený' 
mauže.} vysťahoval sa do cudziny, kdežto jeho deti, prípadne nero,zvedená 
manželka z,ostaJli vo vlasti a ponecháva deťom a manžeLke čsl. státne ob ..... 
čanstvo i keď ,otec, prípadne manžel bol p-repustený:z čsl. Mátneho sväzku, 
alebo keď jeho čsl. státne občanstvo zaniklo dľa §§ 30., 31., 32. zák. čL 
L/1879. 

Zákon tu chráni osoby, ktoré ho.1y zanechané ot'com, prípa.dne man
želom, ktorý opustil vlasť. Naproti tomu v iných prípadoch ner·ozvedená 
manželka a nezlertilé deti nasledujú v státne:j a domo"skej prísluš'nosti. 
svojho manžela, 'prípadne otca, pokiaľ tento je na žive. Treba mať za to, 
že nemôže byť samostatne udelené čsl. státne ohčanstvo manželke, ktoref ' 
manžel žije a ktorých manželstvo nebolo ani r,ozvedené, ani ne:zletilému.. 
dieťa fu, ktorého otec žije. Naproti tomu naturalizáciou nadobudnuté čsL 
státne obča.nstvo nerozpresnima sa na nezletillé deti ktoré nestoja -p-od otcov
skou mocou uvIastneiného (§ 7.). 

Taktiež nemôže byť samostatne prep'llsltená z čsl. státneho sväzku 
nerozvedená manželka ani nezletilé dieťa pokiaľ manžel, pľÍ'padllle otec žije ' 
a naďalej zostáva čsl. státnym občanom a to bez ohľadu na to, že taký' 
dôvod . neodvislosti od maillžela, pTí;padne otca, .neni uvedený v § 24. zák._ 
čl. L/1879 jako dôvod, dľa ktorého môže byť odolP,rené udelenie p,reprustenia 
zo státneho sväzku československého. 

Žiadosť o prepustenie zo ' stMneho sväzku má sa podať u príslušného
župného úradu (§ 27.). V p'fepustnej listill1e, ktorú vysttavuje ministerstvo 
vnútra, .má sa zreteľ,ne vysloviť, že dotyčná osoba sa pH~'P'úšfa z česko
slovens·kého státneho sväzku a má sa iPO prí,pade v nej uviesf aj meno
manželky a detí, na ktoré sa rolZpresti·era prepusItemie (§ 28.). 

Ztrata československého státnehoohčanstva ' následkom prepustenia 
nastáva .dňom doručenia prepusrtnej IJstiny. Prepustelllie sa alle stane ne
platným, keď v dobe od doručenia prep:us1me,j listiny až do dňa vysťahova
nia sa prepustený stane sa dlžným státnou alebo obecnou daňou, alebo 
proti nemu bude zavedené trestl1é vyšetrovanie, alebo bude proti nemu 
vydaný tres,tný rozsudok, ktorý nehol eMe vykonaný alebO' aj vtedy, keď' 
sa nevysťahuje za jeden rok od dňa doručenia prepustnej listiny čítajúc 
(§ 29.). I 

Nezáleží na tom , či prepustený nadobudne státme občanstvo cudzieho· 
státu alebo nie. Keď prevustený vysťahova,l sa z územia Cesko.slovenskeI 
republiky, alebo keď sa zdržuje v cudzine, nastáva bez.podmie,nečná z,tra,ta 
jeho ,čes.koslovenského státneho ,0hčansUva dňom doručenia mu pre.pustnej. 
listiny. Prepustená osoba z'pät nadobudnúť českosllovenské ..stMne občanSttvo, 
môže len cestou repatriaede lpodľa §§ 39., 40., 41. a 42. zák. čl. L/1879. 

Dľa čl. 13. smluvy medzi republikou Ce:s-koslovenskou a rí'šo'u Neme
ckou č. 308/22 Sb. z. a n. prep:us1tenie zo státneho svä1zku nemožno odop'riet 
tomu, kto preukáže, že preložil svoje bydlište do územia druhého státu, 
alebo je na odchode tam. Poznamenáva sa, že t'o-1o ustanovenie môže 
platit len voči osobám, 'kto,[ýlm bolo zaistené nemecké státne občanstvo~ 

Legitimovaním zanikne čeSik'oslovenské ' státne ,občaust-vo takého ne
mamželského dieťafa, ktoré dľa záko'nolV vlasti svojho prirodzeného o'tea,. 
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· J\.torý je cudzím státnym ·občanom, bolo legitimované a ktoré dľa zákonov 
-vlasti svojho otca 'nadobudne státneho ohčanstva svo'jho otca. Cudzincom 
.legitimované dieťa, ktoré je československým štátnym občanom, neztratí 
však československého státneho ohčanstva, keď na základe legitimovania 
súčasne nenadobudne cud:zej státnej príslušnosti po oiJcovi a keď i p·o legiti ... 
. movaní ďalej býva na území Ceskoslovenskej 'republliky (§ 33.). Môže na
stať prípad, že na základe legi!timác·ie ztratí čsl. státne občanstvo i svoj
'právne dieťa. 

Na základe manželstva ztratí československé štátne ohčanstvo žena, 
:ktorá sa vydá za osobu, ktorá neni českosl'ovenSlkým státnYIill občanom 
(§ 34.). Na zákla,de manželstva zaniklé ·československé štátne občanstvo 
ženy, ktorej manželstvO' bolo súdne roelúčené, alebo ro:zvedené; alebo keď 
sa sltane vdovou, môže Zipät byť nadobudnuté len cestou rep'a'udácie podľa 
§ 42. zák. čl. L/1879. Ceskoslovenská štátna ob-čanka, k,toTá sa vydala za 
cudzozemca, nadobudne opäť československé štát:l1e občanstvo, keď jej man
želstvo bolo ,príslušným súdom vyhlásené za neplatné (§ 37.). Cudzozem
ka, ktorá sa vydala za československého stáJtneho občana, neztratí po 
manželovi nadobudnutého československého MáJtneho ob-čanstva, ani d,o
movského práva v smysle § 7. 'zák. čl. XXII/1886, keď sa stane vdovou, 
.alebo keď manželstvo jej bolo súdne ro:zlúčené, aleb-o rozvedené (§ 35.). 
Naproti tomu ztratí česlwslovenské 'státne občans'tvo žena pôvodne cudzo
zemka, keď je,j manželstvo, na základe ktorého nadobudla československé 

:štá,tne občanstvo, bolo p-ríslu,šným súdom vyhlásené za neplatné. 
N eprítomnosťoll ztratí československé štátne olhčanstv,o ten, kto bez 

'poverenia československej vlády zdržuje sa bez pretrhnutia po 10 rokov 
mimo územia Ceskoslovenskej republiky. Cas neprítomnosti sa počíta odo 
-<iňa, ktorého sa dotyčná osoba vzdialila za h,ranice územia, Ceskosl.ovenskej 
Tepubliky bez ohlásenia u príslušného župného úradu, že si československé , 
státne občanstv-o podržuje, alebo keď má cestovný list, odo dňa, kedy ten 
'istý pozhudne p'latno'sti. Trvanie nep'ľítomnosti sa pretrhne, keď príslušná 
·,osoba podržanie svojho československého státneho občaJnsltva príslušnému 
župnéunu úradu oznámi, alebo sebe nový cestovný list oJpatrí alebo sa nechá 
.za·písať do matrÍ'ky niekt-ored čes·koslovenskej konzulárnej obce (§ 31.). 

Ztrata čsl. s,tátneho olbčanstva ne.pritomnosťou nastáva už ' samým 
uplynutím desaťro,čnej doby nepiľetrž:itého kvaliHklOvaného pobytu v cudzine 
.a neni k tomu potreba, aby ztrata taká bola vyslovená prísr!ušný-m česko
slovenským úradom. Dňom nastalej ztraty štátneho občalllstva, doty'čná 
-Dsoba súčasne tratí aLdomovské právo, ktoré mala v obci na území Cesko
slovenskej republilky. Dľa prí'Disu bývalého uhonského ministra domobrallY 
·č. 16.869/1891 k ministerstvu vnútra !poslaného, neprítomnosť sa pretrhuje 
aj vtedy, keď doty.čný je v tuzemsku vedený vo vojens.kej evidencii .a vy
novel vždy svojej brannej povinnosti. Doba ,neprítomnosti nep'fetrhuje sa 
požiadaním a obdržaním dO'movského ' listu od malej a:Iebo veľik,ej obce, 
:alebo od mesta so siľiadeným magistrátom. Na:Plwti tomu pretrhovala sa 
desaťro,čná leh01a oznáJmením mešťanostovi býJvalého municiviáln-eho mesta, 
:že si chce p·održať svoju prís lušnosť. . 

Pretrhnutie desaťročnej lehoty muselo nastať v.ždy pred uplynutím 
10 rokova muse10 i pO'zdejlšie -pred uplynutím ďalších nových 10 rokov sa 
, o'pakovať. Podmienky pretrhnutia, ktoré nastaly po uplynutí 10 rokov, .sú hez 
'právnehO' úoinku, lebo na základe neprítomnO'sti raz už ztratené oesko
slovenSlké stMne občanstvo, dotyčná osoba môže nazpäť získať len cestou 
:repatria,čnej žiadosti v smysie §§ 39., 40., 41. a 42. zák. čl. L/1879. 

Ztrata československého státneho občanstva, ktorá nastala takÝimto 
:spôsobom, vzťahuje sa aj na manželku, ktorá s U01y.čnou osohou spoločne 
žije a na u nej sa nachodiace maloleté deti, ktoré sa nachádzajú pod jeho 
'.otcrOvskou mocou (§ 32.). V ,prípade ztraty štátneho o'b-čanstva následkOilTI 
,neprítomnosti netratí československého s.tátneho občanstva nielen ľOrzlúčená 
.a rozvedená, ale i nerozvedená manželka, pokiaľ s manželom spoločne 
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neži'je v cudzine a ne,tratia ani jeho nezlétilé deti, ktoré 'S,a s nim v cudzine' 
nenachádzajú. 

Osoby, ktoré p·odľa § 31. a 32. zák. čl. L/1879 ztratily svoje bývalé
uhorské státne občans'tvD v dobe l[Jired 28. Dktóbro:rn 1918, nestaly sa vôbec
československými .státnymiobčanmi podr.a § 1. Č. 1. ani č. 3. úst. zákona 
zo dňa 9. apríla 1920, Č. 236. Sb. z. an., poneváč n<liposledy neboly už: 
uhor·skými ,státnymi občanmi a lpokiaiľ 'S,a týka bodu 1. nemaly ,od 1. januára 
1910 ,počínajúc nepretržite domovského práva na území Českoslovenslkef 
republiky. Osoby také nemôžu byť povaiovHné za čsl. státnych občanov 
podľa § 2. úst. zákona zo dňa 9. apríla 1920, ,č. 236. Sb. z. an., poneváč 
sa vie, jaké štátne občanstvo nado'hudly . narodením. 

lirva-tsko tvorilo do prevratu s bývalým Uhms,kom jedno státne úze
mie, ipreto u osôb, ktmé na území bývalého Uhorska alebo lirvatslka sa 
zdrž ovaly, desaťlroaná lehota neprítomnosti voči Českosl·ovenskej republike
by sa mohla naoať len dňom 28. olktóbra 1918. Bosna a liercelgovina bola 
pod spoločnou slp,rávou rakúskou a uhorsikou, preto vo,či bývalému Uhorsku. 
nebolacudz'hnou v sl1wsle § 31. zák. čl. L/1879. Napr'oti tomu iné zeme bý-
valého cisárstva rakúskeho boly voči bývalému Uhorsku cudzinou. 

Krome uvedených prípadov môže ministenstv-o vnútra vysloviť ztratll 
česlmslovernského státneho občantva takých státnych oUJrOanov, ktorí bez~ 
jeho pDvolenia vstúpili do služieb cudzieho státu a keď na jeho vyzvanie' 
behom určenej lehoty .túto službu neopustia (§ 30.). Podmienka pre také 
vysl'ovenie ztraty československého státneho ov.čanst;va bude splnená, keď' 
osoha, . ktorá vstÚ!P'Íla do služieb cudzieho státu, neO\pustí túto službu dO'· 
lehoty, kto;rú jej ur:čí minister'stvo vnútra. Ministerstvo vnútra môže vyslovit 
ztratu čsl. štátneho ohčanstva aj vtedy, keď dotyčná oSDba síce opustila 
službu v c'Uidzom štáte, ale len p,o uplynutí lehoty, ktorá hola jej pre' 
opustenie služby určená. Je nerozhodné, do jaíkých služieb cudzieho státu
doty.čná osoba vstúpila; nemusí byť to státna služba pragmatikálna, stačí, 
keď dotyčná osoba vykonávala služby zlprávodajské pre cudzí stát. Ztrata 
štátneho občanstva v danom :prípade nastáva doručen]m o'pa trenia, vyslo
vujúcieho z.tratu. Aj v tomto prípade ztrata rOZlprestiera sa len na manželku • 
ktorá s doty,čnou osobou s/J-oločne žije a na jeho nezletilé deti, ktoré sa: 
u nej nachádzajú pod jeho otcovskou mocou (§ 32.) . 

Ohľadom osôb, ktoré vstú,p-íly do služielb cudzieho státu v dobe, kedy 
Česk,oslovenská rrepublika bola v nepriateľskom stave so stMom. do ktoréllO'" 
služieb tunaj:ší štátny oihčan vstúpil, sa uznáva, že podmienky pre \Tysľo~ 
veDie ztraty československého státneho občanstva p~)dľa § 30. zák. čL 
L/1879 sú splnené už samým vstútpením do služieb alebo sotrvaním v služ
bách ne.priateľs,kého státu a že vyslo,venie ztraty v takom ,prípade neodpo
f'1:lje zákonu i keď nepredchád-zaJo vyzvanie, aby dotyčná osoba službu 
opustila. (Nález N. s. s. č. 4866/1922.) V takom prípade stačí, aby osoba,.. 
ktorá vstúpila do služielb cudzieho státu, si bola aspoň vedomá svojho. 
štátnehoohčanstva, ďalej aby mala svobodu vôle aj možnosť dľa tejto 
svojej vôle jednať, t, j. že do služieb cudzieho štátu vstúpila »dobrovoTne«, 
aleho aby dobrov·oľne sob"vala v .službách cudzieho státu aj potom, 'keď 
ZNie, že to nezodpovedá zájmom státu, ktorého občanstva požíva. (Nález. 
N. s. s. Č. 20.763 /1923.) 

Týmto spôsohorn ministerstvo vnútra môže vysloviť ztratu českoslo
venského státneho občanstva tých osôb, ktoré po prevra,te odišly :uo Slo
venska do terajšieho Uhorska, aby tam v'stúpily do služieb, alebo ktoré: 
po prevrate srOtrvaly v službách teraj.šieho Uhorska. 

Ohľadom osôb, ktoré v rO.ku 1919 pridaly sa k uhorský!m boľ1ševikom,. 
vydal minister pre slprávlll Slovenska na záJklade § 14. zák. zo dňa 10. de-
cembra 1918 Č. 64. Sb. z. a n. k pirevedeniu § 30. zák. čl. L/1879 na·riadenie 
zo dňa 18. júna 1919 Č. 3373/1919 adm. uverejnené v úradných Novinách 
pod Č. 100 z wku 1919, dľa ktorého ztratili československé státne občan-
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stvo všetci tí, ktorí sa počas boľševickej okupácie, alebo s boľševkk:ý'm 
vojskom vzdialili z územia CeskoslovenSlkej repuhliky a stali v službách 
boľševikov, podporujúc ich zbraňou, š,Pionovaním, protičeskos,}ovenskou 
-agitáciou alebo inými službami. 

Výrok o pozJbytí státneho občanstva československého z dôv,odu v~tú
venia do služieb cudzieho ,stát'U nemôže byť ,zalo,žený len na výnose ministra 
s plnou mocou pife Slovensko zo dňa 3. marca 1920, Č. 1925/20 prez., po
neváč .yýnos ten nebol riadne vyhlásený a preto nemôže byť považovaný 
za nariadenie Cp'rávnu normu). tNález N. s. s. č. 110/24.) 

Osoby, kto.ré staly sa českosloven:skými státnymi občanmi a ktorých 
česko'slovenské státne občanstvo nezaniklo ani prepustením, ani následkom 
legitiImcwania, manželstva alebo desaťročnej kvaliHkovaned neprítomnosti, 
alebo ohľadom ktorých neb'ola vyslovená ministerstvom vnútra ztrata če
.skoslovenského státneho občanstva, majú byť od česko'slovens,]<ých úradov 
a vrchno,stí považované za ,československých státnych občanov aj vtedy, 
keď o'soby tie súčasne nadobudly státne občanstvo v inom státe. 

Ohľadom tých osôb, ktoré čes,koslovenské státne občanstvo ztratily, 
a ktoré žiadajú o naZipätprijatie do československého štátneho sväzku, má 
sa použit ustanovení, pojednávaj,úckh o uvlastnení, t. j. o dobrovoľnom 
prijatí do čsl. státneho svä,zku (§ 38.). 

Kto prepustením aleho následkom . neprítomnosti ztratil svoje česko
.slovenské státne ohčanstvo a iného státneho občanstva nenadovudnul, môže 
byt z,pät prijatý do československého štátneho sväzku aj vtedy, keď 
.sa na územie Ceskoslovenskej republiky nenavrátil. V takom pr~pade na-, 
dobudne dotyčná osoba svodu drievej'šu domovskú ,príslušnosť naz.pät (§ 39.). 

Kto prepustením alebo neprítomnosfou ztratil svoje československé 
.štátne občanstvo a vráti sa z.pät na ÚtZemie Ceskoslovenskej republiky, 
.má byt na svoju žiadost Z{lJät prijatý do československého státneho s:väJzku, 
keď mu niektorá českoslovensiká obec zaistí do.molVskú príslušnosť (§ 40.). 

Žena. ktorá následkom prepustenia alebo neprítomnosti svojho man
žela, aleho následkom svojho vydatia za cudzlOlzemca ztratila svoje ,česko
slovenské státne občanstvo, má byf z:pät prijatá do česko's'lovenského štát
neh,o sväzkIu, keď je od svojho manžela súdne rozlzíčená alebo, rozvedená, 
alebo keď sa stane vdovoll a keď jej niektorá československá obec z ai-s tí 
.domovskú príslušnost (§ 41.). Žena, ktored manželstvOo bolo prísluš:ným 
súdom vyhlásené za neplatné, nadobudne ipso facto zpät če-sikoslovenské 
.státne občanstvo (§ 37.), 

Kto j'ako nezletUS' llásledkom prepustenía lalebo neprítomnosti svojho 
zákonného otca ztratil československé státne občanstvo, má byf po smrti 
otca, alebo i za života otca keď sa stane zletilý;m, na svoju žiadost z:pät 
prijatý do" československého státneho sväzku, keď mu niektorá ,čes,kosloven
ská obec zaistí domovskú príslušnosť. K žiadosti nezletHého je treba pr~pojit 
.5!volenie poručníka (§ 42.). 

Repatf'i~čný nárok podľa .§§ 40., 41. a 42. zák. čl. L/1879, t. j. nárok 
na to, aby z,pät boly prijaté do československého svä,zk'll, t. j. aby boliQ im 
udelené československé státne ohčanstv,o, majú len osoby, ktiQ.ré prepuste
ním, neprUonuwsľou alebo vydatím, alebo ktoré nás-ledko1I11 prepustenia 
alebo neprítomnosti svojho manžela, ,prípadne záJkonného otca, ztratily 
československé státne občanstvo. 

Vôbec neprisl:úcha repatria;čný nárok osobám, kto'rých československé 
státne občanstvo zaniklo následNom legitimovania, alebo ohľadom kltorých 
bola vyslovená ztrata československého státneho občanstva vSimysle §, 30. 
zák čl. L/1879 alebo § 4. hord 3. ústavnej listiny, a to ani im, ani ich man
želkárm ani deťom. 

Taktiež neuznáva sa rep'a,tria,čný nárok osobám, ktoré sa · nestaly 
československými státnymi občanmi. Žena, ktorá v dobe sňatku, uzavreného 
-pred 28. októbrom 1918; bola príslušná do Košíc a kt,orá 28. októbra 1918 
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hola po manželovi domovským právom prís-l ušná do Budapešti, nemá 
repatriačného nároku v Ceskoslovens.kej republike, poneváč snatkom ne
ztratila československého státneho občanstva. Následkom sv'ojho vydaja 
menovaná síce ztratila domovskú .prí.slušnosf v Košiciach nadobudnutím 
domovskej príslušnosti v Budapešti, a-le v danom prípade nenastala ztrata 
žiadneho státneho občanstva, poneváč v dobe do 28. októbra 1918 obe 
obce p·atrily pod svrchovanosť toho istého státu. Menovaná na základe 
domovs.kého ,práva v Budapešti stala sa uhorskou státnou občankou podľa 
Trianonskej smluvy a československou štá,tnou ,občanlwu nikdy nebola. 
preto československého státneho občansiva ztratiť nemohla a neprislúcha 
jej repatriačný náwk podľa § 41. zák. čl. L/1879. (Nález N. s. s. č. 17.264/24, 
č. 1851/24 z·o dňa 6. júna 1925, Č. 12.606/25.) Ani oSlobám, ktoré v dobe· 
do 28. októbTa 1918 ztrati-ly svoje b~'"Valé uhorské ,státne obtčanstvo p'reTJU
stením, neprítomnosťou alebo vydatim (na pr. za štátnehooQ,čana rakú
skeho, francúzskeho atď.), alebo následkom prepustenia alebo neprítomnosti 
svojho manžela, prípadne zákonného otca, nepriznáva sa repatriačný nárok 
v Ceskoslovenskej relPublike ani v tom prípade, keď dotyčné osoby v dobe 
ztraty svojho bývaJlého uhorského státneho občanstva maly domovskú prí
slušnost v obci, ktorá teraz náleží Ceskoslovenskej n~p'll!hlike. Osoby také 
českosl-ovenskými státnymi ·občanmi nIkdy neboly a preto nemohly česko
slovenského štátneho občanstva ztratit a nemôže im prislúchat repatria·čný 
nárok v Ceskoslovenskej republike. Osobám takým snáď prislúcha repa
triačný nár,ok voči terajršiemu Uhorsku. 

Samé podanie žiadosti o priJatie do domovského sväzku nemá účinku 
repatriačného, arIe je treba o nazpät udelenie štátneho občanstva žiadať 
II príslušného úradu. (NálelZ N. s. s. Č. 6034/20.) 

,Repatriačný nárok p,odľa §§ 40., 41. a 42. zák. čl. L/1879 je odvislý 
od toho, či dotyólému niektorá tuzems.ká obec prisľúbi domovskú prísluš
nosť, znamená, že keď dotyčnému žiadna obec tuzemská nezaistí domovskej 
príslušnosti, tak v takom prípade nemôže relP,atria,čného nároka uplatňovať. 
V prípade repatriace ťaži'skom ro'zhodnutia je obec a nie ministerstvo, lebo
ministers1vo žiadatelovi musí udeliť štátne občanstvo , keď takej osobe z·a-: 
isti niektorá obec domovskú ,príslušnosť, kdežto obcí zákon neukladá ·povin
npsti, aby zaistila domovské 'p'rávo mimo prípadu § 5. zák. Č. 222/1896 r. z. 

. Žiadosti o udelenie čsl. státneho občanstva 'lJodávajrú sa podľa § 9. 
zák. čl. L/1879 u župného úradtU, v ktorého obvode žiadateľ bývaj kdežto 
žiadosti o nazpät plfijatie do státneho' sväzku v.. prÍ'padoch §§ 38., 39., 40., 4L 
a 42. 'P'odľa § 43. a žiadosti o prepustenie zo státneho sväzku podľa § 2L ' 
a § 27. zák. čl. L/1879 majú byt podané u župného úradu, do obvodu kto
rého patrí obec, v ktorej v prípade repatriacie hola žiadatelovi zaistená 
domovská príslušnosť a v prípade prepustenia v ktorej má domovskú prí
slušnost. 

Dľa ~ 47. zák čl. L/1879 výnimky z toho zákona sú príp'Ustn1 
oproti tým stálom, s ktorými uzavrené b-oly v tomto vzťahu smluvy, pokiaľ 
tieto smluvy obsahujú odchýlne ustanovenia od prítomného zákona. 

Taká smluva bola uzavretá so ~everoameri~Kymi Jpo.lenymi státmi 
zák. čl. XLII1/1871, dľa ktorej uhorský .státny občan, ktorému bolo udelené 
občanstv,o SlPo.]enÝch Státov Severoameri'ckých, tratil súčasne uhOrrské 
štátne občans.tvo, anižby bolo treba žiadať o pre\pustenie .z uhorského stát
neho sväzku. Táto smluva od 28. októbra 1918 voči Ceskoslovenskej rep:u
blike po-zbudla prlathosti, lebo to hola medzištátna smluva len s bývalým 
Uhorskom a Rakúskom uzavrená. 

Také mecLzilštátne smluvy podľa § 47. zák. čl. L/1879 boly považované: 
a vzhľadom na uS1tanovenie § 19. úst. zákona č. 236/20 aj teraz sú pova
ž·ované za vnútrolštátnu pozitívnu normu plrávnu, zakladajúcu subjektivny 
právny nárok, na 1Pr. srinluva Brnenská, smlrUva s Poľskom a smluva s Ne
meckom. Mierové smluvy nie sú medzištátnymi smluvami v smysle § 47. 
zák. čl. L/1879 ani § 19. úst. zákona č. 236/20. 
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Ohľaodom domovskej príslušnosti stanoví § 13. úst. zákona zo dňa 
'9. apdla 1920, Č. 236. Sh. z. a n., že dosavádne ustanovenia o' nabývaní 
.-0- pozbývaní domovského 'práva, pokiaľ týmto zákonom sa nemenia, zostá
'vajú v IJlatnosti. Pre povinnosť obce prijímať do sväzku obecného p'latia ale 
.na bývalom území uhorskom ustanovenia zákona zo dňa 5. decembra 
.1896, Č. 222. r. z: 

V dôsledku toho na Slovensku a v Podkaripatskej R.usi zostaly naďalej 
'v :pla,tnosH ustanovenia §§ 5. až 18. zák. 61. XXW1886 mimo ustanovení o 
::povinnosti ohce prijímať do domov'ského sväzku §§ 10. a 11., ktoré boly 
nahradené rak. iZák. zo' dúa 5. xn. 1896, Č. 222. 'ľ. z. Dľa zák. zo dňa 5. XII. 
1896 Č. 222. r. z. nabýva nárok na výslovné prijatie do domovského sväzku 
taký čsl. státny občan, ktorý po dosiahnutí svojprávnosti po desať rokov, 

Ktoré predchádzaj'ú žiadosť za právo domo'V.ské, dohrovoľne a nepretržite 
v obci :sa zdrž'ovml. Do 10ročného .pobytu v niek'uolfejobci na S},ovensku 
treba počítat aj dobu, po kto,rú sa stránka i ,pred dňom, než úst. zákon 
_zo dňa 9. a'P'fíla 1920, Č. 236. Sb. z. a n. nadobudnul úČinnos.ti, v obci 
zdržovala. Pri tom je ľaho'stajné, či doty,čná osoba predtým, t. j. pred 

_.prevratbm hola uhorským alebo rakúskym ,štátnym občanom. Pre náwk 
na udelenie domovského 'práva stačí, keď osoba, o ktorú sa jedná, bola 
-aspoň v čas podania žiadosti o prijatie do domovského sväzku českoslo-
-venským šiátnym občanom. (R.ozh. min. vnútra Č. 23.564/24.) Domovské 
právo v obci nahýva sa uplatnením a uznaním nároku, a preto námietka, 
..žeby sa cH. zákonu dávala zpätočná platno,st je neodôl\To,dnená. 

R.ozholdnutie o pdj3.tí do ,domovs'kého ,sväz-ku ,podľa § 2. zákona Č . 
. 222. z r. 1896 r. z. má povahu deklaratornú a pôsobí ZlP,ät ku dni, kedy bol 
vznesený nárok na Iprijatie. (Nálee; ,rak. s. s. Č. 1659/1914.) 

Dľa § 2. zákona zo dňa 5. decembra 1896 r. z. nabýva nár,ok na 
výslovné prijatie do domovského sväJzku obce pobytu ten ôsl. ,státny občan, 
-ktorý desať rokov dobrovoľne a newetržUe sa zdržuje a neni treba, wby 
j eho usadenie v obci bolo oznámené v smysle § 9. zák. čl. XXII/1886. 
· Spomenuté ustano:venie rozo,znáva pretrhr/Jutie a stavenie desaťročnej 
1ehoty dobrovoľného nepretržitého zdržovania sa 'v obci. Pretrhnutie má 
_za následok, že desatro'čná lehota musí začat znovu bežat a dosavadné 
2ídržova.nie sa v obci sa nezapočítavá, kdežto pri stavení desatročnej lehoty 

jJredtým uplynutá doba z~počítavá sa d,o ďalej nasledujúcej lehoty zdržo
vania sa v obci. 

Desatročná lehota dobrovo.fného nepretržttého zdržovania sa v obci 
.pretrhuje sa dobrovoľným ,preruš'ením pobytu, kdežto staví sa nedobrovoľ
ným pobytom alebo .nedobrovoľným v'rerušením .pobytu. 

Z ohľadu na ustanovenie § 5. zák. čl. XXIII1886 a § 16. zák. čl. V/1903 
nemôže byt príslušnou domovským práv,om do niektorej československej 
,obce osoba, ktorá neni československým štátnym občanmp. Dľa § 16. zák. 
-čl. V/1903 cudzinec do domovského sväzku môže byt prijatý l~n vtedy, keď 

.bolo . mu udelené ,českoslol\Tenské štátne občanstvo a mÔlže mu obec domov
'ské právo zaistit (prisľ'úbit ~ do výhľadu p,ostaviť) :pre prípad naturali,zá-
· cie len vtedy, keď dotyčný už pät rokov býva na území Ceskoslovenskej 
r~ubliky a vyhovel tu vždy predpisom, platným ohľadom evidencie cu
·d.zincov. 

Dľa § 5. zákona z,o dňa 5. decembra 1896, Č. 222. r. z. cudzozemci 
· a osoby, ktorých státne občanstvo neni mo,žnépreukáz.a t, nadobudnú za 
Jlodmienok v § 2. ustanol\Tených nároku na sľub, že budú prijatí do sväzku 
"domovského niektorej obce československej; prijatie ale stane sa len potom 
.účinným, keď osoby tieto nadobudnú českos lovenského státneho občans,tva .. 


