čs. ŠTÁTNE OBČIANSTVO,
DOMOVSKÉ PRÁVO,
OPCIA A
PRIZNANIE ČS. ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA.
NA ZÁKLADE PLATNÝCH ZÁKONOV A VLÁDNYCH NA.
RIADENÍNAPISALI, VÝKLADMI A PRÍKLADMI DOPLNILI

GUSTÁV BAUER

DR. DAVOL NOVÁK

RADCA MESTA Košic.

HL.

fIŠKÁ.L MESTA Košic
A PRAVOTÁR.

VŠETKÉ PRÁVO VYHRADENÉ.

CENA KČ 35'Objednať

3.1-C-

sa móže u póvodcov a u každého kníhkllpca .

•

CSSZ. ÁLLAMPOLGÁRSí~
KOZSÉGI ILLETÓSÉG,
OPCIÓ ÉS
A C55Z. ÁLLAMPOLGÁR5ÁG ELI5MERÉSE.
AZ ÉRVÉNYBEN LEVá TORVÉNYEK ÉS KOR.\-\ÁNY.
RENDELETEK ALAPJÁN MEGIRT ÁK,MAGYARÁZATúK.
KAL ÉS PÉLDÁKKAL ELLÁ TTÁK :

BAUER GUSZTÁ V

DR. NOVÁK DÁL

KOŠICE VÁ.ROS
TANÁCSOSA.

KOŠICE VÁROS fÓnGVÉSZE
ÉS nGVVÉD.

MINDEN

JOG

fENTARTVA.

Á R A KČ 35'MegrendelhetO a szerzoknél és minden konyvkereskedonél.

.'

ČASŤ I.

ŠfMne občiansfvo.

5KRÁ TENIA.
b. = bod.
č. = číslo.
čL = článok.
čs. =

československý.

min. = minisler .
min. pln. = minisler s plnou
nar. = nariadenie .
n. p . = na príklad.
rak. = rakúsky.
t. i = to jest.
t. k. =, lejlo knihy.
uh. ---'- uhorský.
úst. = ústavný.
zák. čL = zákonný Článok.

V. =

•

viď.

'llOCOU

pre správu Slovenska.

Ako každá prírodzená (fyzická) osoba musí patrif do
svazku niektorej, ale len jednej obce, tak každá prírodzená ·
osoba musí patrif do svazku niektorého, ale len jedného štátu.
Pod štátnym občianstvom treba teda rozumief patričnosf
osoby k niektorému štátu. Týmto medzi osobou a štátom povstane ist~T pomer , z ktorého vyplývajú práva a povinnosti,
ktoré práva a povinnosti v rozličných štátoch sú tiež rozličné.
Osobu v tomto pomere menujeme štátnym občanom; veškerí
štátni občania tvoria potom štát.
Štátni občania patria k štátu a podliehajú štátnej moci i
vtedy, keď sa v cudzozemsku zdržujú. Z tohoto vyplýva to,
že štátni občania mažu patriť len do svazku jedného štátu.
Riešenie tej otázky, že kto ktorého štátu je štátnym občanom, je vel'kej daležitosti. V stupňovanej miere sa to ukazuje
v terajšej dobe, lebo z tých práv, ktoré z pomeru osoby k štátu
povstanú, je najdaležitejšie to právo štátneho občana, že požadovaf maže ochranu toho štátu, ktorého je štátnym občanom.
Žiaden štát nemaže svojho občana vypovedať, a pbvinný je
mu poskytnúť pomoc tak tu, ako i v cudzozemsku. K tomu
ciel'u sú sriadené zatupitel'ské úrady (vyslanectvá, konzuláty)
v cudzích štátoch.
O tom, že so štátnym občianstvom sú aké práva a povinnosti spojené, obšÍrnejšie sa tu zaoberaf nechceme. Vo všeobecnosti len tofko, že práva štátnych občanov mažeme roztriedit
na ústavné práva (zakladné) a politické práva . • Povinnosti
vzfahujú sa naposlušnosť , vernosf k štátu, na znášanie verejhých tiarch, na obranu vlasti atď.
K pojmu suverenného štátu patrÍ territorium a na ňom
usadené obyvatefstvo je štátnej moci podrobené. Všetky osoby,
ktoré na území štátu bývajú, teda Die len štátni občania, ale i
cudzinci, podliehajú štátnej moci, okrem tých, ktod požÍvajú
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exterritoriality. Z obyvatefstva vačšinu tvoria štátni občania a
len malú menšinu cudzinci, ktorí sú povinní znášaf tiež isté
tarchy, keď tu majú svoju existenciu a majetok, avšak ~
štátnom živote, menovite vo vnútorných záležitostiach, ne~m~
brať účast Prevažná vačšina verejných práv je pevne spojena
s pojmom štátneho občianstva, a tak cudzinci sú len v súkromných právach rovnoprávní so štátnymi občanmi.
Vzniknutie nových, poťažne obnovenie starých štátov na
území bývalého Rakúsko-Uhorska, požadovalo najsamprv
riešenie toho, že kto do ktorého štátu patrí, ktorého štátu je
občanom.
'
"
Na základe v mierovej smluve obsažených zásad, náš štát
sa v zákone č. 236/1920. zaoberá touto otázkou a ponajprv
určí presne to, že kto sú štátnymi občanmi československými.
Samozrejmé je, že po utvorení samostatného čs. štátu bolo
určenie toho, že kto .je čs. štátnym občanom , jedna z najdole.žitejších otázok. O nabývaní a pozbývaní čs. štátneho občianstva može byť reč len v druhom rade, poneváč pri utvorení
nového štátu najsamprv tie otázky musely byť riešené, ktoré
boly súrne a nútne a ktoré - bez komplikácie - na neskoršiu
dobu odročené byť nemohly. Toto vysvitá i zo zákona Č.
236/1920., ktorý najsamprv určí to, že kto sú , čs. štátnymi občanmi, o nabývaní a pozbývaní čs. štáneho občianstva ale
ponechal dosavádne ustanovenia v platnosti, práve pre horuda~é
príčiny . Je pravda, že týmto, ako i tým ďalším ustanovemm
zákona ktorým je domovské právo upravené, pofažne platnost
rak. zák. Č. 222/1896.na Slovensku a v Podkarpatskej-Rusi rozšírená nastala istá neistota, a sposobila na Slovensku a v Podkarpatskej-Rusi vefký zmatok pri rozhodovaní o nabývaní domovského práva vobec. Nemožme odtajiť, že zákon Č. 236/1920.
nebol šťastným krokom k jednotnej úprave domovského práva
v republike.
'
_
V tejto čiastke sa zaoberať chceme len tou otázkou, že kto
sú čs. štátnymiobčanmi. O nabývaní a pozbývaní čs. štátneho
občianstva na Slovensku a v Podkarpatskej-Rusi je i na ďalej
v phi.tnosti uh. zák. čl. L.: 1879., s ustanoveniami ktorého sa tu
zaoberať nebudeme.
.
Zákon Č. 236/1920. presne úrčí, že kto je čs. štátnym ' obča
nom. Uičí 4. kategorie, do ktorých kategorií zatriedení občania
sÚ čs. štátnymi občanmi.

Hlava I.
§. 1.
Čs. šlálne ohčianslvo na základe domovského práva.

Štátnymi občanmi československými sú odo dňa 28. októbra 1918. osoby, ktoré najpozdejšie dňom 1. januára 1910. získaly a od tej doby nepretržite majú domovské právo na území
bývalého mocnárstva rakúsko-uhorskébo, ktoré patrí teraz čs.
republike. (b. 1. §' ,1. zák. č. 236/1920.)
Teraz· citované zákonné ustanovenie za čs. štátnych ob.;.
považuje tie osoby, ktoré si domovské právo najpozdejšie do 31. dece.mbra 1909. v niektorej obci, ležiacej na
území čs. republiky nadobudly a od tej doby ho aj nepretržite
majú .. Podkladom tohoto čs. štátneho občianstva je domovské právo .
Za čs. štátnych občanov na Slovensku a v PodkarpatskeiRusí považujú sa tí, ktorí boli uhorskými štátnymi občanmi na
základe ustanovení zák. čl. L.: 1879. a pred. 1. januárom 1910.
mali domovské právo v niektorej obci, ležiacej na terajšom
území Slovenska alebo Podkarpatskej-Rusi v smysle ustanovení zák. čl. XXII:1886.(V. časf II. t. k.)
čanov

§. 2.

Čs. šláfne ohčianslvo na základe riadneho hydliska.
Štátnymi občanmi československými sů bývalí štátnÍ obríše nemeckej, ktorí Majů svoje riadne bydlisko na územiacb, ktoré prislůcha)y driev k říši nemeckej a ktoré od nei pripadly republike československej. (b. 2. §. 1. zák. Č. 236/1920.)
čania

Toto zákonné ustanovenie ustáli čs. štátne občianstvo
tých osob, ktoré majú riadne bydlisko na takom bývalom
území nemeckej ríše, ktoré pripadlo republike čs. Pri týchto
občan och sa nepožaduje domovského práva. X je čs. štátnym
'občanom už len preto, Iebo má na území, - ktoré pripadlo od
ríše nemeckej čs. republike, - stále bydliSkó: Pozoruhodné je-,
že pri tomto bode je nie vypovedané, že od ktorého dňa sú čs'.
štátnymi občanmi tieto osoby. Vysvetlenie tohoto spočíva v
tom, že republike pripadlé územie bolo len neskoršie pririeknuté čs. republike. Tieto osoby sa · tým dňom staly čs. štát-

,
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nymi občanmi, ktorým toto územie skutočne pripadlo ČS. republike a pod suverenitu čs. štátu. Keď sa tedy nemecký
štátny občan a príslušný do Berlina na takom území stále osadil, ktoré bolo od nemeckej ríše republike pririeknuté (Hlučin
sko), je čs. štátnym občanům.

§.3.
Čs. šfáfne obČÍélnsfvo deH na základe bydliska, poťažne
domovského práva rodičovho .

Štátnymi občanmi československými sií bývalí štátni občania nemeckí, rakiíski a uhorskí, ktorí sa narodili na iízemí
československej

republiky, ako de ti štátnych občanov nemeckých, majiícich na tomto iízemí riadne bydlisko, lebo štátnych
občanov rakiískych, leb o uhorských. majiícich tam právo domovské, i keď osoby, o ktoré sa jedná; samy nemajií v dobe,
ked' tento zákon nadobudnul platnosti, bydliska lebo domovského práva v republike československej. (b. 3. §. 1. zák. Č.
236/1920.)
Bod 3. §. 1. zák. musíme rozdeliť na dve čiastky. Prvá sa
vztahUje na bývalých štátnych občanov nemeckých, ktorí sa
narodili na území čs . republiky , ako de ti štátnych občanov
nemeckých, majúcich na tomto území riadne bydlisko, i vtedy,
keď oni v dobe, keď zákon nadobudnul platnosti, nemajú bydliska v republike čs. Druhá sa vztahuje na bývalých štátnych
občanov rakúskych , lebo uhorských. majúcich tam právo
domovské i vtedy, keď oni v dobe, keď zákon nadobudnul
platnosti, sami nemajú domovského práva v repub\ike čs.
V tomto bode je teda rozdiel medzi býv alými štátnymi
cibčanmi nemeckými a bývalými státnymi občanmi rakúskymi
a ·uhorskými. Kým pri bývalých nemeckých štátnych obča
noch požaduje sa len ~iadne bydlisko na území čs. republiky,
pri bývalých ra.kúskych a uhorských štátnych občanoch požaduje sa domovské právo tamže.
Pri posudzovanÍ toho, že kto je dra tohoto bodu čs.· štátnym občanom, pripomnúf musíme predovšetkým to, že pod
"bývalými" . štátnymiobčanmi nemeckými treba rozumief
tých, ktorí mali svoje riadne bydlisko na takom území, ktoré
prináležalo prv ríši nemeckej a pripadlo republice čs. Taktiež
sa tovzťahuje na "bývalých" štátnych občanov rakúskych a
uhorských. s tým rozdielom, že pod ' tymitotreba rozumief
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tých, ktorí mali domovské právo na ·takom území bývalého
mocnárstva rakúsko-uhorského, ktoré pripadlo čs . republike .
Tie osoby, kto ré sa narodily ako deti štátnych občanov
nemecký clJ na takom území rÍše . nemeckej, ktoré teraz pripadlo republike čs. , predpodkladajúc, že rodičia majú na tomto
území riadne bydlisko, sú čs. štátnymi občanmi. Pozoruhodné
Je, že tieto osoby sú i v tom páde čs. štátnymi občanmi keď
nemaly bydli ska v republike čs. v dobe nadobudnutia pla~nosti
z ákon a, teda dňa 10. januára 1920.
Tie osoby, ktoré sa narodily na území čs. republiky ako
deti štátnych občanov rakúskych, alebo uhorských, predpod.kladajúc, že rodičia majú na tomto území domovské právo, sú
čs. štátnymi občanmi i v tom páde, keď ony samy nemaly
domovského práva v republike v dobe nadobudnutia platnosti
zákona, tojesť 16. júla 1920.
Bezpochybné je, že tento bod sa vzťahuje na takie deti
bývalý ch štátnych občanov nemeckých, pofažne rakúskych a
uhorských , ktoré stI svojprávne, ako, si to ináč ani predstavif
nemóžeme.
X. sa narodil v Košiciach od otca, ktorý mal tam domovského práva už pred 1. januárom 1910. X. sa ale stále v Maďar
sku zdržuje , ba tam si už samostatne nadobudnúť mohol domovské právo . .Je čs. štátnym občanom na základe bodu 3. §.
1. zákona. Móže si však opciou zvolif maďarské štátne občian
StVO, Oh radom tohoto V. §. 54. t. k.

§.4.
Čs. šfáfne obČÍansfvo na základe skufočnej šfáfnej služby.
Štátnymi občanmi československými sií odo dňa28; ok. tóbra 1918. tí, ktorí pred tým to dňom malí právo domovské v
niektorej obci bývalého mocnárstva rakiísko-uhorského, mimo
územia republiky čs., a stali sa skutočnými úradníkmi, lebo zamestnancami čs. štátu, lebo niektorého čs. štátneho .ústavu, lebo
podniku. (b . . 4. §. 1. zák. Č. 236/1920.)
.' Bod. 4. §. 1. zákona vztahUje sa na skutočných úradníkov,
leb o zamestnancov čs. štátu, štátneho ústavu, leb o podniku.
Poznamenaf musíme, že tento bod sa vztahuje len na. tie osoby,
ktoré boly pred 28. októbrom 1918. štátnymÍ občanmÍ bývalého
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'm6cnárstva rakúsko-uhorského, mimo územia republiky čs.
Títo tým, že sa stali skutočnými úradníkmi, lebo zamestnancami čs. štátu, štátneho ústavu, lebo ' podniku, sú odo dňa 28.
októbra 1918. čs. štátnymi občanmi.
Nevzťahuje sa ale tento §: na tie osoby, ktoré nemaly domovského práva v niektorej obci bývalého mocnárstva rakúsko-uhorského. Tak na príklad ruský štátny občan, keď v
niektorom čs. štátnom podniku sa stal skutočným zamestnancom, nestal sa tým ešte čs. štátnym· občanům. Hlavnou podmienkou je pri týchto osobách to, a to sa má skúmať, či
tieto boly pred prevzatím do štátnej služby štátnymi občanmi
bývalého mocnárstva rakúsko-uhorského, mimo územia čs. republiky. (Ohfadne manželky a detí V. §. 63. t. k.)

§. 5.
Čs. šfáfne občiansfvo na záklaďe narodem·a.
O osobách, ktoré sa narodily, lebosa narodia na území čs.
republiky, má sa za to, že sú státnymi občanmi českosloven
skými, nenie-li dokázané, že narodením nadobudly iného štátneho občianstva. (§. 2. zák. Č. 236/1920.)

. Z tohoto §. vyplývajú isté výhody pre obyvatefov plebiscitného územia, lebo kým pravidelne na ostatnom území republikY požaduje sa dOJjl1ovské právo od 1. januára 1910., pii
obY,vat~foch spišských a oravských je táto doba o 4. roky
:krat~na .. Poz?ruhodné je ďalej, že obyvatelia plebiscitného
uz~~ma Sl puhym bydlením tiež mohli nadobudnúť čs. štátneho
obcmllstva, leb o dra nariadenia tí, ktorí sú od. 1. januára 1908
n~ tako~ úzen;í usí~lení~ - ~a ~torom sa mal kona ť plebisCIt
su es. statnymI obcanml. TIto nepotrebujú ani optovat v
prospech čs. štátu, ani žiadať priznanie čs. štátneho obv

čianstva.

§.7.
O nabývaní a pozbývan/ čs. sfáfneho občiansfva.
Dosavádne ustanovenia o nabývani a pozbývaní štátneho
pokiaf týmto zákonom sa nemenia, zostávajú i na
ďalel v platnosti. (§. 3. zák. č. 236/l920.)

obči~nstva,

l!h. zák. čl. L: 1879. je a Slovensku a v PodkarpatskejRUSI,I na ďalej v platn?sti, nakofko jeho ustanovenia nemenia
sa tymto, alebo rak. zákonom č. 222/1896.

I

Mažu sa pridať prípady, že štátne občianstvo niektorej
osoby nemaže byť ustálené. Ako §. 43. t. k. zaoberá sa tou
otázkou, že v tom páde, keď domovské právo niektorej osoby
nemaže byť ustálené, ako a do ktorej obci bude odkázaná do~
týčna osoba, tak pri štátnom občianstve sa na základe tohoto
§-u predpodkladá, že tie osoby, ktoré sa narodily na území čs.
republiky, sú čs. štátnymi občanmi, nenie-li dokázané, že narodením nadobudly iného štátneho občianstva.

§.6.
Čs. šfáfne občianslvo obyvalelov spišských a oravských.

Šfálnymi občanmi čs. sú fí bývalí uhorskí šfáfni ob-

čania. klorí v Spiši a Orave na území pririeknufom našej
republike mali domovské pravo pred 1. januárom 1914.
alebo SÚ ' fam usídlení dlhšie ' ako od 1. jai7Uára 1908.
(Nar. min. vnú{ra zo aňa 1J. sepfembra 1920. č. 54421/1920)

podla článku III. rozh. konferencie velvyslancovo (Nar.
mm. pln. zo dňa 21. sepl. 1920.)

čAst

Domovské právo. (Obecná príslušnosľ.)
. Každá prírodzená (fyzická) osoba musí patriť do svazku
?iektorej, ale len jednej obce toho štátu, ktorého je štátnym obcanom. Táto obec je dotýčnej osobe užšou vlastou, domovinou,
do m o, v s k o u ob c ou. Príslušnosf do svazku obecného (dom~vskeho) stanoví príslušnému do obce isté práva. Domovské
pravo totižto zabezpečuje nerušitefný pobyt, lebo zo svojej domovskej obce žiadna osoba vypovedaná byť nemaže - zabezpečuje ďalej vplyv na vedenie obecného života,' verejnú
podporu a opateru v prípade schudobnenia, isté výhody atď. '
?omovské právo a štátne občiansvo pevne súvisia jedno s
9ruhym',lebo jedno je nepremínutefnou podmienkou druhého.
Čo ~a tyče n~bývania a pozbavenia tak štátneho občianstva,
a~o I domovského práva, r o z hod n Ý m jed e ň 28. o kto b r a 1918.; ako deň utvorenia, s?mostaného čs. štátu a tiež
ako· deň vz~iknutia samostatného čS 1 štá,tneho občianstva.
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II.

Je fedy samozrejmé. že čo sa fýče nadobudnulia a
pozbavenia domovského práva na Slovensku a v Podkarpafskej-Rusi · po rozhodnú dobu plafia usfanovenia
bývalého uhorského obecného zákvna. f. j. zák. čl.
XX/! : 1886.. od fejfo doby ale len ČÍasfočne usfanovenia
posledne spomenufého zákonného čl6nku. ČÍasfočne are
usfanovenía rak. zákona zo dňa 5. decembra 1896. Č. 222.
PrvÝ odstavec §. 13. zákona Č. 236/1920. totižto výslovne
ustáfuje, že dosavádne ustanovenia o nabývaní a pozbavení
práva domovského, pokiaf sa úst. zákonom nemenia, - zostávajú aj na ďalej v platnosti. Je samozrejmé, že t9to ustanovenie
vztahuje sa na nezmenené ustanovenia zák. čl. XXII: 1886.
Druhý odstavec' citovaného miesta vyslovuje ďalei, že ohfadne
povinnosti obce prijímať do svazku obecného (domovského)
na bývalom území uhorskom, tedy na Slovensku a v Podkarpatskej-Rusi, platia ustanovenia rak. zákona Č. 222/1896.,
ktorý bol na Slovensku súčasne sÍlstavným zákonom dňa 16. júla 1920. v platnosť
uvedeoý.
Domovské právo tak po rozhodnú dobu, ako aj od tejže ,
mohlo a može sa roznym sposobom nadobudnúť. Vzniklo, pofažne vzniká ono totižto pri štátnych občanoch buďto odvisle
od rodinnoprávneho svazku s druhou osobou, buďto od tohoto
neodVisle.
Odvisle od rodinnoprávneho svazku nad.obudly, pofažne
nadobudnú domovské právo manželky a deti. Domovské právo
vzniklo, poťažne vzniká ohfadne manželiek uzavretím sňatku,
ohfadne dietok však narodením. Toto · domovské právo je na
tofko spojené s rodinnoprávnym svazkom, že manželky za
trvania sňatku, deti ale pred dosiahnutím svojprávnosti sa:mosta tne nemohly a nemožu nadobudnúť domovského práva, ďalej že nasledovaly, pofažne nasleduiú svojích manželov, pofažne otcov, poťažne matky aj v domovskom práve, m'edzi ča
som zmenenom, t. j. v inej obci nadobudnutom. Toto domovské
právo nazývame odvodeným.
Neodvisle odrodinnoprávneho svazku domQvské právo
mohly si a mažu si získať iba svojprávne osoby, asíce výslovným prijatím do svazku obecného, do 27. okt. 1918~ ale i mlčky;
Státní občania cudzích štátov len dobrov-orným priiatím
mohli a móžu si získať domovské právo v tuzemsku.
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To, že právo kforého bývalého uhorského šfáfneho
občana vzniklo najneskoršie v dobe od Jl. decemhra 1909.
do 27. okfóhra 1918. oh/'adne pafričnosfi do niekforej ohec.
ležiacej na území ferajšieho Slovenska, a PodkarpafskejRusi má Sa posúdif dto uS!anovenia zák. čl. XX/I: 1886.
Toto ale neznamená to, že v dobe od 31. decembra 1909. do
27. októbra 1918. dra ustanoveni a zák. čI.XXII: 1886. nadobudnuté domovské právo len do 28. októbra 1918. má byť
posúdené v mysle ustanovení citovaného zák. čl., - naproti
tomu ale v tej istej dobe nadobudnuté domovské právo malo by
byť len preto posúdené dra ustanov~nia rak. zákona Č.
222/1896., lebo úradné ustálenie zákonného nadobudnutia, alebo
nenadobudnutia tohoto práva stane sa len po 28. októbri 1918.
Nad o bud n u ti e, a leb o n e nad o bud n u ti e o t á zn é hod o m o v s k é hop r á v a i p o 28. o k t ó b r i 1918.
m u s í a m Ó ,ž e byť p o s úde n é len v mys 1 e zák.
čl. XXII; 1886. Vyplýva to jednoducho z tej právnej a základnej
zásady, že nadobudnutie, alebo nenadobudnutie každého práva,
a tak i domovského práva, musí byť posúdené. dra toho právneho pravidla, ktoré v tej dobe bolo v platnosti, keď sa otázne
právo nadobudnúi mohlo. .
jedine len konštatovaním, alebo povedzme úradným ustálením vzniknutia a nadobudnutia domovského práva, obecnej
príslušností, sa nadobudnúť nemMe. Lebo . nadobudnutie domovského práva dra zákona a ustálenie takto nadobudnutého
práva, - sÍl dve rozne veci.
'
Niet a ani nemože byť takého, právny podklad majúceho
ustanovenia, ktoré by zakazovalo na zakláde zák. čl. XXII; 1886.
nadobudnuté alebo nenabudnuté domovského právo po 28.
októbri 1918. v mysle citovaného zák. článku ustálif, - a toto
ustálenie úradne osvedčii buďto v podobe rozhodnutia, buďto ·
svedectva.
Utvorením samostatného čs. štátu dňa 28. októbra 1918.
vzniklo i samostatné čs. štátne občianstvo. Pri rozhodnutí toho,
ktorý bývalý uhorský štátny občan sa má považovat za čs.
štátneho občana v okamihu utvorenia samostatného čs. štátu a
ktorý sa považuje za takého iba priechodne t. j~ do 31. decembra
1921., základnou podmienkou je patričnosf do svazku .niektorej .
obce, ležiacej na uzemí terajšieho Slovenska a PodkarpatskejRusi, v dobe od . 31. decembra 1909. do 27. októbra 1918. Je
14

teda prírodzená vec, že právo obecnej príslušnosti pri prevažnej čiastke obyvaterstva len po 28. októbri 1918. móže prísť k
posúdeniu a síce dra právneho pravidla, platného do 27. okt.
1918., ktoré stanoví zák. čl. XXII: 1886. a za žiadnej okolnosti
dra ustanovení rak. zákona Č. 222/1896., do života uvedeného
súčasne s ústavným zákonom.
Pre dosvedčenie teraz vyloženého a právneho stanoviska
nech slúži nasledovný príklad. X. a Y. sa v jednom čase. t. j. 15.
januára 1914., usadili v Košiciach bez všetkého prihlásenia sa
a od tej doby nepretržite i tam bydlia. X. sa presťahoval z Debrecína, Y. ovšem zo Segedína na spomenuté miesto. Oba sú obchodníci a od roku 1914. platia štátne a obecné dane. Tak X-ovi,
ako aj Y-ovi dra §. 10. zák. čl. XXII: 1886. dňom 16. januára
1918. vzniklo právo na obecnú príslušnosf do mesta KoŠíc.
X. už dňa 20. júna 1918. potreboval, aby sa mu jeho právo
príslušnosti, nadobudnuté dra vyšuvedeného výkladu, aj úradne
v podobe svedectva ustálilo. Mestská rada, poneváč ustálila, že
domovské právo dra §. 10. zák. čl. XXII; 1886. dňa 16. januára
1918. skutočne vzniklo, - toto ustálenie i osvedčila v svedectve,
dňa 20. júna 1918. vystavenom. X. teda na základe tohoto
ustáleni a priechodne. t. j. do 31. decembra 1921. považuje sa za
košického príslušníka a čs. štátneho občana a do spomenutei
doby móže žiadaf priznanie svojho čs. štátneho občianstva. Y.
ovšem len 26. mája 1921. dr žal za potrebné, aby si tiež úradne
ustálif dal svoje domovské právo, vzniklé zákonným sposobom
potlobne ako u X. p~Ttame sa, či mohla dňa 26. mája 1921.
vzniknúf pochybnost, že Y. už dňa 16. januára 1918. mal domovské právo v Košiciach, - a maže-li byť pochybnosti,·že nadobudnutie tohoto práva dňa 26. mája 1921. ustálené a toto ustáJenie v podobe svedectva osvedčené byť mMe. N a to t o len
u r čit Ý m "n i e" m o že m e o d p o v e d a f. Prípad Y. sa
nesmie teda posúdit dra rak. zákona Č. 222/1896. a on sa nesmie
považovaf za cudzozemca, t. j. uhorského štátneho občana. Aj
jeho prípad sa musí dra' zák. čl. XXII: 1886. posúdif 'a ustálit jeho
domovské právo do KoŠíc.

I·
I
I

I

T oto správne stanovisko osvedčuje i poukaz, obsažený v
druhom odstavci nariadenia ministra:-plnomocníka zo dňa 27.
marca 1920. Č. 3401/1920. a adresovaný na županov, hlavných
slúžnych a mestské rady, aby ~iadosti a domovský list dra
15
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;

•
§-ov 5-18. zák. čl. XXII: 1886. preskúmali a ustálili, že uchádzač
na akom základe si nadobudnul domovského práva.
. Domovské právo nado~u~?~fé ,do 28. okfókra _191~.

aj po fejfo dobe má sa usfa/d dl a usfanovem zak. CI.
1~86.
.
Dra horuvedených dovodov v srnysle zák. čl. XXII: 1886.
i po 28. októbri 1918. má byť posúdené a úradne ustálené domovské právo i tých osob, ktoré síce už pred 1. januárom 1910.
maly domovské právo v niektorei obci terajšieho Slovenska a
Podkarpatskej-Rusi, ale si nadobudly nové domovské právo v
dobe od 1. ianuára 1910. do 27. októbra 1918. v inej obci terajšieho Slovenska a Podkarp'a tskei-Rusi dra zák. čl. XXII: 1886.
Sú to totižto tie osoby, ktoré si presfahovaním sa do inei obce
nadobudly domovského práva, teda svoje dosavádne domovské právo na Slovensku alebo v Podkarpatskej-Rusi zmenily.

XXII:

Poznámka.
text podáva hodnoverné znenie citovaného

1. Maďarský
zákona.
2. Poneváč v tejto hlave podávame len ustanovenia uhorského zák. článku XXII: 1886., nevyložíme číslo a rok zák.
článku, a v zátvorke citujeme iba §-y teraz spomenutého zák.

j, sňafkom:

4. určifým

prijafím;

5. mlčky, f. j. pobyfom a znášanÍm verejných harch ;

6. odkázanÍm.
V nasledovných §-och podáme sem sa vzfahujúce záJ<onné ustanovenia.

§. 10.
Póvod (narodenie) a adopcia.
Manželské, alebo uzákonité (legitimované) deti nasledujú
svojho otca v domovskom práve.
Nemanželské deti pa tria do svazku tej obce, do ktorej patrila ích matka v čase ích narodenia.
Adoptované maloleté' deti nasledujú adoptanta v domovskom práve. (§. 6.)
Toto zákonné ustanovenie - vyjmúc v poslednom odseku
obsažené - platí aj teraz, t. j. po 28. októbri 1918.
Výklad viď pod §. 25. t. k.
§. 11.
Sňafok

článku.

§.8.
Všeobecné pravidlo,
Každý štátny občan musí patriť do svazku niektorej obce.
Každý móže patrif do svazku len jednej obce.
Obecný svazok a z toho vyplývajúce domovské právo len
v tom páde sa považuje za zaniklé, jestli dotýčna . osoba vstúpila do svazku inej obce. (§. 5.)
Tieto ustanoveni a platia aj teraz, t. i. aj po 28. októbri 1918.
Výklad víď pod §. 23. t. k.

§.9.
Právne podklady nadohudnufia domovského práva.
Domovské právo do 27, okfóbra
ziskat
1, póvodom;
2. adopciou;

] 918, mohlo sa

Manželka nasleduje svojho manžela v domovskom práve a
podrží ho aj ako vdova dotiaf, pokiaf nenadobudne samostatne
iného domovského práva.
Manželka, od manžela súdobne rozvedená, alebo jestli manželský svazok za rozlúčený bol vyhlásený. zpiatky vstúpi do
svazku tej obce, do ktorej patrila pred vydaiom.
Tie, póvodne cudzozemské ženské osoby, ktoré manželstvom nadobudly uhorského štátneho občianstva, v horuvedených pádoch podržia vydajom nadobudnutú príšlusnosť.
Tá ženská, ktorá zrušením sňatku, uzavretého s cudzozemcom, v smysle §. 37. zák. čl. L: 1879. zpat získala uhorské štátne
občianstvo - zpat vSíúpi do svazku tej obce, do ktorej patrila
pred vydajom. (§. 7.)
,
Výklad viď pod §. 26. t. k.
Tieto ustanovenia platia i teraz, t. j. aj od 28. októbra 1918.

OprAva. Celé USIIl1l0Y~ie §. 10.
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kroz. f.

i. p. 28. oklóbri 1918.• plolné.
2
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§. 15.
Určifé

Nadobudnufje domovského práva usadením sa.
Domovské právo móže sa nado~ udnúť usadením sa, alebo i
bez toho, výslovným prijatím do obecného svazku. (§. 8.) ,
Toto Ll S t a n o v e'n i e ztr atilo platnosť dií.om .28. oktobra
191-8.
~.

13.

Usadenie sa v obci.
Každý štátny občan má právo usadiť sa do inei o.bce.
Usadiaci sa oznámi tento úmysel tej obci, do ktore] sa chce
usadiť a obec len v tom prípade móže usadenie sa odoprieť: ,
a) jestli ' sa proti usadiacemu dokáže, že ~~e prá;'oplat,"y ....
usnesením obžalovaný pre zločin, alebo preem, spachany Zl. skuchtivosťou, alebo že stojí pod účinkom rozsudku, vyneseného pre zločin alebo tiež pre taký istý prečin;
b) jesti je neschopný vydržať sa bez obťaženia obce; .
c) lesti nevie preukázať dostatočné svedectvo mravnosti od
toho miesta, na ktorom sa naposledy stále zdržoval.
.
. Obec dá vystaviť osvedčenie o tom, že umýsel usadellla sa
bol skutočne prihlásený. (§. ,.)
Toto ustanovenie platí i teraz. t. j . po 28. októbri 191 8.
V. §. 27. t. k.

7

pnj'afie.

Keď sa usadlivší chce dať príjať do svazku tej obce, do ktorej sa presadil, móže sa o to v lehote ustálenej v §. 10. u tei obce
ústne, alebo písomne uchádzať a obec móže prijatie. hneď udeHť,
to ovšem odmietnúť nemóže:
a) jestli usadlivší za dva roky v obci stále bydlil;
čas obecnú daň platil, alebo nakofko by
b) jestli za ·tento
I
takejto nebolo bývalo, iné verejné ťarchy ustavične znášal;
c) jestli medzitým nepodlieha výminkám, pod6tknutým y
bodoch a, b, c, §. 9. (§. 11.)
Toto uiitanovenie zhatilo platnost diíom 28. októbra 1918.

§. 16 .

Pnj'afie b ez usadenia sa.
Jestli sa prijatie do obecného svazku bez usadenia sa žiada,
o tom rozhoduje obec s vytvorením ďalšej apelácie.
O prijatí do obecného svazku má byť súčasne s prijatím.
upovedomené predstavenstvo tej obce, zo svazku ktorej prijatý vystúpil. (§. 12.)
Toto llstanovenie zt ratilo platnost dřlOfI1 28. októbra 1918.

~. 14.

§. 17.

Nadobudnufie domovského práva mlčky.

Práva a zaviazanosfi s domovským právom spOjene.

Kto S3 z tej obce, vo svazku ktorej bol, vysťahuje do
inei obce, týmto ešte nevystúpi zo svazku bývalej obce;
jestli ovšem v novej obci štyri roky nepretržite by~lí,
prispieva k ťarchám tejto obce a táto obec behom te]to
doby neuplatní proti nemu námietok, určených v bodoch
a. b. c. §. 9., tak sa považuje, že patrí do svazku tejto obce
a že vystúpil zo svazku. predošlej obce ešte aj v tom prípade,
jestli asnáď svoj úmysel usadiť sa nebol prihlásil; vyjmúc je~tli
v tej obci. z ktorej sa presťahoval, aj behom tohoto času stale
prispieval k obecným ťarchám, alebo i bez takého prispievania.
jestli on sám súhlasom tejže obce predošlé domo'vské právo podržať chce. (§. 10.)
Toto llstallovenie zt r:ltilo platnost diíorn .28. októbra 1918.
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Kto bol prijatý do svazku obecného, stane sa členom obce,
sa práv, obecným členom týmto zákonom zabezpeče
ných a povinný je plniť zaviazanosti, vyplývajúce z domoyského svazku. (§. 13.) '
Toto ustanovenie platí aj tera z. t. j. po 28. októbri 1918.
V. §. 44. t. k.

zúčastní

§. 18.

Právn e podkla dy odkázania.
V tých prípadoch, v ktorých domovské právo na základe
horu vedených odsekov zistené byť nemóže, otázna osoba
ohfadne svojej osoby na podkladoch, v nasledovnom poradí do
ohradu brať sa majúcich, odkáže Stl do tej obce:
19
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a) v ktorej daň platí;
b) v ktorej sa narodila;
c) v ktorej sa v poslednýcb paf rokov najdlbšie zdržovala;
d) nálezenec, v ktorej 5a našiel;
e) ku vojenskéj službe predvedená, alebo dobrovorne vstúpivšia osoba považuje sa za patričnú do tej obce, z ktorej bola
predvedená, pofažne dobrovofne vstúpila.
Jestli ale domovské právo celej rodiny je otázne a otcovo
domovské právo na základe jednébo z boruvedenýcb bodoy
je už zistené, alebo súčasne má byf zistené: otcovo domovské
právo ie smerodajné obradne všetkýcb členov rodiny, vyjmúc
týcb, ktorí snáď už inei príslušnosti nadobudli. (§. 16.)
Toto ustanovenie platí i teraz, t. j. po 28. októbri 1918.
V. §. 43. t. k.
§. 19.

Domovský list.
. Obec je povinná na ústnu, alebo písomnú žiadosf jedno. t1i~cov, taktiež na vyzvanie interesovaných vrchností o príslušnosti osvedčenie vystaviť, alebo záležitosf účelom ustálenia
príslušnosti vyššej vrchnosti predostrief. (§. 17.)
Prvá vela loholo usfanovenia plalÍ i leraz. f. j. po
28. okfóbri 1918. druhá v,ela ale zfrafila plafnost' feraz
spomenulým dňom. V. §. 45. f. k
Hlava III.

Právny účinok domovského prava .
Z ustanovení §. 1. bodu 1. a 4., taktiež §. 9. zákona Č.
236/1920., ď~lej z nariadenia ministra-plnomocníka zo dňa 15 ..
januára 1921. Č. 18749/1930. zrejme a nepochybne vyplýva, že
do m o v s k é p r á v o maž e mať r 6 z n e 'h o p r á vn e h o ú čin k u. Závisí to od doby jeho nadobudnutia a bý"':
valého štátneho občianstva nadobudnutel'a. Pri posudzovaní
prípadu nerozoznáva sa, akým sposobom bolo domovské
právo nadobudnuté. Je tedy fahostajné, nadobudlo-li sa dobrovorným udelením, alebo na zák lade rodinnoprávneho
svazku, alebo vydřžanÍm (vytrvaním Ersit~ung, - usucapio),
alebo adopciou p'ri nedospelosti atď. R o z ume j 'ú s a tu
20

o vše m v Ý I u č n e d o m o v s k é p r á v a, k t o r é s a z Ís k a I y z á k o n n Ý m s p as o b o m. .
Akého právneho účinku maže mať domovské právo, o
tom pojednávame v nasledovných §-och.
§.2O.

Domovské právo úplného právneho účinku.
. 1. D o m'o v s k é p r á v o t Ý c h O S a b, ktoré si ho
najneskoršie do dfia 31. decembra 1909. v niektorej obci, ležiacej na území terajšieho Slovenska a Podkarpatskei-Rusi,
nadobudly, a ho od tejto doby aj nepretržite majú, j e p r á v o p I a t n é a už samo v sebe a bezpodmienečne dáva základ čs.
štátnemu občianstvu. Tieto osoby na základe takto nadobudnutého domovského práva od 28. októbra 1918. staly sa skutočnými čs. št. občanmi, a nemusia ani optovať v prospech čs .
,štátu, ani žiadať priznanie čs. štátneho občianstva. (§. 1. bod.
1. zák. Č. 236/1920.- V. §. 1. t.. k.)
2. D o m o v s k é' p r á v o t Ý c h b ý val Ý ch š tát ' l1ych občanov cudzích štátov - mimo bý\! a I é hor a k. - u hor s k é ho moc n á r s t v a, ktorÍ
priamo predtým, než v dobe od 1. januára 1910. do 27. októbra 1918. nadobudly domovského práva v tuzemsku, nemaly
štátneho občianstva rakúskeho, alebo uhorského a nadobudly
teda domo'vskej príslušnosti v niektorej obci čs. republiky sÍlčasne s rakúskym, alebo uhorským štátnym občianstvom, je p r á v o p I a t n 'é, lebo tieto osoby nadobudly ipso
facto štátneho občianstva čs. podra článku 70. mierovej
smluvy st. germainskej. (Nar. min. pln. I. Č. 18749/1920.) ·
J. II smysle výnosu minisfersfva vnúfra zo dňa 1J.
seplembra 1920. Č. 54,42111920. slanú sa pod/'a čl.

111. rozhodnufia konlúencie ve/'vyslancov oh/'adom Tešínska ,
Oravy a Spiša československými príslušníkmi bývalí
maďarskí šfáfni občania, kforí v Spiši a Orave buďlo
mali na území, pririeknulom našej republike, domovské
právo , už pred 1. januárom roku 1914., alebo sa fam
usídlení dlhšie než od 1. januára 1908. (Nar. min. pln.
Č. 12,641 / 1920)

4. Osoby, uvedené v §. 1. odst. 4., majú domovské právo
v tej obci, v ktorej je ím vykázané trvalé sídlo úradné, alebe
21
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služobné. Jestli je toto sídlo mimo územia československej republiky. nabýva dotýčna osoba domovskébo práva v Prake.
(§. 15. zák. Č. 236 1920. V. §. 4. t. k.)

§. 21. .
Domovskc · právo obmedzeného právneho účinku.
D o m o v S k é p rá v o t Ý c h o S o b, ' ktoré si ho v
dobe od 1. januára 1910. až do 27. októbra 19i8. v niektorej
obci, ležiacej na území terajšieho Slovenska a PodkarpatskejRusi 'n adobudly, a bezprostredne predtým maly domovské pravo na bývalom Ílzemí uhorskom mimo Slovenska a Podkarpatskej-Rusi, - s t a nes a len v t e d y
, d e f i nit í v n e p r á v o p I a t n Ý m, j e s t I i t i e t o o s o b y
d o k o n car o k u 1921. bud ú ž i a d a ť p r i z n a řl i e čs.
š tát n e h o o b č i a n s t v a a toto í ma j s k u t 'č n e
p r i z n a n é bud e. (§. 9. zák. č. 236/1920. - V. §. 59. t. k.)
Pri posudzovaní nabývania domovského práva smerodajné sú
ustanovenia zák. čl. XXII: 1886.
Te r a z s p o m e nu t é h o .p r á v n e h o ú čin k u má
a pod horuvedenými podmienkami stane sa
p r á v o p I a t n Ý m do m o v s ké p r á v o t Ý c h o.s o b,
ktoré ako bývalí štátni občania bývalého Rakúska - vyjmúc
čs. republike pripadlé úiemie - v dobe od 1. januára 1910. do
27. októbra 1918. a dra ustanovení uhorského zák. čl. L: 1879.
naturalizáciou sa stály skutočnými štátnymi občanmi uhorskými a na základe tohoto štátneho občianstva nadobudly domovského práva v niektorej obci, ležiacej na území terajšieho
Slovenska a Podkarpatskej-Rusi. (Nar. min. pln. Č. ]8749 /1920.)

o

i e k t o r o u ob c o u,
lež i a c o u n a úze mí , t e r a j š i e h o S loven S k a a Pod k a r pat s k e j - R'u s i.
Tieto osoby za' účelom nadobudnutia čs. štátneho občianstva
musia sa ' znovu uchádzať o prišlúbenie , domovského práva.
(Nar. min. pln. Č. 1023/1919.)
Toto nariadenie má ,v tej okolnosti svoj do vod, že sa spomenuté osoby uchádzaly o I)rijatie do Svazku uhorského štátu.
2. Do m o v sk é p r á voz a n i k lot Ý m, že niekto desafročnou kvalifikona'vou neprítomnosťou ztratil v smysle§.
31. uhorského 1 zákona čl. L:1879. štátne občianstvo. (Nar. min.
pln. 1. Č. 18749/1920.)
13. Do m o v s k é p r á v o, priznané prípadneodo dz'í.a 27.
októbra 1918. až do dlla účinnosti mierových sl11lúv, 1. j. do 16.
júla 1920. jednotlivými obcami ' cudzozel11col11, ktorí neobdržali zároveň štátneho občianstva od príslušného politického
úradu, - je ne p I, a t n é a nemožno ho použif za podklad pre
posúdenie ích štátneho občianstva podľa l1lierovir ch smlúv, menovite neoprávňuje k podaniu žiadosti o prijatie do svazku
čs. štátu. (Nar. min., pln. 1. Č. 18749/1920.)
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Hlava IV.

O nadobudnufí a pozbaveni domovského prava od

dňa

28. okfóbra 1918.

1. Tie osoby, ktoré ako štátni občania bývalého Rakúska
vyjmúc čs. republike pripadlé územie - ďalej ako štátni
občania inÝ.c h cudzích štátov, žiadaly prijatie do svazku bývalého uhorského štátu, ale ktorých táto žiadosf do 27. októbra
1918. definitivne vybavená nebola a tak ani štátnoobčiansku
prísahu, ako posledný akt vybavenia žiadosti, nesložily,
p r á v o, p r i s ]' ú b e n é í m
z tra ti 1y d o m o v s k é

Vzdor tomu, že rak. zákon Č. 222/1896. len 16. júla 1920. bol
do života uvedenir , niet a nemože byf pochybnosti , že pri
posudzovaní domovské,ho práva počnúc od 28. októbra 1918.
platia a SÚ smerodajnými aj na ďalej v platnosti podržané
ustanovenia zák. čl. XXII : 1886., ako aj všetky ustanovenia
hOl'citovaného rak. zákona,taktiež jednotlivé ustanovenia zák.
Č. 236/1920., - lebo platnosf ustanovení ullorského zákona,
t. j. ' zák. čl. XXII: 1886. priečiace sa us,tanoveniarri rak.
zákona, zanikla dlla 28. októbra 1918., - lebo ďalej otázka o
prijímaní do svazku obecného od rozhodnej doby musí byť
jednoprá vne a jednostejne riešená na celom území čs. republiky.
Ohl'adne nadobudnutia a pozbavenia d@movského práva
na území Slovenska a Podkarpatskej-Rusi od dňa 28. októbra
1918. platia teda ustanovenia zákona Č. 236/920., uhorského
zák. Č. XXII: 1886. a rakúskeho zákona Č. 222!J 896. Oproti t0111U
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§. 22.

Neplafné domovské právo,

v inej oblasti čs. rpubliky sú v platnosti ustanovenia rakúskych
zákonov č. 105/1863. a 222/1896.
Na území, z bývalého Rakúska čs. republike prípadlom,
nadobudnutie a pozbavenie domovského práva (Heimatrecht)
upravuje totižto zák ladný zákon Č. 105/1863. a . zákon Č.
222/1896., ktorý je len novellou predošlého a mení ustanovenia
§-ov 8., 9. a 10. základného zákona.
NemMme tomu porozumieť, prečo nebol na Slovensku a
v Podkarpatskej-Rusi s novellou č. 222/1896. súčasne v platnost uvedený základný zákon č. 105/1863. Bolo by to vyžadovalo 'zabezpečenie jednotnej judikatúry.
Základný zákon totižto aj na takie prípady stanoví právne
pravidlá, ktoré chýbajú z uhorského zákona, ačpráve sa možu
každy deň vyskytnúf, - a takto základný zákon už ab ovo
vytvori to, aby sa takieto prípady spornými stat mohly.
Preto sme museli vzia.ť do vykladajúcej osnovy z jednej
strany základným zákonom upravené prípady, ako aj rozhodnutia rak. administratívneho súdu, - z druhej strany ale i
Tozhodnutia a nariadenia uhorského ministra vnútra, vynesené
pofažne vydané v sporných prípadoch.
Všetky tieto obsahujú v sebe takie správne, prírodzené a
právne smernice, ktoré nemožu byť mimo zretefu nechané pri
posudzovaní prípadných sporných prípadov.
Rak. administratívny súd značíme s literami R. A. S., uhorskéh9 ministra vnútra s literami U. M. V.
Ten maďarský text. za ktorým sa cituje §. zák. čl.
XXII: 1886., ie hodnovorné znenie citovaného ~-u.
§. 23.
Všeobecné pravidlo.

Každý štátny občan musí patriť do svazku niektoref obce.
Každý móže patrU do svazku len jednej obce.
Obecný svazok a z toho vyplývajúce domovské právo len
v tom páde sa považuje za zaniklé. jestliže dotýčna osoba
vstúpila do svazku inej obce. (§.5. zák. čl. XXII: 1886.)
T 'oto ust-anovenie uhorského zákona j e
teda ai teraz v platnosti. Rak. zákon č. 105/1863.
obsahuje podobné ustanovenie.
Dra horuvedeného ustanovenia podkladom a nepreminu-

tefnou podmienkou domovského práva je štátne občian<:>\.\fo.
Preto len štátny občan maže nadobudnM ' domovské právO a
može ho len dotiaf podržaf, pokiaf je štátnym občanom. Akonáhle ztratí niekto svoje štátne občianstvo, súčasne ztratí i
svoje domovské právo. (§§. 2. a 15. rak. zák. č. 105/1863.)
Z teraz uvedeného dovodu prirodzene vyplýva, že žiadna.
'Obec nemože priiať cudzinca do svojho svazku pred nadobudnutím štátneho občianstva a može mu to prisfúbif ib,a
odvisle od nadob1}dnutia štátneho občianstva a cudzozemec sa
len vtedy može stať členom niektorej obce, jestli aj skutočne
obdržal štátne občianstvo.
. botýčna osoba len vtedy može ztratit nadobudnuté domovské právo, keď bola skutočne priiatá do svazku inej obce.
Zrieknutie ~a domovského práva pred prijatím do svazku inei
obce nemá právneho účinku. (§. 17., ods. 2. rak. zák.
č. 105/1863.) Súvisí to s určitým a imperatívnym ustanovením
v prvom odseku horcitovaného §-u, lebo žiadny štátny občan
nesmie sa stať bezdomovcom. Toto ustailOvenie doplňuje sa
ustanovením §. 16. zák. čl. XXII: ľ886. (V . §. 43.· t. k.) Dra
tohoto ustanovenia tá osoba, ktorej domovské právo z akejkofvek príčiny zistené byť nemože a preto priechodne za bezdomov ca sa považuje, musí byť odkázaná do svazku
niektorej obce .
. Poneváč domovské právo vzfahuje sa na celé územie domovskej obce, je samozrejmé-, že keď sa k jednej obci pripojí
iná obec, alebo jedna čiastka tejže, domovské právo zasiahne
i na územie pripojenej obce, pofažne na čiastku tejže, t. j. na
celé územie. takto zvačšenej obce. Na každý pád sa týmto rozšíri aj domovské právo tých osob , ktoré patrily do spojenei
obce , poťažne čiastky tejže, lebo aj ony budú patriť do svazku
takto utvorenej novej obce. (§. 3. rak. zák. Č. 105/1863.)
Keď sa jedna obec na dve, alebo viac samostatných obcí
rozdelí, úží sa aj domovské právo, lebo sa obmedzuje na územie novoutvorených obcí. Každý bude totižto patriť do
svazku len tej obce, na ktorej území v čase rozdelenia, ako
obecný príslušník bydli\, (§. 4. rak. zák. Č. 105/1863.)
Nakofko by sa domovské právo v prípade spojenia, alebo
. rozdelenia obcí sporným stalo, rozhodnúť má kompetentná
politická vrchnosť , prípadne ministerstvo vnútra.
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•
§.24.

Podklady nadohudnufia domovského práva.
D o m o v s k é p r á v o o d o d ií a 28. o k t ó b ran a d 0budnúf sa maže:

a

1. p vod o m (n a rod e ní m);
2. a d o P c i o u'
3. s ň a t k o m ,' '
4. v Ý s lov n Ý m p r i jat í m;
5. II a s t ú pen Í m v e rej II 'é h o ú rad u, 6. o d k á z a ním.

I

a

Ý nasledovných §-och podáme sem sa vZfahujúce usta- 1T0venia.

§. 25. (
Póvod (Narodenie) a adopcia.
Manželské, alebo uzákonité (legitimované) deti nasledujú
svojho otca v domóvskom práve.

. ~emanželské de ti pa tria do svazku tej obce, do ktorej patrda Ich matka v čase ích narodenia.
Adoptované maloleté deti nasledujú adoptanta v domovskom práve. (§. 6. zák. čl. XXII: 1886.)
Rak. z á k o n č. 10'511863. o b s a hUj e pod o b n é
u s t a II o ven i a, vyj m lÍ c p r í pad nad o bu dnu t i a
d v~ ~ v s k é hop r á v a n a z á k I a d e a d o p c i e. (V.
n I z s 1 e).

?

Podkladom domovského práva, stanoveného horcitovaným §.
zákona, je narodenie. Každý teda v okamihu svojho
narodema n~dobudlle domovského práva (odvodeného domovského práva) asíce v tej obcC do ktorej bol patričným otec
manželských dietok, pofažne matka nemanželských detí v
dobe narodenia diefata.

?

Jestli zákonnSr otec odomrel pred narodením diefata toto
patrí do tej obce, do ktorej patril jeho otec v čase svojho o'dol11retia. (§. 6. ods. 1. a 2. rak. zák. 105!lí363.)

'I

Zákon neustáruje lehotu , alebo vek, ktorou , pofažne kto: rYl11 zaniká narodenÍl11 nadobůdnuté (odvodené) domovské
p~á~o manželsk?ch'v,uzákonitých a nemanželských detí. NaPIO.tl tomu ~l,e uz urClte vyslovuje, že len adoptované maloleté '
de tl nasleduJU adoptanta v domovskol11 práve. Týmto je mlčky '
26

vyslovené i to, že deti, v dobe svoJeJ svojprávnosti, adopta.vané, nenasledujú svojho adoptanta v domovskom prave: t. J.
takieto deti dotial' si podržia svoje pavodom nadobudnute domovské právo: pokial' si iného samostatne nenabudnú. Dl'a
§. 7. zák. čl. XXII: 1886. (V. §. 26. t. k.) dievča v okamihu zá~
konne uzavretého sňatku ztratí svoje, narodením nadobudnute
domovské pr;;tvo, lebo na základe sňatku nasleduje svojlio
manžela v domovskom práve.
Z teraz spomenutých , ako aj z ustanovení §. 2. rak., zák.
Č. 222/'1896. (V. §. 29. t. k.) jasne vyplýva, že horspomenuté,
ako i v svojej malo letosti adoptované deti len dotial' si podržia
svoje na pavode , poťažne adopciu sa zakladajúce domovské
právo, pokial' si takéhoto práva, poťažne nároku na takéto
právo samo sta tne nenabudnú.
Táto otázka sa nasledovnými pr ípady ešte bližšie
objasňuje.
'
Uzákonité (legitimované) dieťa nasleduje svojho otca v
tom domovskom práve, ktoré mal v čase uzákonenia (legitimovania), nakofko v tomto čase ako nesvojprávne nemohlo
samostatne nadobudnúf domovského práva. (§. 6. ods. 3. rak.
zák. č. 105/1863.)
.'
"
. Taktiež i adoptované de ti len v tom páde nasledujú adoptanta v jeho domovskom práve, jestli sú nesvojprávne v čase
I
adopcie.
O r a v Ý s lov n é h o u s t a II o ven i a §. G. p o s led n é h o o d s t. rak. zák. č. 105/1863. II a úze míč s. '
republiky
mimo Slovenska
a
Podkar]Jata d ope i a
n 'e t vor í
p o k 1 a d II
d 0s k e j - R u si
ru o v s k é hop r á v a.
V prípade zmeny rodičovho domovského práva manželské poťažne uzákonité (legitimované), poťažne adoptované
detl nasledujú svojho otca, pofažne adoptanta, nemanželské
deti ale sv-oju matku v novonadobudnutol11 d0l110vskol11 práve,
- nakol'ko ešte nenabudly svojprávnosti. (§. 12. ods. 1. rak. zák.
č. 105/1863.) Podkladom tohoto domovského práva je tiež
povod.
.
Svojprávne del:i, ktoré svojou svojprávnosťou nemozu
ešte samostatne nadobudnúť domovského práva, - v prípade
zrueny rodičovho domovského práva patria do tej obce, doktorej patrily pred dosiahnutím svojej svojprávnosti a po27

<lržia ho dotial', pokial' nenastane u ních samých zmena v domovskom práve. (§. 12. ods. 1. rak. zák. č. 105/1863.)
Z dvoch prípadov teraz uvedených vyplýva - a týmto
doplňujeme náš horuvedený výklad ---:- že deti, ktoré dňom nadobudnutia nového domovského práva, poťažne nároku na toto
-právo, svojho rodíča neboly ešte svojprávne, tiež zÍskajú toto nové rodičovo domovske právo, asíce na základe
povodu. Tieto deti sú i oprávnené po smrti otcovej, poťažne
matkinej cestou matky - vdovy, pofažne zákonného zástupcu
v prepadlej lehote uplatqiť rodičom nadQbudnutý nárok na nové
<I.omovské právo. (V. §. 34. t. k.)
Tie deti ale, ktoré , dňom nadobudnutia nového domovského práva svojho rodiča už svojprávne boly, podržia
bezpodmienečne svoje dosavádne domovské právo dotial', pokiar samostatne nenadobudnú iného domovského práva. Tieto
deti totižto tým dňom započnú v obci svojho pobytu samo- ,
statne nabýva f domovského práva, ktorým dosiahly svoju
svojprávnosf.
Maloleté manželské deti nasledujú svojho otca v domov-skom práve i vtedy, keď ích matka. ako vdova. in de samostatne nadobudla domovského práva, (Nar. U: M. V. Č.
21536/1889.)
Toto nariadenie vztahuje sa samozrejme i na dieťa uzákonité (legitimované) a adoptované.
Nemanželské deti, ktoré neboly uzákonité sňatkom svojej matky, podržia svoje dosavádne domovské právo aj v tom
pdpade, jestliže v čase matkinho sňatku ešte nedosiahly svojej svojprávnosti. (§. 12. odst. 2. rak. zák, 105/]863.)
Nemanželské diefa uzákon í (legitimuje) sa vtedy, ked' sa
matka vidá za otca dietata. Z toho vyplýva, že ked' cudzozemka vstúpi do stavu manželstva s takým tuzemcom, ktorý
je nie prírodzený otec pred sňatkom narodeného dietata. _
dieta takýmto sňatkom svojej matky nenadobudne ani štátneho občianstva, ani domovského práva v tuzemsku. (Nar'. U.
M. V. Č. 132.301/1906.)
Na odvodenom domovskom práve tých detí, ktoré sú neschopné samostatne si nadobudnúť domovské právo, . niČ nemení odomretie otca, poťažne adoptanta ohradne manželských,
pOfažne uzákonitých, pofažne adoptovaných detí, - a odo28

mretie matky ohradne nemanželských detí. (§. 13. rak. zák. č _
105/1863.) ,
SvojprávnoSf, ktorá je jednovýznamná so samourčením, 
nakofko nejestvuje prípad duševnej nectostatočnosti (vadnosti),
samourčenie vytvorujúcej, dra §. 1. zákona Č. 447/1919., dňa
1. októbra 1919. do života uvedeného, nastane dňom dosiahnutia fyzickej plnoletosti, nastatej doplnením 21. roku života,
alebo nastane dňom vyhlásenia za plnoletého kompetentnou vrchnosťou po doplnení 18. roku života, - alebo konečne pri ženských nastane zákonným uzavretím sňatku.
Oslobodenie zpod otcovskej moci po doplnení 18. roku života dra§. 2. citovaného zákona, nestanoví svojprávnosti.
§.26.
5ňéifok

Manželka na sleduje svojho manžela v domovskom práve
a podrží ho aj ako vdova dotiaf, pokiaf nenadobudne samosta tne iného domovského práva.
Manželka, od manžela súdobne rozvedená, alebo jestli
manželský svazok za rozlúčený vyhlásený bol, vstúpi zpat do
svazku tej obce, do ktorej patrila pred vydajom.
Tie povodne cudzozemské ženské; lítoré mallŽelstvom nadobudly čs. štátneho občianstva, podržia v , horuvedených pádoch vydajom nadobudnutú príslušnosť.
Tá ženská, ktorá zrušením sňatku, uzavretého s cudzozemcom, v smysle §. 37. zák. čl. L: 1879. zpiatky získala čs. štátne
občianstvo, vstúpi zpat do svazku tej obce, do ktorej patrila
pred vydajom. (§. 7. zák. čl. XXII:1886.)
Rak. z á k o n Č. 105/1863. o b s a huj e po dob n é
u s t a n o v e 11 i a, a k o p r v Ý a d r u h Ý o d s t a v e c.
Podkladom manželkinhodomovského práva je zákonne
uzavretý sňatok bez zreteJ'u na to, je-li ženská svojprávna, čí
nie, - je-li slobodná, či vdova, - je-li tuzemka, či cudzozemka.
Zákon ' určite vyslovuje, že manželka nasleduje manžela v
domovskom práve. To tofko znamená, že manželka za trvania sňatku nemože nadobudnúf iného domovského práva ani
v tom prípade, jestli by k tomu i zákonného podkladu maJa,.
ako n. p. dra §. 10. rak. zák. Č. 222/1896. (V. §. 42. t. k.)
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Vdova nasleduje odomretého manžela v tom domovskolll
])ráve, ktoré mal v čase odomretia.
V prípade zmeny manželovho domovského práva. manželka - nakofko je nie súdobne rozvedená - nasleduje
manžela v tomto zmenenom domovskom práve. (§. 11. ods. 1.
rak. zák. Č. 105/1863.)
§.27.

Usadenie sao v oHci.
Každý štátny občan má právo usadif sa do inej obce.
Usadiaci S3 oznámi tento úmysel tej obci, do ktorej S3
chce usadil a obec len v tom prípade móže mu usadenie S3
odoprief:
a) jestli sa proti usadiacemu sa dokáže, že je právopla.ným usnesením obžalovaný pre zločin; alebo prečih, spáchan.ý
ziskuchtivosfou, - alebo že stojí pod účinkom rozsudku, vyneseného pre zločin, alebo tiež pre taký istý prečin;
b) jestli je neschopný vydržaf sa bez obťaženia obce;
c) jestli nevie preukázať dostatočné svedectvo mravnosti
od toho miesta, na ktorom sa naposledy stále zdržoval.
. Obec dá vystavif osvedčenie o tom, že úmysel usadenia
sa bol skutočne prihlásený. (§. 9. zák. čl. XXII:1886.)
Dra tohoto ustanovenia štátny občan má právo vorne sa
(Usadenie sa cudzozemcov V. §. 36. t. !c.)
Musíme rozoznaf usadenie a zdržovanie sa v niektorej
obci. Každ,)l štátny občan maže sa totižto 1 bez hlásenia zdržovaf v . ktorejkorvek obci. - a tá okolnost. maže-li sa v obci
strpief dočasne v obci sa zdržujúci štátny občan. ma byť z policajného stanoviska a dl'apravidlel. vzfahujúcich sa na odpravu (postrk) kompetentnj!mi vrchnostiami posúdené. (Nar.
Č. 16.111 /1888. U. M. V.)
Kto na vyzvanie obce nesdelí dáta, vzfahujúce sa na jeho
osobu, že totižto kto je, čo je, - a nepreukáže svedectvo mravnosti od tej obce. v ktorej sa naposledy stále zdržoval, - obec
mu na základe bodu c) - právne odoprie usadenie sao (Rozsudok U. A. S. Č. 2411 /1903.)
Remeselníkovi. alebo práce schopnému robotníkovi právo,

presfahovať z jednej obce do druhej,
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usadenia sa nemaže byť odopreté len preto, že nemá majetku.
(Rozsudok U. A. S. č. 2481 /1901.)
Tu musíme ešte pripomnúf narladenie ministra - plnomocníka pre správu Slovenska zo dňa 8. júla 1920. č. 5835/1920.,
ktoré znie nasledovne.
Na základe plnej moc], danej mi zákonom zo dňa 10. prosinca 1918, č. 64 .. nariaďujem toto:
§. 1.

Všetci tí. ktorí prišli na Slovensko po 1. červenci (júli)
1919" ako aj všetci. ktorÍ od vydania tohoto nariadenia sem
dojdú, povinní sú sa prihlásiť v malých a verkých obciach u
príslušného slúžnovského úradu. v mestách s magistrátom,
alebo právomocou u policajného kapitanátu a to tL ktorí sa tu
už zdržujú. najneskor.ej do 20. červenca (júla) 1920.. novo
prišlí za 48 hodín po príchode.

§. 2.
V prihláške treba uviesf:
a) kedy prišla dotýčna osoba na územie československej
republiky, resp, do poslednej obce pobytu a s akým cestovným preukazom:
b) kde a kedy sa narodila a ' ktorého štátu je príslušníkom;
c) u koho sa zdržuje, aká je príčina jej pobytu;
d) čím s~ zapodieva a akým spasobom sa živÍ.
Prípadný cestovný preukaz musí sa pri hlásení predložiť.

§. 3.
Zpod tejto povinnosti hlásenia sa sú oslobodení:
1. štátni zamestnanci republiky československej a zamestnanci štátnych železníc:
2. osoby. ktoré majú domovské právo v niektorej obci v
Čechách, na Morave. alebo v Sliezsku:
3.. kúpelní hosiia, nakorko dra pravidieL . platn}'ch pre
návštevu kúpel'ov, boli sem pripustení ku liečeniu svojej chorobý, ale len v prípade pobytu v 1(ľ1perno1l1 mieste. ím povoJenom.
~. 4.
K.ažd~r cudzozemec, ktor]" nemobil zadosť týmto nariadením stanovenej povinnosti ohlásenia sa, .utratí n~rok na pobyt

.:sl

v republike a má sa bez meškania cez hranice odpravit Proti
ostatným má sa zakročif dra platných predpisov.
Ohfadne zakročenía proti cudzincom, ktorí nevyhoveli
predpisom, vydávajú sa súčashe podrobné úpravy.

§. 5.
Nariadenie toto nabýva platnosti dnešným dňom.
Ohľadne prevedenia teraz spomenutého· nariadenia vydal
minister plnomocník osobitné nariadenie tohožedňa č .
7902/1920. všetkým županom, slúžnovským úradom a patričným kapitanátom, štátnej policii pre Slovensko v Bratislave, zemskému četníckemu veliteJ'stvu pre Slovensko v
Bratislave.
§.28.

V orípade nútenéhú prijatla uchádiač vstúpi tým dúom do
svazku obce, keď podá o to žiadosf u tejže obcí. (R: 'A. S. Č.
10075/1903.)
Jestli uchádzač · nesplnil všetky, zákonorh ustanovené podmienky, - ])rijatie do obecného svazku závisí vj'rlučne od slobodnej vale patri6nej obce. Proti odmietnutiu žiad~sti niet
apelácie. Toto sa nazýva vorným · prijatím, a jedine dotýčna
osoba hO' maže žiadat. . .Jestli obec vyhovie žiadosti, uchádzač
tým dňom sa 'stane členom obce, ktor5r m obec v tejto záležitosti
svoje rGzhodnutie vyniesla.
'

§. 29.

Podmienky núfeného pn/afia do obecného svazku.

Domovské právo nadobudne sa výslovným prijatím do
obecného (domovského) svazku. (§. 1. rak. zák. 222/1896.)
Vyjmúc osoby, uvedené v §. 10. rak. zákona č. 222/1896.
(V. §. 42. t. k.), - ďalej vyjmúc tie osoby, ktorých domovské
právo za žiadnych okolností zistené byť nemaže, a preto sa
právo, - oda dňa 28. októbra 1918. domovské právo samok.), vyjmúc konečne tie osoby, ktoré majú odvodené domovské
právo, - do dňa 28. októbra 1918. domovské právo samostatne sa móže iba výslovným (písomným) prijatím nadobudnúf, - teda žiadna osoba si ho mlčky získať nemaže.
V Ý s lov n é p r i jat i e d o ob e c n é ho (d o m o vského) svazku maže byf nútené, alebo dobrovor n é.
Nútené prijatie do obecného svazku nastane vtedy, keď
uchádzač, . poťažne pri odvodenom domovskom práve, jeho
právny predchodca splnil všetky podmienky, zákonom stanovené, a tým právny nárok nadobudnul na nútené prijatie - tak
že obec nútená je uchádzača na jeho žiadosť prijať do svojho
svazku a v páde odopretia domovského práva mMe uchádzač
použif právneho prostriedku. Nútené prijatie maže žiadať
buďto dotýčna osoba, buďto jej nápadník,-" domovskom práve,
buďto posledná domovská obec dotýčnej osoby. Posledná domovská obec je oprávnená žiadaf prijatie do obecného svazku .
aj proti vali dotýčnej osoby.

Obec pobytu nemóže odoprieť výslovné prijatie do obec. ného {domovského)svazku tomu československému štátnemu
občanovi, . ktorý po dosiahnutí svojprá vnosti desať rokov,
predchodiacich snahe o získanie domovského práva, dobrovol'ne a nepretržite v obci sa zdržoval.
Jestli sa pobyt v obci za takých okolností započína, ktoré
vytvorujú . dobrovol'ný p~byt, plynutie desaťročnej leh oty započne sa iba tým dňom, ktorým tieto okolnosti prestanú. Nastúpia-Ii takieto · okolnosti ovšem len po započatí pobytu, spočÍva za ích trvania plynutie' desáťročne.j lehoty.
Dobrovol'ným opustením pobytu v obci preruší sa desať
ročná pobytná lehota. Dobrovol'ná vzdialenosť sa ovšem nepovažuje za prerušenie pobytu, jestli z okolností, za ktorých nastala, javí sa d'alšie podfžanie pobytu.
V jednej obci započaté vydfžanie (vytrvanie. usucapio) domovského práva ani sanestavia, ani sa neprerušuje vzdialenosťou, podmienenou len vykonávaním zákonnej . zbrannej povinnosti. Oproti tomu plynutie desaťročnej lehoty spočíva za.
trvania inej nedobrovol'nej vzdialenosti.
Ďalei uchádzač nesmie· behom ustálenej pobytnej leh otypripadnúťna ťarchu verejného zaopatrovania chudobných.
Oslobodenie od školského poplatku ohl'adne školu návštevu,júcích detí, taktiež požívanie štiptmdia, konecňe lenpriechodne
poskytnutá podpora nepov:ažujú sa za akt zaopatrovania chudobných. (§. 2. rak. zák. Č. 22-2/1896.)
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Výslovné PTl/afje do obecného svazku.

:;

Zákon za podklad núfené/1O pn/afia do obecného
(domovského} . sVdzku sfanovuje šfyri nepominufefné podmienky - osice:
.
a) československé šfáfne obéiaflsfvo:
h) svojpriJvnosť:
c) desaf'ročný. neprefržifý a dobrovolný pobyf:
d) fo . že uchiJdzač behom desa/'ročnej pobyfnej lehofy
nesmie pripadmil' na /archu verejného zaopa/rovania
chudobných.
Z pojmu núteného prijatia do obecného svazku v.ypl)f va
i to že sa prijatie vždy len na výslovnú žiadosť maže staL
.Jestli teda uchádzač súčasne zadost učinil všetkým , zákonom
ustáleným podmienkam, nadobudnul si iba ·nárok na nútené prij-atie, ale ešte žiadneho domovského práva. Dotýčna obec totižto len na výslovnú žiadosf maže osob.,v prijímat do svojho
svazl<u, ale jestli uchádzač vyhovie všetkým podmienkam , obec pobytu na jeho žiadosť nemaže mu odoprieť obecnej prislušnosti. Samozrejmé je. že uchádzač v svojej žiadosti musí
hodnoverne dokázať, že všetkým podmienkam skutočne zadost
učinil.

Horeuvedené podmienky l11usia 'byť bližšie preskúmané a
preto sa chceme s každou jednou osobitne zaoberať v nasledovných §-och.
~. 30.

Čs, šfiJfne obéiansfvo, ako podklad núfeného pn/afia do
obecného svazku,

§.. 31.
5vojpravnost: oko podmienlw núfeného pn/afia do
obecné sVdzku,
O r u h o u pod m i e n k o u n tl ten é II o
p r i j cit i a
do
obecného
svazku
je
svojprávnost
Ktorá osoba sa má za svojprávnu považ.ovaf. to sme už v §.
25. t. k. vyložili.
Dra us'tanovenia zákona len svojprávna osoba sa · může
stať núteným prijatím príslušníkom niektorej obce. V. §. 25. t. k.
sme aj o tom prehovorili, že osoby, ktoré svojprávnosti ešte
nedosiahly. domovského práva samostatne nadClbudnút' nemóžu,
Zákon ale i to vyžaduje, že svojprávnosf musí jestvovaf
už dl'íom započatia desaťročného pobytu. ďalej musí nepťe
tržíte jestvovať za celého trvania pobytnej lehoty (za vydfžania, vydfžiacej leh oty). konečne musí jestvovať i v čase dovršeni a desafročnej lehoty.
'
Z tohoto vyplýva, že sa desaťročná lehota bez svojprávnosti započať nemůže, ďalej že sa plynutie tejto lehoty iba stavia. t. j. spočíva, ale sa neprerušuje prerušením svojprá vnosti
a len po zaniknutí okolností, ktoré svojprávnosf vytvori\y , ďa
lej plynie pred prerušením svojprávnosti započatá vydfžiaca
lehotá.
Trvanie prerušenie svojprávnosti má len vydfžiacu lehotu
staviaceho. ale nie prerušujítceho účinku, - a preto pred prerušenfm svojprávnosti uplynutá doba pripočíta sa do vyžadovanej lehoty.

Z á k o n s t a n o v u jez a h I a v II II pod m i e n k u 11 úten é hop r i jat i a . d o ob e c n é ho (d o In o V s k é.h.o)
s v ti- z k u čs. š tát n e ob č i a n s t v o. Je to celkom prírodzené, lebo príslušníkom takej obce, ktorá je čiastkol.l územia čs.
štátu. len čs. štátny občan byť maže, lebo ďalej zákon len tuzemcom zabezpečuje vol'ný pohyb v čs . republike a vol'né presťahovanie sa z jednej obce do druhej. (V. §. 27. t. k.) Je tn
\edno z tých práv , ktorých len čs. štátny občan použif móže.
Uchádzač .musí hodnoverne dokázat. že je štátnym obča
nom. To dokáže s domovsk~ř m Iistom. vystaveným predstavenstvom poslednej domovskej obce.
Z ustanovenia zákona i to vyplýva, že cudzozemec nÍlteným prijattm do svazku žiadnej obce vstúpiť nemaže,

Svojprávl1osť sa dokáže rodným Iistom, výtahom z ma- ,
triky narodených, ďalej oh fadne tých. ktorí sa za plnoletých
vyhlásili. na to sa vzťalmjúcou úradnou listinou. ohladne vdov
sobášnym listům, ba i lnou tlplne hodnovernou listinou.
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ť.ahostajná je príčina prerušenia svojprávnosti. vyžaduje sa ovšem. aby táto okolnost kompetentnou vrchnosfou
stanovená bola.

,

I

§. 32.-

DeséJf'ročJ1Ý pobyf. ako podmienka núfeného prijéJfia - do
.
obec;ného svazku.
Z.ákonom stanovený
desafróčn ý
pob y t
o b.c i
musí
by f
dob ľ o v o ľ n 'Sr
a
ne p r e -

v
tr ži t ý.
1. Dobrovol'ný pobyt.
. Za dobrovol'ný pobyt sa pova žuje ten, ktorý si dot y čn á
os~ba svojvol'ne zv olila, a na ktonr je nie povinná a viazaná
ani zákonom , ani sudcovským rozsudkom , alebo rozsudkom
(r ozhodnutím) spr ávneho (politického) úradu. Nemaže sa teda
za dobrovol'n ý po v až ov a ť v žalári , trestnici , vazení, v ojensk om zajatí, polepšovni , donúcovacej pracovni , bl ázenci atd.
straven'.Íl pobyt.
Pob y t musí by f dobrov ol'ný m pri započa tí pobytu, za
tr vania a zav fšenia tQhož e. .J estli poby t dobrov oTne z apočatý
nebol. - desaťročná leh ota sa z ap o čaf nemaže . Jestli po započ atí poby tu nas tanú také okolnosti, ktor é vy tv orujú dobrovejJ'ný pob y t, - doba nedobrov ol'ného pob y tu len zastav í, ale
nepr erušuj e desaťročnú lehotu, - táto dob a teda do vy df žiacej lehoty prip o čítaná by f má. A k o ale nútený poby t prestane,
vy dfžiaci a leh ota ply ni e ďalej. D ľa zákonného ust anoveni a toti žto nedobr ov ol'ná vz dialenosf len stav ia d esa eroč nú l ehotu, do bro vo ľn á vz di al e no s ť ju ale prerušuj e, - vyk onávaním zák onnej t. L nút enej br annej pov inn osti za prÍčin e n á nedobrovoľ n á vz dialenos f však ani nesta via, ani nepr erušuje započatú
d esa ťi' o čnú lehotu.
O hľadn e tých osab, k tor é svoju 'Sv oj pr ávnosf zakonani a
zák onn ej brann ej po v inn osti , alebo d obrovoľnej vo jenske j
služby dosiahnu a vojenskú slu žbu mim o sv ojh o ri adneho by dliska konaj ú, - vy dfžani e z..a dobu tohoto sta v u zap oča ť sa
nemaže, leb o ích pobyt za d ob r 0 ,v 0 ľn ý pov ažovať sa nemaže.
. T ak ieto vo jenské os ob y teda za tr v ania v oj enskej
slu žby núten ým v ý s l ov n~r m prij atím nemóžu n a d ob u d n ú ť domovsk ého pr áva, - al'eza tú to dobu, ako i v ok amihu vystúpen ia z vojenskej služby, patri a do svazk u tej obce, do svazku
kto r ej pa trily pred za p oča tím v oj ensk ej služby .
Na pr oti tom u ale po ťa žn e tých osob , kt or é zák onnú
br ann ú pov inn osf v SVOj0111 ri adn om byd lisku ko najú a svoh-! _

,
'
svOjprávnosť za konania takejto .služby doSiahnu - desafróČ1iá
lehota sa zapOčne po dosřah ·tiuťí' sv ojprávnosti' i za konania ta-

kejto vojenskej služby .
.
Doba vykonávania zákonnej brannej povinnosti tý éh
osob, ktoré pred započatím takejto vojenskej služby s voj~
právné boly a vojenskú službu mimo svojhó riadneho bydlíska konajú , - dľa zákonného ustano'venia ani nestavia, ani
neprerušuje d e saťročnú leh otU, t. j. táto ďalej plynie, tak že
doba, vykonávaníni zákonnej brannej povinnosti uólynutá, má
byť do desaťročnej lehoty pripočítaná.
Jestli ale svojprávna osoba dobrovol'nú, teda zákonom
nenútenú vojenskú službu mimo svojho riadneho bydliska
koná, týmto sa nielen stavia, ale sa prerušuje už započat á desaťročná lehota.
Toto zákonné ustanovenie nevytvorLlje ovšem to, akob y
vojenské osoby za svojej dobrovol'nej vojenskej služby dobrovorným prijatím nemohly nadobudnúf domovského práva v
tej obci, v ktorej vojenskú službu konajú.
Tá doba, ktorú manželka v stave manželskom pri boku
svojho muža do zaniknutia siíatku strávila, dra zásadného stanoviska rakúskeho administratívneho SÚdll, za dobrovoľný a za
taký pobyt sa považuje, ktorý sa pripočíta do desafročnej lehoty v tom páde, jestli vdova samostatne a núteným prijatím
chce si domovské právo riadobudnú f v tej obci, . v ktorej sa do
zaniknutia sl'iatku so svojím manželom zdržovala, ktorý ale
preto, že desaf rokov v obci nebydlil, - núteným prijatím dqmovského práva nadobudnúť nemohol.
II. N e p ret r žit Ý p ob y t.
Zákon
v y ž a d II jeď a I e j d e s a f roč n}' n epretržitý pobyt v jednej a tej istej cibc i.
Znamená to tol'ko, že doba neprerušeného pobytu ínusí spolu
obnášať ďesať rokov. Toto ovšem neznamená to, že táto doba .
táto pobytná leh ota, bez prestania musí plynúf, - lebo ·zákon
len to vyžaduje, že právne z a počatý desafročný pobyt prerušený byť nesmie.
V spomenutej lehote mažu totižto nastat talde okolnosti ,
ktoré buďto stavajú , buďto prerušujú plynutie započatej pobytnej lehoty a preto i zákon rozoznává spůčív anie a prerušeni e
plynutia pobytnej lehcity. V ob och pádoch zastane plynutie lehoty, asíce spočívaním len dočasne . preru šením ovšem defini-

56
37

tívne. Spočívanie má ten právnyÍ1činok, že pobytná lehota ďa
lej plynie, ako prestanú tie okolnosti, ktoré plynutie znemožnily, - a pred nastúpením spočÍvania uplynutá doba pripočíta
sa do desaťročnej leh oty, za trvania spočÍvania uplynutá doba
ale do ohradu sa bra! nesmie. Je teda zrejmé, že desaťročná le. hota v prípade jednoho, alebo opatovného spočívania ' plynutia
tejže í z viac čiastok maže pozostávať, Jenže tieto čiastky spolu
'musia činif desaťročnl\ dobu. Oproti tomu prerušenie desaťroč
nej doby má ten právny účinok, že do prerušenia uplynutá doba
do desaťročnej Jehoty pripočítaná byť nemaže, teda znova započatá byť musí.
Dra zákona iba dobrovorné opustenie pobytu prerušuje započatl\ desaťročnú dobu, - keď totižto dotýčna osoba úmyselne
zanechá svoj dosavádny pobyt.
Spočívanie plynutia desaťročnej doby nastane nedobrovoť
ným , teda núteným pobytom, ktorý móže byť buďto v obci pobytu, alebo v inej obci. Dobrovol'névzdialenie sa z obce tiež
nepreruší započatú lehotu v tom páde, jestli sa z okolností 'jasne
javí, že dotýčna osoba dosavádny pobyt aj na ďalej pOdl-žať zamýšla. Zákon totižto nezakazuje, že sa osoba z obce vzdialif
nesmie, nevyžaduje, aby osoba na l\zemie obce viazaná bola.
Preto je samozrejmé, že dobrovoťné a dočasné vzdialenie sa z
obce pobytu, n. p. í dlhšie zdržovanie sa na kúpel'nom mieste , v
nemocnici atď. ani len nestavia plynutie desaťročnej lehoty.
Tá okolnosf, že niekto skutočne opustil dosavádny pobyt,
má sa z okolností posúdif.
Samozrejmé je, že uchádzač musí dokázat desaťročný pobyt, - a obec je nie povinná úradne ustálif títto okolnost.
Uchádzač musí tedahodnoverne preukázať započaíte a desafročné trvanie dobrovol'ného a nepretržitého pobytu. Je teda záujmom dotýčnej osoby , aby ' svoje usadenie sa v obci , dra §. 9.
zák. čl. XXII: 1886. (V. §. 27. t. k.) predstavenstvu prihlásilaa o
'prihláške osvedčenie si vystavif dala. Započatie pobytu maže
sa teda takýmto osvedčením dokázať. Desafročné trvanie nepretržitého pobytu maže sa dokázaf J)uďto svedkami, asíce majitero'm domu, v ktorom , - alebo týmí osobami, s ktorými v
jednom dome bydlil, zamestnávatel'om. u ktorého v práci stál ,
- buďto robotnou, poťažne služobnou knižkou, svedectvo.1TI
priemyselnej korporácie, certifikátom, vystaveným robotnícko
- nemocenskou pokladnou, alebo inou hodnovernou listinou.

§.33."

: i

Uch6dzač ne~~/:e ' pripadnúľ na {archu verejného '
zaopafrovania,
DIa zákona len ' fá •osoba nemóže ' mor nároku na
núlenl pnjafie do obecného svazku, klorá Za desaf'ročnú
lehofu pripadla na lorchu verejného zaopafrovania ch~
dobných, Len priechodne po!?kyfr,lI!fá podpor(J ale sa povtr
žovaf'
nemóže za
' verejnéZ-aopafrollanie,
,
.
. .. ',. .
.
. .
'

Dra , odavodnenia rak.administratívneho súdu č. 10.1461
1905.I11~dzi verejným zaopatrovaním chudobných a priechod~
" II0U poqporou je nqsledovné rozozllávacie kriteriul11.
Za ver'e jné zaopatrovanie chudobných považovaf sa mátá verejna
výpomoc, k,torá ako doplňok. ba na miesto v:\l delečnejčinnostl-,
poskytnutá byť musÍ, jestli schádza výdelková schopnost, alebo
' jestli výdelok nedostačuje zakrývat výdavh:y, spojené s výživou uchádzača a na jeho výživu odkázaných. Za verejnú opateru považuje sa teda tá vÝl~omoc" ktorá doplňuje, alebo na~
hrádza predviditel'ne trvajúcu nedostatočnú, alebo chýbajúcu
výdelkovú schopnosf. Oproti tomu o priechodnej podpore vtedy
hovorÍl1le, jestliide o mimoriadne výdavky, ktoré výdelkovou
činnosfbu uchádzáča práve pre ích 1l1il1loriadno~ť zaokryté by{
ne!110žu.
Za zaopatrovanie chudobn~' ch nemaže sa považovaf tá V)f mopoc, ktorá sa v prípade okamžitej núdze (R.A. S. Č. 4873. a
4874/1903.) alebo v prípade onel11ocnenia poskytuje (R. A. S. Č.
2189/1903.). Za zaopatrovanie chudobných nepovažuje sa aX
dlhší čas trvajúca nel1locenská opatera. (R. A. S. Č. 3902. ?
3903! 190~ .. 10146. 11391/1905.), alebo poskytnutie liekov (R. A.
S. č. 902.,4574 a 4614/1909.).
Zaopatrovanie chudobn~l ch musí byť verejné t. j. tal<é, '
ktoré poskytuje obec, alebo štát. CR. A. S. Č. 6203/1905.).
'
Preto sa nemažu za verejné zaopatrovania chudobných považovať, okrem prípadov explikatívne v zákone uvedených ešte
' nasledovné: súkromoá ' dobročinnosf (R, A. S. Č. 3166/1903.);
podpory, ČO aj stále, poskytnuté evanjelickou, alcQoizraelskou
cirkvou. (R. A. S. č. 620311905.).
Je I'ahostajné, čí sa verejné zaopa trovanie poskyh,tje
uchádzačovi, alebo tým Členoin jeho J~ odiny ; o ktorých sa on v
smysle zákona starať má.

a

I
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Tu musíme pripomenúl ustanovenie §. 9. zák. č. XXI(: 1886.
(V. §. 27. t. k.), dl'a ktorého obec maže odopriet usadenie sa v
obci tomu, któ sa ' neosvedčí,
je schopný vydržaf sa asvojll
rodinu bez obťaženia obce.

ze

§.34;
Uplalnenie nároku na núfeneprlj'a{je dó obecného' "
. (domovského) svazku.
Dra §. 2. zákona nadobudnutý nárok: na výslovné prijatie
domovského (obecného) svazku uplatnit má právo Die len
ten, 'kto si ho nárokovať oprávnený je, poťažne jeho nápadnici
ý domovskom práve, t. .i. tie osoby, ktoré dra ustanoveni §.6.
h 7. zák. čl. XXIl: 1886. (V. §§. 24. a 25. t: k.) v domovskom
práve nasledujů nárokovať si oprávneriého, - ale i dosaváďna
domovská obec, a jestli ide o bezdomovca, tá obec, do ktorej
bezdomovec na základe §. 16. zák. čl. XXII: 1886. odkázany
bol. (odst. 1. §. 3. rak. zák. č. 222 1896.).

do

"
Predovšetký'm musíme poznamenat, že teraz citovaná
ustanovenie ohl'adne nápadníkov v domovskom práve odvoJáva sa na §-y 6., 7.. ll., 12. a ]3. rak. zákona zo dňa 3. decembra 1863. č. 105., oh radne bezdomovca na lIstanovenie JIL
hlavy teraz citovaného zákona. Poneváč ale ustanovenia te í'az
citovaného zákona na Slovensku a v POdkarpa tskej- Rusi nepiatia, iba na ostatnom území č~. republiky, museli sme vzia,ť
do tex,tu zákona tie zákonné ustanovenia, ktoré platia na Slovensku a Podkarpatskej-Rusi.
Dra zákona nárok na nútené výslo~né prijatie do obecného
svazku uplatniť .maže v prvom rade tá samá osoba, ktorá zadosf učinila všetkým , zákonom stanoveným podmienkam a je
na živote. Oprávnená je žiadať nútené prijatie do ohecného
svazku ohľadne seba samej, a poťažne i pre tie osoby, ktoré ju
nasledujú v dOJt1ovskom prá ve, t. j. ktor.ým patrí odvodené domovské právo. (V. §-y 25. a 26. t. k.).
. Tento nárok uplatnif mažu v druhom rade nápadníci v do1110vskom práve tej o~oby, ktorá už nadobudla nárok na nútené
prijatie do obecného svazku. Sú lO tedy tie osoby, ktorým patr.iJo .odvodené domovsk~ právo · t~rm dňom, . ktorým dotyčna
osoba . splnila vše~ky podmienky, ktoré ustárujú nárok : na .nútené prijatie do obecného svazku . Nie~ o tom pochybnosti. že
+0

osoby tieto· svoj nárokuplatniť mažu iba po otcovej, pofažne
manželov.ej , potažne matkinej smrti ,' jestli tento,:potažne táto
ešte svojhó právneho nároku. neuplatnil, pofažn-e neuplatnila'. . '
Konečne otázny nárok móže uplatniť nie 'len tá obec, dá
svazku ktorej patril nárokovať si oprávnen~' pred vzniknutím
tohoto nároku, ale i tá obec, ' do svazku ktorej nárokovať si
oprávnená osoba, ako bezdomovec úradne odkázaná bola. Úče
lom tohoto uplatneni a straniva obeí .. je ,striasf .sa prípadných
tiarch , ktoré .jednu .alebo druhú obec ,na základe domovského
práva . obťaži,ť maž,u. · , '.
. ..
.Tieto obce sú oprávnené uplatuit. tento. nárok nielenohľadrie
osoby. nárok si nadobudnuvšej , ale . oh~adne í jeho nápad,níkov v c1omovskom práve;,- na, každý páci vtedy, jestli nárokovat si oprávnen~r svojho nároku uplatnit už nemaže. (R. A.

S.

č.

9835/1903.).
§.35.

Premlčanie nároku na nUlené pnj'afie do obecného
(domovského) svazku . .
Jestli čs. štátny . občan v tej obci, v ktorej dra '§. 2. tohotu
zákona (V, §. 29. t. k.) "adobudnul si nárok na prijatie do domovského (Obecného) svazku, svoj pobyt zanechá, alebo. Qzemie tejže obce nedobrovorne opustí, - móže sám oprávnený,
alebo jeho nápadník v domovskom práve, uplatnil tento nárok
za dva roky, naproti to~u jeho domovská obec za pať rokov
po zaniknutí pobytu.
Dra §-ov 2., 3. a 4. podať sa majúce žiadosti o uplatnenie
nároku na výslovné prijatie do. domovského (obecného) svazku
sú kolku prosté. (§. 4. rak. zák. Č. 222/1896.).
Uplatnenie nároku na nútené výslovné prijatie do obecného
svazku je na prepadlú lehotu viazané v tom páde, jestli ten , kto
si ho po splnení všetkých , zákonom stanovených podmienok, v
niektorej obci nadobudnul , z tejto obce sa vysfahuje, alebo územie tejto obce nedobrovol'ne · opustí. Ztratí tedatento nárok
sám oprávnený a jeho nápadník v c1omovskom práve, za-dva
roky , jeho dosaváďna domovská obec ale za pat, rokov, rátajíl~
od toho dňa, ktorého nárok získavšia osoba s~oj dosaváďtív
pobyt vo vydfžiavajúcej obci buďto dobrovol'ne, buďto ne- .
dobrovol'ne zanechá.
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Samozr.ej-mé je, že dotyčná .osoba . a prípad l1e jej nápadníci
v .domovskom prá v~ v prípade premlčania nároku podržia si
dosaváďne domovské právo v smysle §. 5. zák. čl. XXII: 1886.
(V. §. 23. 1. k.).
.

§.36.

.. Prijafie cudzózemzov do domovského (ohecného) svazku
Cudrozemci a tie osoby, ktorých štátne občianstvo zisjené
byt nemóže za podmienok stanovených ý §. 2. (V. §. 29. t. k.)
nadobudnú nárok na prípoveď (prisfúbenie) prijatia do domovskébo (obecného) svazku niektorej československej obce; prijatie je ovšem Jen vtedy účinným, · jestli dotyční čs. štátne občianstvo si nadobudli. (§. 5. rak. zák. č. 222/1896.).
Z ustanovenia teraz citovaného, ako aj §. 7. {V. §..38. t. k.)
zrejme vyplýva:
1. že zákon ohradne ,prípovedi prijatia do obecného svazku
od cudzozemcov a tých osůb, ktorých štátne občianstvo zistené
byť nemůže, vyžaduje splnenie tých istých podmienok, ako od
čs. štátnych občanov; .
Z. že prípoveď prijatia do obecného svazku je nľttená, t. j.
obec ju v prípade · splnenia podmienok odoprieť · nemůže, v
opačnom páde dotyčná osoba móie ' použif právnych prostriedkov;
3. že tento nárok, ktor)' · sa nepremlčí. len sarnanárOkovať si oprávnená osoba může uplatniL
Spornou zostáva tá otázka, že dra ustanovení ktoťých
. zákonov, t. j. či tuzemských, ači cudzozemskych sa má pQsúdif
svojprávnosť horespomenutých osob. Zákon v tomto ohľade
i1estanovuje žiadneho právneho pravidla:. My SlTle toho ilázoru,
že táto otázka dra tunajších zákonov má by ť posúdená.
Nariadenie ministra-plnomocníka zo diía 8. jítla 1920.
Č. 5835/1920. o prihlásení sa tých, ktorí na Slovensko dojdú,
ktoré sme v §. 27. t. k. doslovne sdelili. vzfahuje sa i na cudzo- ,
. zemcov.
. Tu sdeJ'ujeme tiež nariadenie . ministra-plnomocníka ZG di13
27. augusta 1920. Č. 55/1920. (9934.adm. 1., Uradné Novíny č. 31.)
(} P o vol o v a Jl í p o b 'ji t II C u d z i n com Jl a S love ns ku.
Ciel'o111 jednotného postupu prí povolovaní pobytu cudzincom na území Slovenska nariaďujem jak nasleduje.
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§. L
Cudzil1ťc, ktorý l1a Slovensko došiel s platným cestovtl~l]'I1
paSOrtl, je oprá Vnen)T býva f len v tých 'obciach rešp. krajoch,
ktoré v pase sú vyznačené, a len po tú dobu, ktorá v tom istom
pase pol a ustanovená.
.
§. 2.
Keď chce sa cudzinec zdržovať aj v in$' ch obci ach rešp.
krajoch, než pre ktoré platný pas bol vydaný, alebo keď chce
sa cudzinec zdržovať na ' území Slovenska ďa/ej než pasom ie
I)Ovolené, je povinn)' a to pred nastílpením cesty do inej obce
alebo kraja, alebo pred uplynutím doby pasom povolenej, vyžiadat si povolenie k tomu od úradov ďalej naznačených.

,
K udeleniu povolenia v §-u 2. vyznačeného je kOl1lpetentny:
J. ak je obec rešp. kraj, do ktor)/ch cudzinec hodlá preisf
v obvode tej istej župy, župan, v ktorého právomoci obec rešp.
kraj sa nechodia;
2. ak je obec rešp. kraj, do ktorých cudzinec hodlá preisf,
v obvodu inej župy . než je 'obec alebo kraj v pase uvedený, ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska;
.3. ~lk ide o predíženie pobytu v tej istej obci rešp. v tmu
istolll kraji do 14. dní, kompetentný je župan, v J\forého právomoci sa obec rešp. kraj nachádza, pre obvod mesta Bratislavy'
policajný riaditeJ';
4. ak ide o predíženie pobytu V tej istej obci rešp. v tom istom kraji na dlhší čas než. na 14 dní povolenie udel'uje ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska.

§.4.
Za povolenie v §-e 3. uvedené zaplatit má poplatok:
1. 20 K, ak jde o povolenie k príchodu v obvodu tej iste}
župy, alebo predÍženie pobytu do 14. dní.
2. 50 K, ak ide o povolenie k prjechodu do obce inej župy
alebo o predíženie pobytu vyše než na 14 dní.
§. 5.
Povolenie také má sa udelovať Jen v prípadoch zvlášť odóvodených a kolkovanej písomnej žiadosti náležíte doložených.
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Žiadosti na ministerstvo nech sú predložené prostredllíctVOtn ·príslušného županského úradu.

§. 6. '
.
Predpisy nariadenia zo dřla 6. júla 1920; č .. 39. (5835. pres.
Uradné Noviny č. 20-21.) o povinnosti hlásenia cudzincov zostávaj(t v plnej platnosti.

'

§.
,

i.

"

Nariadenia , toto upravuje len povolovanie pobytu cudzin-\:0111 11<t území Slovenska s platným pasom prišlým.
Ak nemá cudzinec platného pasu, nemMe mu byr povolenie
l< pobytu vydané.

§.8.
Cudzinec, ktorý bez platného povolenia prešiel do inej obce
lešp. kraja než v pase je uvedené, alebo ktorý sa bez platnéh o
jJovolenia zdržoval na Slovensku . ďalej nežpasom je povolené, '
má byf bez ďalšieho vyšetrovaniavypovedaný.

§. 9.
Nflriadenie toto vstupuje do platnosti dřlOlll vyhlúsenia.
Mimo toho o bydlení a usadení sa cudzozemcov na území
terajšieho Slovenska a Podkarpatskej-Rusi platia i teraz tlsta1I0venia uhorského .zák. čl. V: 1903 .. ktorých tu potrebné §-y
llasledovne znejil.
Cudzozemci sa móžu zdržovat v ktorejkorvek obci Slovenska a Poci~arpatskeH~usi (§. 1.).
Jestli sa cudzozemec na akýkofvek krátky čas na území
obce ubytuje, ubytujúci, alebo jeho povereny, povinný je prichod a odchod cudzozemca za 24 hodín prihlásif a to v malých
Cl veľkých obciach obecnému (okresnému) notárovi, v mestách
l)olicajnému kapitanátu. Obecní (okresní) notári povinní sú tieto
prihlášky za ]5 dní hlavnému slúžnel11u odoslať. (§. 2.).
./estli cudzozemec zamýšla bydlit na (lzemí niektorej obce,
povinný je tento úmýsel za 15 dní. rátajúc od dJía svojho prí'c hodu, prihlásiť vrchnosti , súčasne osvedčiť svoju osobnú totožnost. štátne občianstvo, v prípade potreby domovské právo
a mravný život, mimo toho preukázat. že mMe seba a SVOÚl
Todinú stále vydržať. Cieľóm zaopatrenia potrebných Iistín
móžesa111Ll povolit 15 dllová lehota. Takúto prihlášku musí

cudzozemec vykona t, jestli preloží svoje bycl1isko z jeclnejobce
do inej. (§. 3.).
.I estli cuclzozel11ec úmysel bydlenia za ] 5 dní neprihlási a
tento ltmysel sa z okolností javí, vrchnost je povinná bezod'kladne ho vyzvat, aby sa za tri dni ohJ'adne svojho úmyslu
osvedčil. Vrchnost potom dra okolnosti posúcli, či sa Íll11ysel
bydlenia dOl11nieva a aký postup má vykonaf vočí cudzozemcov!.. (E:.~ . .J-)
. .
Ten cudzozcll1ec, ktorý sa dostatočne osvedčiť nevie, k
svojej a k vj'r žive svojej rodiny potrebné prostriedky nevykáže,
alebo ktorého zclržovanie sa na územíštátu je obavným ohľadne
zau]mov štátu, alebo verejnej . bezpečnosti a verejného
poriadku, maže byt policajnou vrchnosťou kedykQľvek z Ílze- '
mia štátu vypovedaný, prípadnenásilne . odstranený. (§. 10.).
, Tén ubytujúci, alebo jeho j)overený. ktorj'r prichod a odchod lL neho ubytovaného cudzozemca za 24 hoc\ínneprihlási.
alebo neoznámi toho cudzozemca, ktorý odoprie ' podať ku prihláseniu potrebné dáta, spácha priestupok a má byť trestaný peIlažitou pokutou do 200 korún. (§. ll.)
Ten cudzozemec, ktorj'r na vyzvanie ubytujúceho alebo
jeho povereného, prípadne vrchnostenského orgánu nedopovie,
ku prihláseniu potrebných dát, alebo nepravdivé dáta dopovie,
- spácha priestupok a má byť trestan~r v prvom prípade peúažitou pokutou do 200 korún, v druhom prípade zavretím' do
jedného m es iaca a peúa žitou pokutou do 400 korún. (§. 12.).
Ten cudzozemec, ktOrjT svoj. úm ysel bydlenia za 15 dní neprihlási , alebo na vyzvanie dJ'a §. 5. za tri dni sa n eosvedč í,
spácha priestupok a má byť trestaný peJ'íažitou pokutou do 600 .
korún. (§. 13.)
,

Ten cudzozemec, kforý preukáže, že svo;' úmyselbydlenia vrchnosti prihlásil a od dvoch rokov na území
krafiny sfále bydlí, móže sa pod podmienkamí, plafnými
ohj'adne šfáfnych občanov, uchádzaf' o povolenie usadenia
sa. Tomu cudzozemcovi, kforý neučinil zadost' usfanoveniam fohofo zákona , nemóže. sa udelif' ani povolenie k
u5adeniu sa , ani prípovedi pnjafia do obecného svazku.
(§. 16.)
Usfanov enia fohofo zákona nefýkp;'ú sa fých do zákona vfelených šfáfnych sm/úv, ldoré obsahu;'ú usfálenia
ohj'ad~1T7 Iých podmienok, dj'a kforých sa šfáfni občania
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smluvu uzavrevších cudzích šfátov na území Slovenska
a Podkúpafskej-Rusi zdržoval' a usadit' mažu. (§. 17)

(

S.37.

Vybavenie žiadosfi o núfené pnj"afie do domovského
(obecného) svazku.
Jestli obec pobytu zanedbá za šes(mesačnú lehotu, rátajúc
od dňa podania nárokovej žiadosti, rozhodnúf o uplatnenom
nároku na prijatie. do domovského (obecného) svazku (§§. 2., 3.
a 4.,. - V. §§. 29., 34. a 35. 1. k.), poťažne o prípovedi tohože
(§. 5., - V. §. 36. t. k.), rozhodnutie pripadne predstavenej politickej vrchnosti.
Tá istá vrchnosť rozhoduje v prípade odvolania sa, jestli
obec pobytu odoprela prijatie do domovského (obecného)
svazku, poťažne prípoveď toho že v prípadoch §§.2.- 4., poťažne
5. (§. 6. rak. zák. Č. 222/1896.)
Žiadosť o nútené prijatie. pofažne prípoveď prijatia do domovského svazku, maže byf podána ustne. alebo písomne tl
predstaventva dotyčnej obce. Ústnu žiadosť má predstavenstvo
do zápisnice vpísať.
O nÍltenom prijatí, poťažne prÍpovedi prijatia do domovského svazku rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Nemažeme považovať za správné citované ustanovellie.
obsažené v 1. odstavci. dra ktorého obec pobyhl je Die imperatívne nútená meritórne rozhodovalo nútenom vJ'rslovnom
prijatí, poťažne o prípovedi prijatia do domovského (obecného)
' svazku, ten činiter totižto. ktorému sa za desaf rokov dosi
prí1ežitosti poskytovalo pozorovat a posúdiť, ako plnil uchádza.č
zákonom stanovené podmienky za desafročnÍl vydfžiacú lehotu.
Z citovaného ustanovenia i to vyplýva, že uchádzač, jestli
obec pobytu jeho žiadosf za šest mesiacov nevybaví, musi
žiadať rozhodnutie svojej žiadosti II kompetentnej predstavenej
'])olitickej vrchnosti.
V tomto prípade je ovšem obec pobytu povinná preskúmať
všetky doklady, ktorými sa nárok osvedčuje. ďalej i o to sa
staraf, aby žiadosť dostatočne a tak vystrojená hola. aby predstavená vrchnost bez ďalšej prekážky žiadosť merítorne a sÍlrne
vybavit mohla. Obec pobytu je teda povinná buďto uchádzača
vyzvat. aby .tento asnáď chýbajúce doklady dodatocn e

predostrel.
buďto
tieto
úradne
zaopatriť,
ďalej
v
žiadosti pomenovaných svedkov vypočuť. ich soznanie do písma
uviesť a vystaviC tie doklady, ktorými sa dosvedču,iú tíe okolnosti, ktoré len obec pobytu ostlravedlniť může atď.
Za žiadúcne držíme, aby ministerstvo v tomto ohfade vydalo obciam potrebné pokyny.

'S· 3K
Dobrovo/'né prijafie do domovského (obecného) svazku.
Mimo prípadov, uvedených v §-och 2- 4., poťažne 5. (V.
§-y 29., 34., 35. a 36. t. k.), o žiadosti o výslovné prijatie do. domovského (obecného) svazku ' rozhoduje obec s vytvorením
všetkej apelácie (§. 7. rak. zák. č. 222/1896.)
.
Dra tohoto zakonného ustanovenia mimo núteného. je
prípustné i dobrovorné výslovné prijatie do domovského
(obcného) svazku. Prijatie toto je teda ponchané na úplne
slobodnú voru obcí. ktoré na dobrovol'né prijatie nie sÍl nútene
žiadnym spasobom.
Preto zákon nedopustí žiadnej apelácie. ale nesta via ani
žiadnej podmienky. lba jedna, ačpráve v zákone neobsažená.
ale samozrejme nepreminutel'ná· podmienka splnená byť musí,
asíce tá, že uchádzač musí byť čs. štátnym občanom.
Žiadosť o dobrovorné prijatie do domovského svazku má sa
písomne podať II prec1stavenstva obce.
O prijatí rozhoduje obecné zastupitefstvo.

§.39.

Upovedomenie dosaváďnej domovskej obce.
Kajdá, jedna obec je povinná upovedomiť dosaváďnu domovskú Obec o prijatí osoby do domo:vského(obeeného) svazku
na základe §; 1. alebo 2. (odst. 2., §. 3. rak. zák. č. '222/1896.)
Dra te·r az citovaného zákonného ustanovenia len o TIúte- '
nom prijatí do domovského (obecného) . svazku má byt dosaváďna domovská obec upovedomená. Dra ustanovenia odst. 2.,
§. 12. zák. čl. XXII: 1886. o prijatí sÍlčasne s lxijatím má byť upovedolllené predstavenstvo tej obce. zo svazku ktorej prHati'r
vyst(lpil. Nemůže teda škodit. jestli sa i dobrovoJ'né prijatie
uvedie v známosť dosaváďnej domovskej obci.
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Žiadúcne by bolo obce ku tomu naria~ením prinýtiť.
Samozrejmé je, že uchádzač v každom prípade o jehoprijatí upoved<?mený byf má.
§.40.

Ohmedzenie domovského prava.
Prijatie do domovského (obecného) svazku nesmie byť ani
na určítý čas obmedžené, ani pod tak ou podmienkou udelené,
ktorá je nevýhodná pre zákonné následky domovského práva.
Každé takéto obmedz.e nie aJebo podmiel1ka je ničornná a
nemá sa za doloženú považoval. (§. 8. rak. zák. č. 222/1896.).
Z tohoto ustanoV'ellia ' v-yplýva, že zákonným sposobom
nadobudnuté, alebo udelené domovské právo je bezpodmienečné, straniva obce odvolané byť nemaže a je dotiať platné,
pokia ľ dotyčná osoba nevstúpi do svazku inej obce.

§.41.
Poplafky Za pnjafje do domovského svazku.
K zavedeniu poplatku za dobrovol'né prijatie do domovského (obecného) svazku, taktiež k povýšeniu takýchto poplatkov vyžaduje. sa krajinský zákon.
Tieto poplatky majú vplývať do obecnej pokladne.
Za prijatie do domovského svazku na základe ustanovenia
§-ov 2- 4. tohoto zákona nesmie sa žiaden poplatok vybera!.
(§. 9. rak. zák. č. 222/ 1896.).
Za nútené v i/slo v né prijatie do domo vské ho svazku popl atok vy berať zákon zakazuje. Za dobrovorné prij,atie , ako. aj
z a prípoved' prijatia m 6že sa vyberať len zákonom ustálený poplatok. '
..
.
Minister-plnomocník v naJiadení zo dila: 15. januára

1921-

č. 18749 /1920. (posledn ýodstavec), odvo lávajúc sa nai'alc zálwn č. 222/1896., upozoriluje obecné úrady, že za prij;:ltie

optantado svazku obecného n esmie sa vybe rať žiadny poplatok.
sa to na tie osoby, ktoré sa na základe ustanovenia
§. 14. úst. zákona č. 236/1920. do svazku niektorej obce zákonom odkázať majú . (V. §. 42 ... t. k.).
V horecitovanqm u~.tanovení ~pomenutý zákon ovšem na
Slovensku a v Podk a rpat~k ej-Rusi dos.a váď do živ ota ešte uveVzťahuje
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dený nebol , ktor)'/ by bol z platnosti vyzdvihnul tie obecné stanovy, utvorené na základe odst. 2. §. 14. zák. čl. XXII: 1886., v
ktorých každá obec ustálila poplatky za prijatie do domo vského
svazku.
Sme a musíme byť toho názoru, že pokiaľ otázny zákon v
platnost uvedený nebude , obce sú oprávnené vyberaf svojími
štatútami ustálené poplatky, a le iba za dobrovo rné prijatie a
p rípo ve cť prijatia.
S.42.

Nadohudnufie domovského práva I7élsfúpením
verejného úradu.
L

Osoby, uvedené v §. 1. odst. .1. (úst. zákona č. 236 /920.) majú
domovské právo v obci, v ktorej je ím vykázané trvalé sídlo
úradné, lebo slúžobné. Jestli je toto .sídlo mimo územia republiky československej, nabýva dotyčná osoba domovslíého práva v Prahe. (§. 15. zák. č. 236 '1920.)
Doslovné znen ie h orec itov a n ého ~. 1. odst. 4. úst. zákona
č. 236/1920. je nasledovné:

,Štátnymi občanmi československými sú:
Odo dňa 28. októbra 1918. ti, ktorí pred týmto dňom mali
právo domovské v niektorej obci bývalého mocnárstva rakúsko-uhorského, mimo územia republiky československej, a
stali sa ' skutočnými úradníkmi, alebo zamestnancami českoslo
venského štátu, alebo niektorého československého štátneho
ústavu, al~bo podniku."
lL
Deiinitívne stanovení úradníci ' a s.luhovia dvorní. štátni,
zemskí, obecní, oní prí okresllom zastupitefstve verejného
fondu, duchovní a verejnoučiteľské osoby, konečne c. k. notári
nastúpením svojho úradu l1adobudnú domovské právo v tej
obci, v ktorej sa ím kh stále tjradné miesto vykázalo. (§. 10.
rak. zák. č. 222/1896.).
,
Jestli záko nné usta noven ia pod. 1. a ll. jedno s druhým
porovnáme, hned' na pr vý pohrad mažeme' ustálit, že nesúvisia
jedno s druh5/m, sú teda neodvislé jedno od druh ého, a každé
z n ích iJ1é obsahuje. Majú ale spoločné k ritér ia asíce. :
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Domovské právo, o ktorol11 je tu rec_. Je stanovené bez a
asnáď i proti voli dotyčnej osoby, tak že sa osoba tohoto práva
za trvania podkladu tohože ítčinne zriecf nemože. Ono je totižto
pevne a nerozlučiterne spojené s úradom ; pofažne službou dotyčnej osoby, tak že táto za činnej služby v inej obci zákonným

sposobom domovského práva nadobudnúf nemože .
Toto domovské právo je ďalej pevne viazané na tú obec a
úzeillie tej obce. ktorá je stálym úradným, alebo služobným
sídlom dot yč nej osoby. Z toho vyplýva, že dotyčná osoba i v
tom prípade patrí do svazku obce svojho sídla, jestli skutočne
nie v tejto, ale v inej obci bydlí. - lebo -rozhodným je obec
úradného. alebo služobnéhosídla, nie ale bydliska.
Obe zákonné ustanovenia vyžadujú ale, aby dotyčná
osoba skutočným úradníkom, alebo zamestnancom bola takéh o
rázu, kto-ťý je v ustanoveniach tax:atívne uvedený . - ďalej
aby jej úradné , alebo služobné sídlo v obci bolo stále.
Za skutočného úradníka. zamestnanca. duchovného atď. sa
má považovaf tá mužská. a že nská osoba. ktorú zákonom.
vládnym alebo ministerským nariadením. obecným alebo iným
štatútom na to zmocnen}' činitel' dl'a predpísanj'rch pravidiel ::t
sposobu definitívne vymenoval. alebo zvolil. a vymenovanir, pofažne zvolenj'r vymenovanie, pOfažne vyvolenie i prijal, predpísanú prísahu alebo srub zložil a svoj úrad alebo službu
skutočne nastúpil a konal.
Kto sa teda o priznanie takéhoto domovského práva
uchádza, musí boreuvedené okolnosti aj hodnoverne preukázať.
Nemože sa teda za slcutočného úradníka. alebo zamestnanca považovat tá osoba, ktorá len dočasne. na určitú dobu
alebo dra vypovedatel'nej smluvy koná službu.
Úradné, alebo služobné sídlo musí byf stále. Tá obec teda.
v ktorej sa niekto len dočasne. hoc i dlhší čas (tradne zdržuje.
nemo že sa považovaf za stále úradné , alebo služobné sídlo.
V prípade pochybnosti ohl'adne oboch podmienok rozhodne
kompetentná vrchnosť.
Toto domovské ])rávo podr ží si dotyčná osoba aj po zaniknutí akýmkol'vek sposobom úradu, alebo služby dotial' , 1)0kial'si in~' m zákonný m sposobom v inej obci domovského práva
nenadobudne.
Dra základnej zása dy. obsaženej v §. 7. zá k. čl. XXII: 1886.,
manželka za trvania zákonne uzav retého sňatku nasleduje

svojho manžela v domovskom práve i v tom pripade, jestli by
jej cIra horeuvedenj'lch ustanovení . asnáď samostatné domovské
právo patrilo. Toto nadobudne len dílom zaniknutia siíatku.lebo
táto ženská, ako vdova, nenasleduje svojho odomretého manže la v domovskol11 práve . .
Samozrejmé je. že man že lka a manželské. uzákonité a
adoptované deti nasledujú sv:ojho manžela, pofažne otca, pofažne adoptanta. ~ nemanželské c1eti ale SVGlju matku v domovskom práve. stanovenom lira jedného z horeuvedených
ustanovenÍ.
§. 25. a 26. t. k.) .
. Pre vojenské osoby podobné domovské právo ani jedno
z horeuvedených ustanovení nestanovÍ.
POdstatnJ! rozdiel mec1zi dvoma ustanoveniami je nasledovný.
Ustanovenie §. 15. úst. zákona Č. 236/1920. vzťahuje sa len .
11a tie osoby. ktoré štát do štátnej služby prevzal a pred j)revzatím neboly ešte ani čs. štátnymi občanmi. ani nemaly k tomu
zákonného podkladu. t. j. domovského práva v niektorej obci.
ležiacej na území čs. republiky. ale boly štátnymi občanmí bývalého rakúsko-uhorského mocnárstva mimo územia čs. republiky. Toto ustanovenie platí nielen ohl'ac1ne clo štátnej služby
už definitívne prevzatých, ale i ohl'adne tj"ch osob. letoré sa prÍpadne aj v buclúcnosti definitívne prevezmú do štátnej služby.
Ustanovenie §. 10. rak. zák. Č. 222/1896. vzfahuje sa vý]učne na tie mužské a že nské osoby. od ktorých sa už pred nastúpenÍm úradu, alebo služby vyžaduje čs. štátne občianstvo. lebo v tom to §-e taxa tÍvne uvedenými fun kcioná rmi možu sa
stať len čs. štátni občania.

ev.

~. 43.

Odkázonie do domovského (obecného) svazku.
J

Pokial' osoba, ktorá dra ustanoven"ia tohoto zákona
( rozumej ústavný zákon Č. 236 /1920.) sa stala, alebo sa stane
štátnym občanom československým, nemá na území českoslo
venskej republiky domovskej obce, nabýva domovského práva
v tej obci, ktorá bola naposledy jej domovskou obcou,~ aleb~
domovskou obcou jej manželského otca, leb o nemanzelskeJ
matky; niet-Ii takeHo obce, vtedy v onej obci, kde mala ona
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.§.44.

alebo kdemali jej práve uvedení predkovia naposledy svoje
riad ne b y dlisko; niet-Ii ani takejto obce, tak v onej obci spomenutého územia, kde sa ona sama, alebo jej práve uved ení predkovia narodili.
Jestli ani takto .iej domo vská ob'e c určiť sa nemóže, prísluší
jej domo vské právo v obci, kde sa po svojom návrate z cudziny
napr v ako v ria dnom bydlisku usad í. (§. 14. úst. zák.
č. 236/1920.)
II.

V tých prípadoch, v k torýc h dom ovské právo na základe
horeuvedených odselwv zistené byť nemóže, otázna osoba
ohl'adne svojej osoby na podkladoch, v nasledovnom poradí do
ohl'adu brať sa majúcich, odkáže sa do tej obce:
a)v ktorej daň platí;
b) v ktorej sa narodila;
c) v ktorej sa v posledných piatich rok och najdlhšie zdržovala.;
d) nálezenec, v ktorej sa našiel;
e) ku vojenskej službe predvedená, alebo dobrovoJ'ne vstúpivšia osoba považuje sa za patričnú do tej obce, z ktorej bola
predvedená, pOťažne dobrovol'ne vstúpila do vojenskej služby.
Jestli ale domovské právo celej rodiny je otázne a otcovo
domovské právo na základe jednoho z horeuvedených bodov
je už zistené, alebo súčasne má byť zistené; otcovo domovské
právo je smerodajným ohľadne všetkýchčlenov rodiny, vyjmúc tý ch, ktorí azda už inej príslušnosti nadobudli. (§. 16. zák.
čJ. XXII:1886.).
Ustanovenie §. 14. zá.kcma č. 236 '1920. (I.) vztahuje sa výlučne na tíe osoby, ktoré bez predbežného lladobuclnutia do movského práva na území čs. republiky dra ustanoví ústavného
z.ákona Č . 236/1920. staly sa, alebo stanú sa čs . štátnými ob čanmí .

Ustanovenie §. 16. zák. čl. XXiI: 1886. (II.) je výpomocnei
povah y ]J r i ustálení domovského práv a t~r ch osob, ktoré sa
priechodne ako bezdomovci javia. Domo v ské právo týchto
osob sa vžd y úraclne na základe predbežný ch pojeclnavaní ustáli a osoby tieto odká žu sa do svazku tej obce, na kto r ú sa móže
naj pr v upot r ebiť jedon z h oreuve den)rch podkladov, k torých porad ie prísne'podržané byf musí.
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PrávéJ

éJ

povinnosfj s domovským právom spojen é.

Kto bol prijatý do svazku obcného, stane sa

členom

obce,

zúčastní sa práv, obcným členom týmto zákonom (XXII: 1886.)
zabezpečených a povinný je plniť zaviazanosti vyplývajúce z
domovského svazku. (§. 13. zák. čl. XXII: 1886.)

Toto ustanovenie sa nevzfahuje len na osoby , ktoré sa v ý slovným prijatím staly členmi obce, ale sa vzfahuje na všetky
tie osoby , ktoré zákonným sposobom patria do domovskéh o
sviizku.
Zákon výslovn() a taxatívne neurčuje tie práva, ktoré patri a
obecným príslušníkom. Naproti tomu §. 1. rak. zák. Č. 105/1863.
stanoví ích určite, a to sú: právo nerušitel'ného pobytu a nárok
na verejné zaopatrovanie.

§.4S.

Domovský list.
Obec je povinná na ústnu, alebo pisomnú žiadosť jědnotliv
cov, taldiež na vyzvanie interesovaných vrchností o príslušnosti (domovskom práve) osvedčenie vystavil. (Prvá veta
§. 17. zák. čJ. XXII: 1886.)
Domovský list je listina, v ktorej sa osvedčuje, že tá osoba,
ktorej sa vydal, má domovské právo v tej obci. (§. 32 .. rak. zák.
č. 105/1863.)
Za vystavenie domovského listu nesmie sa žiadny poplatok
vyberať. (2. odst. §. 33. rak. zák. Č. 105/1863.)
Vystavenie domovského listu nesmie sa odoprief žiadnemu
obecnému príslušníkovi. (§. 34. rak. zák. Č. 105/1863.)
Domovský li st stane sa neplatným, jestli obec vykáže , že
majitel' domovského listu v dobe vystaveniá tohože v inej obci
mal domovské právo. (§. 35. rak. zák. Č. 105/1863.)
V domovskom liste nesmi e sa osvedčov a ť štátne občian
stvo, lebo len minister vnútorných záležitostí je oprávnený na
vyslovenie štátneho občianstva. (U. M. V. 36. 264/1908.)
.

Minisler československej repuhliky s plnou mocou
pre správu SlovenskéJ vydéJl ohl'adne vyslavovaniéJ domovských lisfov néJsledovné néJriéJdenia:
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. Dňa 27. marca 1920. Č. 3401 /1920:
'Upozorňujem všetky podriadené úrady, aby všetky žiadosti
o vystavenie domovského listu v smysle §-ov 5-8. zák.' čl.
XXII: 1886. preskúmaly a v každom prípade ustálily nielen 10,
na akom základe získal si uchádzač domovského práva, ale 1
to, či ho neztratil.
Pritom neslobodno so zrete!'u spustit nariadenie c.
1023/1919. (Úradné noviny č. 26- 27. ročník 1919.), d!'a ktorého
každý, kto si do štátneho prevratu (28. október 1918.) v niektorej obci československej republiky domovského práva nenadobudnul, - bude sa za cudzinca považovat a nemože bezpodmienečne nadobudnúť domovského práva, ale len prípoveď
príslušnosti na ten pád, jestli nadobudne štátneho občianstva.
II.

Dňa 20. mája 1920. Č. 5377/i920.
Aby sa zamedzilo vydávanie vysvedčení o domovskej príslušnosti proti predpisu a zákonu a aby bolo znemožnené zneužíva f takéto vysvedčenia v cudzine, nariaďuje sa: Obecn\,'
úrad (magistrát) povinný je vyšetrif každú žiadosf o vydanie
'Vysvedčenia, zistiť jestli je odovodnená, požadovat od žiadate!'a
všetky údaje, aby mohlo spol'ahlive byf vyšetrené, na akom základe si nadobudnul žiadatel' domovského práva v obci a že je
dosiaf príslušníkom obce, poneváč toto právo neztratil. Všetky
vysvedčenia, ktoré boly vydané , musia byf vedené v neustálej
evidencii a za tým účelom musia byf zapísané do zvláštnych
soznamov a dra poriadku čislované a číslo toto vyznačené aj
na vysvedčení. Vysvedčenie musí obsahovat nasledujúce udaje:
1. meno obce , do svazku ktorej prís]ušník patrí, meno
slúžnovského úradu a župy, v obvodu. ktorej sa obec nachádza;
2. meno príslušníka, ktorý patrí do svazku obecného, deň a
rok jeho narodenia a zamestnanie prÍpadne aj bydlisko, pokiaf
je toto odchylné od domovskej obce;
.
3. zákonný doyod, pod!'a ktorého bola príslušnos t nadobudnutá a príp. usnesenie obecného výboru, ktorfrm bol prijatý
za príslušníka;
4. doba, kedy bola prÍslllšnost nad~budnutá a výslovné
potvrdenie toho, že dosiaf nebola ztratená ;
5. cie!', na aký sa vysvedčenie vystavuje;
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6. doba, po akú má to vysvedčenie platnost ;
7. podpis a razítko príslušného obecného úradu. ktOt'Ý vysvedčenie vystavuje a dátum;
8. číslo, pod akJ1m je vystavenie tohoto yvsvedčenia v protokole zaznačené.
Pokiať vysvedčenie má mat platnost za hraniciami česko
slovenskej republiky, musia byt podpisy a razítko vystavujúceho úradu uhodnovernené dozerajúcimi príshlšni1mi politickým i úrady (slúžnovským , županským a ministerstvom).
Vsetky v y s ve d č e n i a, k to r é bol y, r e s p e k t í v e
~ú
vystavené a nezodpovedajú ustanoven i a m t o hot o p l' e d p i s u, s a z ruš u j ú a ne m aj ú ži-·
adnej platnosti a nech Sll tým úradom , u ktorého sú predložené,
sťažené a predložené príslušnému žujJanskému úradu ku zniče
niu a predkladatef nech je poukázaný, aby si opa trii vysvedčenie zodpovedajúce tomuto predpisu.
Každý úrad, ktorý uhodnoveri'luje podpisy úradu, vystavujúceho vysvedčenia, je povinný vyšetriť, či vysvedčenie bolo
právom vystavené a či zodpovedá predpisom . Maximálna doba
platnosti vysvedčenia je 4 roky , počitajúc odo dlla vystavenia.
Formulár vysvedčenia je uvedenfr v prí10he tohoto nariadenia.
Meno príslušníka a meno obce nech je vždy, vypísané obyčaj
nf1mi pÍsmenami taktiež aj dátum a číslo.
Župa:

Formulár domovskěho listu.
Slúžnovský okres:
Čis. pret :

D O M O V S KÝL I S T.
potvrdzuje, že
.
Obec .'
v (bydlisko)
meno . . . . . . .
charakter (zamestnanie)
v
narod. dňa . . . . . . roku
stav (slobodný - ženatý)
r
M A V T E J T O O Bel odo dňa.
.'
domovské právo na základe zákona ZQ dňa

Č. . . : "
. . §-u . ,
,
a uzavretia obecného vf1boru zo dlla

Tento list vystavuje sa ciefom
a platí až do
dňa
V
v lllslnorllčný
komu Sll

podpis tahů.
lisl vydáva ,

.úradné
rozíllw.

ss

č.

19
podpis predslavensfva ,

Doba platnosti domovského listu, taktiež dell a rok vystavenia tohože, majú byť literami a číslami vypísané.
Žiadúcne by bolo, aby ministerstvo nai-iadilci vedenie presl1ej evidencie ohradne prís!ušných do obce a ohradne toho,
]x:on,lU bol domovský list vydaný.
§.46.

Zaniknufie domovského pro va.
Domovské právo zanikne: '
1. odomretím.
2. ztratou čs. štátneho občianstva,
3. nadobudnutím domovského prú va v inej obci.

jestli príslušnosť za odopretú drží na území celej samoprávnosti,
- vedie pojednávanie so všetkými tými samoprávnosfami, v
ktorých sa príslušnosf dra vzniknutých okolností ustálenou
zdá byf.
.Jestli sa príslušnosť ani v jednej sal110právnosti nezistí pojednávanie zavednuvší župan, poťažne mešfanosta, predostrie záležitosf za účelom rozhodnutia ministrovi vnlttra. (§. 18.
zák. čl. XXlI: 1886.).
Apeláčna leh ota má byť v rozhodnutí stanovená.
Platnost §-ov 5-17. a dva posledné odseky §. 18. zák. čl.
XXII: 1886. rozširujú sa i lla l11unicipiálne mestá s tou poznámkou, že o domovských otázkach rozhoduje magistrát.
Proti magistrátn~mu rozh6dnutiu možno sa odvolat na ministra vnútorných záležitostí (§. 164. zák. čl. XXII: 1886.).

§.47.

Vrchnosfi jeclnocie v sporných záležifosfiach,

čAsŤm.

V sporn~l ch dOl11ovských záležitostiach rozhoduje:
a) medzi malými a vel'kými obcami toho istého okresu v
prvol11 stupni hlavn}' slúžny. - v druhom stupni župan;
b)- medzi malými a verkými obcami. patriacimi k raznym
okres~111 tej istej župy. ako aj ohradne miest so sriadeným( magistrátol11 v prvom stupni župan. v druhom stupni župné zastupitefstvo.
Proti rozhodnutiu župana v prípade a). jestli je ,odchjTlne od
slúžnovského rozhodnutia. vždy sa možno odvolať, jestli je altl
s ním v shode, len vtedy sa možno odvolat na administratívny
v~l bor, jestli príslušnosf na celom území okresu odopretá bola;
treťostupiíové rohodnutie administratívneho vyboru. jestli príslušnosť ustáli, je konečne platné.
Proti druhostupiíovému rozhodnutiu administratívneho výboru v prípade b). iestli je odch~"ne od prvostupiíovéhO rozhodllutia, možno sa odvolaf na ministra vnútorných záležitostí:
jestli ale s ním v súhlase príslušnosf ustáli, je' konečne Dlatné.
Proti takému rozhodnutiu administratívneho výboru, ktoré
buďto v prípade a), buďto v órípade b), prÍslušnos! na ílzemi
celého okresu, poťažne celej župy odoprie. možno sa v kuždom
l)rÍpade odvolat na ministra vllútra.
Keď sa má príslušnosf úradne ustálit. župan. pofažne meštanosta tei sal11oprávllosti, u ktorej sa pojednávanie zaviedlo.

Doslovný 'preklad latinského slova "optio" znamená volenie. V zákone Č. 236/1920. pod opciou treba rozumieť ~volenie
štátneho občianstva. To ustanovenie zákona, že si isté osoby
štátne ' občianstvo zvolif mMu a že ím to - keď predpísaným
podmienkám zodpovie - odopreté byf nemóže, pochádza z
nutnosti terajších okolností, ktoré už mierová konferencia do
ohradu vzala a na základe v mierovej smluve obsažených zásad
i zákon Č. 236/1920.sa zaoberá touto otázkóu a určí presné
normy, dra ktorých sa toto zvolenie štátneho ,občianstva sta!
maže.
Optovať mažu z jednej strany čs. štátni občania v prospech
iného štátu a z druhej strany občania cudzích štátov v prospech
čs. štátu. Tu do povahy bolů vzaté zčiastky to. že kde mal čs.
štátny občan domovské právo pred 1. januárom 1910. a kde si
ho nadobudnul po 1. januári 1910., zčiastky však to, že jazykom
a rasou ku ktorej národnosti patria tie osoby, ktorým je dané
právo opcie. Na bývalých nemecl<ých občanov bol zvláštny
~rete]' vzatý.
Právo opcie je mimoriadne ustanovenie zákona. Vyplýva
to i z toho, že pravidlá na opciu sa vzfahujúce po uplynutí istej
leh<?ty pozbývajú platnosti. Určenie istei prepadlej lehoty je
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Opcia,

samozrejmé, Jebo ani jeden štát nemože dlhší čas ostaf v pochybnosti ohl'adom štátneho občianstva svojích občan ov. Z
toho, že v zákone je určena 'prepadlá leh ota opcie, nasleduje i
to, že po uplynutí tejto lehoty štátne občianstvo · nemože byť
viac nadobudnuté opciou, ale len na základe všeobecných zásad,
na nadobudnutie štátneho občianstva sa vzťahujúcich.
Zvláštne ustanovenie zákona je, že opciu mMu právoplatne
vykonávaf i osoby 18. ročné. Toto ustanovenie muselo byf
prevzaté z mierovej smluvy. Je to zvláštne, že osoby, ktorých
schopnost konania je obmedzená, práve v takejto vážnej a
existenčnej otázke dostaly vorné rózhodovanie.
Toto ustanovenie je tým prísnejšie, lebo dra §. S.zák. Č.
236/1920. riadne vykonaná opcia nemože byť odvolaná. Tým
dňom teda, keď optant podá riadne vystrojené opčné nrehlásenie, nastane premen-a jeho štátnom občianstve.
Dra nariadenia Č. 601 /1920. úrad, u ktorého . sa opčné prehlásenie podá, musí preskúmaE, či ono obsahuje všetky predpísané doklady. V protivnom páde prehlásenie vráti strane, aby
ho dplnila a do uplynutia opčnej lehoty znovu jJl:edložila. Z
tohoto _ustanovenia vyplýva to, že tá osoba, ktorá opčné prehlásenie riadne nevystrojí a ani ho na vyzvanie nedoplní
bude tak považovaná, že nechce použif opčného práva. Tento
istý prípad sa poskytne i vtedy, . keď . opcia bola ostatnjT derí
lehoty vykonaná, ale opčné prehlásenie nebolo dostatočne vystrojené. Pochybnosf može nastat len vtedy, !ceď optant opčné
prehlásenie dostatočne nevystrojil a úrad o doplnení oočného
prehlásenia optanta opozdene v takoin čase upovedomiJ, keď do
uplynutia leh oty žiadané doklady už predostrief nemože. I v
tomto páde je naša mienka tá, že opcia sa má považovať za nepoužitú. T5'111, že patričný referent disciplinárne bude trestaný,
stránke nepomože, lebo v jej štátnom občianstve žiadaná zmen3.
nenastane. Z tejto okohlOSti vyplýva, že tí čs. štátni občania,
ktorým prisluší právo opcie, ale tohoto práva nepoužijú, alebo
z ktorejkoľvek príčiny prepadlú leh otu premeškajú, zostanú i
na ďalej čs. štátn5rmf občanmi.
Tie osoby, ktoré optovaly pre cudzí štát, ako i tie,
ktoré optovaly pre čs. republiku, nie sú podrobené žiadnej dovoznej, poťažne vývoznej dávke za movit5r majeíok, keď behom 12 mesiacov - rátajúc od vykonanej opcie - svoje riadne bydlisko preložia do toho štátu, pre ktorý štát op-

v
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tovaly. Tým čs. štátnym občanom, ktorí optovali pre cuuzí štá::.

§. 8. zák. č. 236/1920. výslovne stanoví povinnost preložiť by dlisko clo toho štátu, ktorý si zvoliíi. Tie osoby ale, ktoré dňom
riadne vykonanej opcie ztratily čs. štátne občjanstvo, možu do~
volenie dostat i na ďalej v tuzemsku sa zdržovat, ale pre n~
sú platné v'š eobecné pravidlá cudzozemcom pr~dpisané.
Zákon určuje G. mesačnú, 12. mesačnú a 2 ročnú lehotu.
Tieto lehoty počlnajú sa tým dúom, ktorým zákon nadobuclnul
platnosti, a to pokial' ide o pomer k štátom, utvoreným z územia bývalej ríše rakúsko-uhorskei, diíom 16. júla 1920., pokia)'
ide ale o pomer k ríši nemeckei, dllOm 10. januára 1920. Od tohoto díla počínajú sa všetky lehoty, prektoré zákon tento nestan.o ví iného počiatočného diía. Na príslušníkov tých obcí ale ,
vktor~r ch sa mal konat plebiscit, počína sa lehota tým dílom , .
ktorým o štátnej príslušnosti týchto obcí bolo rozhodnuté.
.

Hlava V.

Os oby m a j ú c e op

čn

é p r á v o.

.

§.48.
Opčné pravo es. šfidnyeh

ohčanov na základé domov-

ského práva.
Optovať móžu štátnÍ občania, uvedení v §. 1. odst. 1., pokiaf
mali priamo predtým, než sa stali príslušníkmi niektorej obce
v území, uvedenom v §. 1. odst. 1., domovské právo inej čia
stkebývalého mocn~rtsva rakúsko-uhorského, ležiacej mimo
obvodu čs. republiky. (b. 1. §. 4. zák. č. 236/1920.)
Optovaf možno v prepadlej lehote jedného roku
prospech štátu, na ktorom území leží bývalá obec domovská.
(Odst. 2. b. 2. §. 4. zák. Č. 236 1920.).

v

v

Každý čs. štátny občan, kt01'ý je dfa tohoto §-u čs. štátnyrn
občanom a to bez toho, aby musel optovat pre čs. štátne občianstvo, alebo žiadat () priznanie toho, má právo zvoliť si
štátne občianstvo toho štátu, ktorý vykonáva svrchoval1ost
nad tým územím bývalého mocnárstva rakúsko-uhorského, na
ktorom leží jeho bjTvalá obec domovská.
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P r í k I a d.
X. sa narodil v Debrecíne a mal tam i domovské právo. X.
sj lladobudnul ale domovské právo do 31. decembra 1909. na
zák lade zák. čl. XXII: 1886. v Košiciach. Poneváč X. nadobudnul
si domovské právo pred I . jal1uárom 1910. na terajšom území
čs. republiky a od toho času ho nepretržite má, je čs. štátnym
občanom dra bodu 1.-ho §. ' L zák. Č. 236 '1920. X. má ale právo
zvolit si štátne občianstvo maďarské, poneváč mal priam o
predtým, kým sa stal príslušníkom obce Košíc, príslušnosf v
Uhorsku a to v takej obci, ktorá teraz leží mimo čs. republiky .
Keď si tedy X. chce zvoliť štátne občianstvo Maďarska, musí
podat riadne vystrojené opčné prehlásenie do 15. júla 1921. a
to na Slovensku a v Podkarpatskej-Rusi u župana. Bližšie ustanovenia na opčné prehlásenie sa vzťáhujúce V. §. 56. t. 1<. Krem
všeobecných podmienok opčné prehlásenie musí obsahovat
najma vyhlásenie toho, že optant sa zrieka čs. štátneho občianstva. Ohl'adom ustanovenia §. 1. odst. 1. V. §. 1. t. 1<.
~.

•

49.

Opčné préÍvo na zéÍk/ade starého domovského praVd.
Optovať móžu cudzinci, ktorí mali domovské právo na
území, uvedenom v §. 1. odst. 1., a potom bezprostredne nadobudli domovského práva v inej obci bývalého mocnárstva rakúsko-uhorského, ležiacej mimo obvodu čs. republiky a terajšieho štátu rakúskeho a uhorského, stali sa štátnymi občanmi
toho štátu, v hraniciach . ktorého leží terajšia obec domovská.
(b. 2. §. 4. zák. Č. 236/1920.).
Optovať možno v prepadlej lehotě jedného roka v prospeck
čs. republiky. (Odst. 2. b. 2. §.4. zák. Č. 236 1920.)

P r í k I a d.
N. mal domovské právo 1. januára 1910. v Baňskej-Bystrici
Po 1. januári 1910. získal si domovské právo 'v Kluži. N. si
maže zvolit občianstvo československé. Lehota 1. roku vyprší
dlla 15. júla 1921. Opčné prehlásenie musí byt podaté, jestli sa
N. v cudzozemsku zdržuje, u diplomatického zastupitefstva čs.
republiky.
'
Tu musíme obzvláštne upozornit,na to, že dra tohoto §-u
mažu pre čs. republiku optovat len b~r valí štátni občania ra60

kúski Cl ulJorskí, ktorí mali domo vské právo dlh 16. júla 1920.
mimo úze mia čs. republiky , alebo terajšieho štátu rakúskeho ,
a lebo maďarského a stali sa dr a mierovej smluvy štátnymi ob··
ča nll1i iného štátu, ne ž l~akúska , lebo Maďarska.

,

§.50.
Opčné

préÍvo čs . štélfnyr:h občanov cudz ieho ja zyka a rasy.
Optovať móžu štátni občania, ktorí sú nie jazykom a rasou
Čechoslovákmi (b. 3. §. 4. zák. č. 236/1920.).
Optovať možno v prepadlej lehote. 6 mesiacov v prospec!t
Italie, Pol'ska, Rakúska, Rumunska, štátu Srbsko-HorvatskoSlovinslíého, lebo Maďarska, jestliže v dotýčnom štáte vačšina
obyvatel'stva mluví jazykom optujúceho, lebo prináleží k tejto.
rase. (Odst. 2. b. 4. §. 4. zák. Č. 236/1920.).
Pre príslušníkov obci, v ktorých sa bude konať ple.biscit,
počína sa lehota len tým dňom, ktorým o štátnej príslušnosti
týchto obcí bude rozhodnuté. (Odst. 3. b. 4. §. 4. zák. Č.
236 1920.).
P r í k I a d.
X. je jazykom a rasou Maďarom, je ale čs. štátnym obča
nom. Maže optovaf v prospech Maďarska v pr epadlej lehote
6 mesiacov.

§. 5l.
Opčné préÍvo cudzozemcov čs. jazyka a rasy.
Optovať

móžu cudzozemci, ktorí sú jazykom a rasou
a nadobudli len preto, že prislúchali domovským
právom do niektorej obce bývalého mocnárstva rakúsko-uhoľ~
ského, ležiacej mimo územia čs. republiky, štátneho občianstva
v Halii, Pol'sku, Rakúsku, Rumunsku, v štáte Srbsko-Horvatsko-Slovinskom, alebo v Maďarsku. (b. 4. §. 4. zák. Č. 236/1920.)
Optovať možno v prepadlej lehote 6 niesiacov v prospech
čs. republiky. (Odst. 2. b. 4. §. 4. zák. Č. 236/1920.)
Čechoslovákmi

P r í k I a d.
N. sa narodil v Békésčabe a je i . maďarskir m štátnym občanom, ale je jazykom a rasou Slovák. Optovať maže v prospech čs. republiky.
DIa obežníka min . pln. Č . 18749/1920. od Adm. 1. úrady
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majíl prísne slnímať, či je optant ''12 I
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§.52.
právo hývéJ/ýeh šfáfnyeh

Opto

ť

OhčéJnov

nemecke'
j

-

"
rIse.
.

Optovať možno v prepadle' I h
čianstvo nemecké. (Odst 2 b 61 §e ote ,2 r?kov pre štátne ob. . . . . 4. zak. c. 236 1920.)
Tento §. vzfahuje sa na býval' ch
nemeckej ktorí majú svo'
" d Y
statnych obcanov ríše
ktoré ' pr~ patrilo I N Je lIla .ne bydlisko na takom úzellll
emec<u a teraz
" '1
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§.53.

právo nemeekýeh

šfďfnyeh

h _
.
o eéJnov es, néJrodnosfi

O t
'
P ovat mozu nemeckí štátni obč .
malu Svoje riadne bYdJisk
N
ama cs. narodnosh, ktori
bYdJisko mimo ríše nemecke? v . emeycku; majů-Ji svoje riadn~
"
.
J a mImo cs repubJik
. I'
_
pravo opcle len vtedy, jestW t
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ktorom žijů a jestliže v
ze o neodporu,le zakonom štátu v
stva. (Od~t. 1 b 6 § 4 nO,m
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§.54,
Opčné právo detí čs , rodiča.

va mozu štátni občania monovaní §
§. 4. zák. č. 236 1920 ) Ohl' d
'"
. v .. 1. odst. 2. (h. 5.
2 t, k.
.
a om ustanovema §. 1. odst. 2. V. §.
A

Optovať možno V. prepadlej lehote 2 rokov . v pros pech čs.
. republiky. (Odst. 2. b. 6. §. 4. zák. Č. 236/1920.)
Tento §. dá možnost nemeckj'l m štátnym občanom česko
s lo ve nskej národnosti, - ktorí majú svoje riadne byd1isko v
Nemecku, - optovaf pre čs. štátne občianstvo. Lehota je tu tiei
2 ročná a vyprší 9. januára 1922. Taktiež majú opčné právo i ti e
osoby, ktoré bývajú mimo Nemecka a mimo čs. republiky, avšak
len pod tou podmienkou, že to neodporuje zákonom toho štátu,
v ktorom bj'rvajú a že si tam nezísl<.:aly dosial' štátneho občian
stva.

•

•

Optovať možu štátni občania uvedení v §. 1. odst. 3. (Odst.
1. b. 7. zák. Č. 236/1920.) Ohl'adom ustanoveni a §. 1. odst 3. V.
§. 3, t k.
Osoby tieto možu v prepadlej lehote 2. rokov prehlásli'
pred ' príslušnými čs. ůradmi svojho bydliska, že sa vzdávajú
svojho štátneho občianstva v prospech toho štátu, ktoreho štát·
nými ob'čanmi boly priamo predtým, lebo ktorý vykonáva
svrchovanosť nad územím,v ktorom dotyčná obec leží. (Odst.
2. b. 7. §. 4. zák. Č. 236/1920.)

1. P r í k I a d.
X. je nemeck51]TI štátnym občanom, ale má riadne bydlisko
V Prahe. Deti X.-sa, narodené v Prahe , sú čs. štáthymi občanmi
v tom páde, keď X. má tam stále bydlisko. Osoby tieto, o ktoré
sa jedná, mažu do 9, januára 1922. pred príslušnými úradmi čs.
svojho bydliska vyh láS it , že sa vzdávajú svojho čs. štátneho
občianstva v prospech Nemecka,
2. P r í k I a d.
N. sa narodil v Košiciach od otca, ktorý má tam domovské
právo, N. sa ale stále v Maďarsku zdržuje, ba tam si už i samo"
statne mohol nadobudnúť domovského práva, Je čs. štátnym
občanom, maže si však opci ou zvolit maďarské štátne občian
stvo, keď opčné prehlásenie podá ]Jred príslušn ý mi čs. úradmi
svojho by dliska do 15. júla 1922.
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Hlava VI.

Čl á

Konanie opcie.

s -,.

:-; .00.

Opciu vykonat mohúce osoby.
Právo opcie (§. 4.) (V. §. 48. t. k.) vykonávajú samostatne

•

osoby staršie, než 18. ročné. Na vydatú ženu, ktorej manželstvo
nebolo súdne ani rozlúčené, ani za neplatné prehlásené, v~ťa
huje sa opci a manželova.
Na manželské deti do 18. rokov vzťahuje sa opcia otcova,
leb o nemajú-Ii otca, matkina.
.
Na nemanželské deti do 18. rokov vzťahuje sa opcia nevydatej matky. Nemajú-Ii rodičov, - lebo nemanželská matka
vydatá je za ' muža, ktorý je nie otcom dieťata, optuje v mene
dieťata zákonný zástupca.
Pri posúdení náležitostí opcie, uvedených v odstavcoch
predchádzajúcich, je rozhodujúcim deň, ktorým sa opcia koná.
Opcia vykonaná buďto samostatne, buďto rodičmi, manželom, či
zákonným zástupcom, odvolať sa nemože.
Podrobnejšie ustanoveni a o výkone opcie vydá vláda nariadením. (§. 5. zák. Č. 236'1920. V. ~. 56. t. k.).

Š.56.

. Právny

účinok

op Cle.

Dňom riadne vykonal1ej opcie nastáva zmena v štátnom
občianstve dotyčných osob. (§. 6. zák. č. 236/1920.).

Ako sme to už (V. §. 55. t. lc) pripomenu-li , opclu možu
samostatne· vyko návat osoby staršie, ne ž 18. ročné. Každá
opcia teda, ktorá bola osobami doplnivšími 18. rok života riadne vykonaná, nemože byf pdvolaná. Riadne je tá opcia vykonaná, ktorá zodpovie tým podmienkam , ktoré vládne nar.
Č. 601 /1920. v článkoch 3-7 predpisuje. Sú to všeobecné svedectvá, ktorými štátne obé;ianstvo, domovské právo, totožnosf
dotyčných osob atď. dokázaná byť može.
Na opciu sa vzfahujúce články teraz spomenutého nar. Č.
601 /1920. sú nasledovné :
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n o k 3.

1. Osoby, uvede né v §. 4. bod 2., 4. lebo 6. úst. zákona
(V. §. 49., 51. a 53. 1. k.), mMu v lehotách tamže stanoven ~r ch

a vy medze n5rch bli žšie vy hl áškou ministerstva v nútr a v
dohode s min iste rstvom vec í zahraničnj'r ch zo dňa 20.
augusta 1920. Č. 492.,podať prehlásenie o tom, že optujú pre
čs. státne občianstvo (opčné prehlásenie) pri úradoch stanovených týmto čl ánko m .
2. Oso by, ktoré sú rakú skymi š tátnymi občanmi, nech
podajú svoje opčné prehl ásenie u ' diplomatického zastupite!'stva čs. republiky vo Viedni, osoby, ktoré sú nemeck5TIi1i
štátnymi občanmi, u diplomatického zast upiterstva čs.
republiky v Berlíne.
3. lné osoby nech podajú svoje opčné prehlásenie,
majll-li riadne bydlisko v čs. re publike , u politického úradu
1. sto lice (na S love nsku a Podkarpatsk ej-Rusi u župana), v
jehož úradn om obvode leží obec ích bydliska; bydli a-li v
cudzine, u dipl omatického zastupitel'stva čs. republiky, v
jeho ž úradnom obvode leží obec kh bydliska.
4. Opčné prehl ásenie má obsahovať:
a) meno, priemeno, zamestnanie (povolanie) a by dlisko
osoby, podávajúcej opčné pr ehlás enie (optant);
b) miesto a deí1. jej nar ode nia (s dol<ladmi);
c) v prípadoch §. 4. hod . 2. (V. §. 49. t. k.) zákona doklad
o tom, že optant má domovské právo v území tam že
uvedenom a že ho mal priamo predtým v území čs. republiky:
d) v prípadoch §. 4. bod. 3. (V. 9. 50. t. k.) zákona
doklad o tom, že optant má právo domovské v území tamže
uvedenom a že je jazykom a rasou Čechoslovákom (na
príklad o navštevovaní škol českbslovenkých, o prihláse'ní
k reči českei, lebo slovenskej pri sčítaní rudu a pod.);
e) v prípadoch §. 4. bod. 6. (V. §. 53. t. k.) zákona
doklad o tom, že optant je nemecký m štátnym občanom a
že je čs. národnosti (sPosobom uvede ným pod písmenou d.);
f) doklad o tom, v ktorej obci optant podra §. ]4.
§.
43. t. k.) zákona l1ab~r va práva domovského;

eV.
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g) prípadne meno man ž e lk y a J11ená dctí
I j ~' I
;'
kt"
' ~' .
m aCSlCl nez
"
1, na , Ol e sa llcmok opcie vzťahuje (s doklad111 i
O odda v kach pn padne O veku detí),
S, Deti staršie, ne ž 18, ročné , nech
hla'senl'e
podajú opčné pri' .
samostatne,

H,

Č l á n o k 4.

, 1. Ul'ad, LI ktorého opčné prehlásenie bolo J)odaté
'shlll1'l ~ , ' I
b
, pI e
\
,(.' CI up ne ' o sahuje všetky predpísané d6khdy
p r otlVn?l11
v ráti ho strane, aby ho
a'
uply;utl op~ne] leh oty znovu predložila,
, _. V pnpadoch. uvedenirch v č l ánku 3 odst:?
d'
cl!p";lomatické
zastupiteľstvo,u J
kto' e'h o . J,,'1
. u. , v,y ~
,
"
lac ne ,vystro]ene
opcne pr~hlasen~e b.alo podaté. v mene vlády čs. republiky
(!IP~a~t~vl osv~deel1le o tom, že optant a prípadne jeho prí; L~Sl1lCI. ,v 0yeno~l~ pr eh lásení menom uvedení. ' stali sa
statnyml obeal1l11l es.
3. Bolo-li podaté opčné j)rehlásenie u niektorého úradu
uvedeného
v čl ánku 3 ' od s,
t 3 .. POStUPl
' , tento úrad proc
,
't ' d '
s I e ,~
nlctvo111 ·nadriad
'
I
'
d
'
(. ene 10 ma u ministerstvu
't'
ktore o 110m vvd'
"d - '
vnu J a ,
-j
d
'.
a
OSve
cenle.
obsahu
uvedeného
v
pr e I
cos om o stavc!.
4. Manželkám rozvedenÝm bude
ď l'
osvedčenie.
, v y c ane zvláštn e
C

yá~le

•

2. Preh lásenie nech obsahuje :
a) meno, priemenQ, zamestnanie (povolanie) a bydlis k o

ročn\i c l

c1.9plnil~

d~

" 5~ ?I:is o~ved~~n i;:l o tom. že optant ~ prípadne jeh o
P~lslusn~cl stalI sa statnymi občanmi čs .. bude súčasne vždy
o os laty tel obci, ktorá podra §. 14. zákona (V. §. 43 t '1')
stane sa domovskou obcou optanta
4 . "
601 /1920.)
.
c
\ . . nal. e.

(Článol'

\~

, Čl á n o Je 5.
D,etí.. I~torého riadne vyst r ojené opčné prehlásenie bo lu
'
,
b~ť v osvedčení podJ'a článku 4, odst. 2. a 3 uved e~e(,S mca
zakona) .
'
en y ~. o.
I)O~ate, pnpadne ]Jocll'a Č. 4. odst. 1. znovu predlož

Čl á n o k 6.

v

1. Prehlásenie osob. uvedeni/ch
§ 4 bod 7 ' I
(V § :54 t l )
t
~
"
. za w na
. ., . " c. , o ,0111. ze sa vzdávajú čs, štátneho občian -

osoby, ktorá prehlásenie podá va;
b) miesto a del1 narodenia (s dokladmi) ;
c) doklady o tom, ž e osoby podávajúce prehlásenie ,
vyhovujú podmienkam, stanoven~T l11 v §. 1. bod, 3. zákona.

(V. §. 3. t. k.);
d) prípadne meno man želky a mená detí mladších ne ž
18. ročných. na ktoré sa účinok prehlásenia podfa §. 16.
zákona (V, §. 63. t. k.) vzťahuje (s dokladmi o oddáv kach
prípadne o veku detí).
3. Deti staršie než 18. ročné nech podajú prehlásenie
samostatne .
Č lánok7.

článku

O c1'alšol11 \ \ ba\'o vanÍ platí obdobné ustanoveni e
4. a 5. tol1 ( ,tlJ nariade nia.

Os/ohoden;(' ocl dOl'o znej dávky.
Osoby, ktoré po opl...·j pre čs. rc.:pu tiku prenesú na jej územie v prepadlej lehote1 :' mesiac \'. r átajúc odo dňa opcie.
svoje riadne bydJisko, nebud'~ podrobe:1(': i ladnej dovoznej dávke za svoj movitý maje tok v tom páde. ke(! ,[ tejto lehote tenže
na žiadané územie pri vezú. (~. ~ záh. Č. 236 1 <120.).
,

.

§.58.

Núfené presf'ohovanie do z\. o/ellého :;fáfu.
Osoby, ktoré optovaly pre cudzie štátne občianstvo. sú
povinné previesť v prepadlej lehote 12. mesiacov odo dňa opcie
svoje riadne bydtisko do toho štátu, ktorý si volily. Majú však
právo podrž ať vlastníctvo tunajších svojích nemovitostí podfa
ustanovení platných pre čs. občanov a odviesť so sebou v uvedenej prepadlej lehote svoj movitý majetok bez akejkol'vek vývoznej dávky. , (~. 8. zák. Č. 2361920.).

stva , P?dať sa ma v lehote tam že stanov enei u úr a cluv
d
uve enych v článku 3, odst. 3.
.
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ČASŤ IV.

Prtzfl3J11ie čs. štátneho občiaMstva.
§.59.

Dočďsní čs. šfáfni Občď17iď.
.
Osobám, ktoré nadobudly domovsl(ého práva, uvedeného
v §. I. odst. 1. (V. §. 1. t. k.) len po prvom januári 1910. a prislúchaly predtým právom domovským do niektorej obce, ležiacej
v území bývalej ríše rakúsko-uhorskej, mimo ' územia terajšej
republiky čs., určí vláda nariadením prepadlú lehotu, v ktore.i
móžu podať žiadosť o priznanie čs. štátneho občianstva. Až do
rozhodnutia žiadosti, pokiaľ ešte lehota neuplynula, berú sa do
povahy ako štátni občania republiky čs. (§. 9. zák. Č. 236 1920.)
Mierová smluva obsahuje ustanovenie, že tie osoby, ktoré
po 1. januári 1910. nadobudly domovské právo na terajšom
území čs. republiky, len v tom páde lladobudnú
čs. št. občian
stvo, jestli sa Ím ono potvrdí. Na základe tohoto ustallovenia
zákon Č. 236/1920. v §-e 9-tom vypovedal, že tieto osoby musi'a
podať v prepadlej lehote žiados[ ohl'adom priz.nania štátneho
občianstva a na r. Č. 601 11 920. u r čít ú t o l eh o tu d o 3l.

•

de c e m b r a 1921.

)

Aqy nedorozumenie lIepovsta lo, za potrebné držíme presne
ustálif, že ktoré sÍl tie osoby, ktoré priznanie štátneho občianstya žiadaf možu. .
I
.

1. Tie osoby, ktoré v dobe od 1. januára 1910. do 27. ok-

~óbra 191~. na~obudly domovského práva na ÍlzemÍ terajšej
cs ..repubh~y '} bezprostredne maly predtým domovské právo
v TIlektoreJ oqci bývalej rÍše rakúsko-uhorskei, ktorá leží mimo
územia teraj~ej čs. republiky.
odst. 1. §. 2]. t. k.)
2. Tie osoby, ktoré ako štátni občania rakúski , alebo uhor-.
skí n~ zák,lade platných zákonov naturalizáciou sa staly v dobe
od ]. Januara 1910. do 27. októbra 1918. štátnymi občan mi uhorskými; alebo rakúskymi a na základe tohoto štátneho občian
stva nadobudly si súčasne domovského práva v obci ležiacej
na lÍzemÍ čs. republiky. eV. odst. 2. §. 2l. t. k.).
'
V .. 1. a ~. bod e u v e den é o s o by ' v ' tom pád e,
ke ď .s I C h c u nad o bud n lÍ f čs. š tát 11 e ob č i an s t v o,
~11 ~ S I a pod a f ž i a d o s f o hra d o m p r i z n a TI. i a Č 5.
stat n .~.ho občianstva do 31. decembra 1921. PodrobneJsle ustanovenia viď nižšie.

ev.

T ie osoby. ktoré ako cudzÍ štátn i občania nadobudly · v
dobe od 1. januára 1910 do 27. októb r a 1918 domovského práva
v niektorej obci na území terajšej čs . republik y súčasne s rakúskym. alebo uhorským štátnym občianstvom, domovské právo
týchto osob je právoplatné. (V. oqst. 2. §. 20. t. 1<;.)
T51J11 ustant)Vením zákona, že tieto osoby do rozhodnutia
ích žiadostí, poťažne do uplynl.lÍia lehoty. tojest do 31. decembra
1921.. sa považujú za čs. štátnych občanov, (poťažne že sa hradi
na ne, ako na čs. štátnych občanov). povstala jedna zvláštna
l{ategoria občanovo ktorí nie sú "definitivnymi", ale len "dočas
nými" občanm i čs. r epubliky. Keď aj §. 9. zák. Č. 236/1920. výs lo vne vypovedal to, že na tMo kategoriu občanov "hradí sa
k ním. ako štátnym občanom", pod čim len to sa može rozumiei.
že sú do vybavenia ích žiadostí. pofažne do uplynutia lehoty.
v každom oh rade rovl1oprávnymi obČa11l11i čs. republiky, nemožeme odtajíL že práve pre "dočasnosf" ích štátneho občianstva nebudú moct byť v každom ohl'ade považovaní a posudzovaní tak. ako ostatní "cldinitívni" št. občiana. Vezmime
len ten príklad zo ž ivota. že užši výbor správneho výboru pre
obrat nemovitostí župy X. sa na to stanovisko postavÍ. že
záujem r epubliky požaduje. aby pozemky a vobec nemovitosti
\' rukách čs . štátnych občanov ostaly. Na aké stanovisko sa '
' [ le postavÍ proti teito .,kategorii" obča~lOv? atď.
Do tejto kategorie patrí jedna značná čiastka obyvateľstva.
Jebo jé tých vdmi mnoho, ktorí s i po 1. januári 1910. nadobudli
na území terajšej čs. republiky domovské právo . T~Jm, že o
ž iadosti bude dra vorného uváženia rozhodnuté. nasleduje to,
že žiadosť nemusí byf priaznive ·vybavená. T Í občania tedy.
ktorí buďto nepodajú ž iadost ohrad0l11 priznania št. občianstva,
buďto ích žiadostiam vyhovené nebude. dííom 31. decembra
1921., pofažne diíom odmrštenia ích žiadostí, prestanú byť čs.
štátnymi občanl11i a obdrž ia eo ipso občianstvo toho štátu. na
ktorom bezprostredne mali domovské právo pred nadobudnutím domovského práva na území čs. 'r epub lik y po 1.. januári

] 910.
Tí občania, ktor~1 c h žiadosti ohľadom priznania štátneho
obč ian stva buďto politickým úradom II. stolice (na Slovensku
minister s plnou mocoí.I), Jebo následkom sfažnosti proti zamietavému rozhodnutiu týcl1to ministerstvom vnútra priaznive vybavené boly, obdržia od toho úradu osvedčenie o tom, že sa ím
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~rizn~lo ČS. štátne ob6ianstvo a sú definitivnymi štátnymi obcanmI a to od toho diía, ktorý deií ích žiadosti priaznive vybave né boly.

jehO prís lu sn íkom - menom uveden~r m - priznáva sa štátne
o bčianstvo čs. Manželke rozvedenej bude vydané zvláštne

. Pone~áč nariadením č. 601 /1920. určená lehota je prepadlá
Cl Je tak dole žitá vec, aby žiadosť o priznanie štátneho občian
stva riadne a predpisanými dokladmi vyst r ojená bola, podávame §-y nar. Č. 601 /1920., na priznanie štátneho občianstva sa

.3. Proti zam ietavému r ozhodnutiu možno podaf dra všeobecných predpisov sťažnosť k ministerstvu vnútr a. ldo ré o nei
dra vorného uváženia rozhodne.
. Zv láštne ustanoveni a §. 12. odst. 2. a S. 16. ' odst. 3. v ládneho nariadenia zo diía 3. septemb r a 1920. Č . .=í14. t:\rkajúce Sél
vojensk5' ch gaž istov zostávajú nedotknuté.
Ústanovenia §. ]2. odst. 2. a §. 16. odst. 3. v ládne ho nariadenia Č. 51411920. obsahujú predpisy o nárokoch na odbytné ,
lebo zaopatrovacie požitky pre t:\/ch gažistov z povolania, ktorí
neboli do č inn ej s lužby prevzatí, ďalej o zaopatrovac ích póžiť
koctl vojenski' ch gažistov vo vJís lužbe bývalej rakúskej, uhorskej, lebo r'akúsko -uhor skej a rm ády, ktorí si nadobudli domovského práva na území čs. štátu len po L januári 1910. do n.
októbra 1918.
Príklady.

vzťahujúce.

Článok 1.
1. Osoby, uvedené v §. 9. zákona, ktoré chcú ži adať priznanie čs. štátneho občianstva, nech podajú žiadosť svoju v

•

prepadlej lehote do 31. decembra 1921. u politického úradu 1.
stolice (na Slovensku a v Podkarpatskej-Rusi župan) , v jehož
obvode leží ích terajšia domovská obec.
2. V žiadostí treba uviesť:
,. a) meno, priemeno, zamestnanie (povO lanie) a bydlisko
zladateJ'a;
b) miesto a del~ narodenia (s dokladmi);
. v~) v k~orej obci má žiad8.ter právo domovské v čase podama zla~ostl a v ktorej obc,;" na území označenom v §. 9. zákona,
ma l pr~vo domovské predtým, kým si nadobudnul práva domovskeho na území čs . republiky (s dokladmi);
c~) prípadn~ me,lO manže lky a mená detí -mladších než 18.
rocnych, ktoré podJ'a §. 16. zákona nasledujú manžela, ])rípadne
otc~ , l e~o matku (s dokladmi o oddávkach, prípadne o v eku
detl) ;
v

18
3. Deti, ktoré v čase podania žiadosti sú stars'l'e
_
, nez.
~oč~é : nech podajú .žiadosf samostatne, keď chcú o priznanie
es. statneho občianstva zažiadaf.
v

Č I ci

n o k 2.

,
:. ~l: ad, u ktorého žiadosf podaná bola, preskúma, C I Je
. uplna a Cl obsahuje všetky predpisané doklady' ak je tomu Ilie
tak. :rrát~ j,u strane, aby ju doplnila a do uplym~tí lehoty stan 0veneJ v clanku L znovu predložila.
,
2. Eiadne vystrojené žiadosti budú predložené politickému
.aľ~:lu II. .stolice (minister vn útra, na Slovensku rozhodovanie
moze byť sverené ministrovi s p lnou mocou), ktor}T O ních
rozh,o~~e pO~l'a vorného uváženia, vyhovie-li žiadosti,
v yda zIadatelovi osv'edčenie o tom, že žiadatefovi a prípadne
70

osvedčenie.

1. X. mal domovské právo v Budapešti. Od 27. októb r a
1914. zdržoval sa a le stále v Koš ici ach, tam dall platil a na
základe zak. čl. XXll: ]886. nadobudnul si domovské prúvo
dllOJ11 27. októbra 1918. v Košiciach. Považuje sa do .31. decebmra 1921. za čs. štátneho občana. Keď sa o čs. štátne občianstvo chce uchádzaf. musí podať žiadosť o prizpanie čs. občianstva a to v prepacllej lehote do 31. decembra 1921. V tom
páde, keď mu štátne občianstvo priznané bude, obdrž í od politického úracUJ ll. stol ice. na S lovensku od ministra-plnomocníka osvedčenie o tom, že mu čs. štátne obč i anstvo priznané bolo.
2. Do Deb r ecína príslušný N. s i ž iadal domovský li st oe).
obce Moldava diía 1. mája 1921. na tom základe, že sa
obci
Moldave od 1. januára 1913 stále zd r ž uj e , tam daií platí atď .
Obec Moldava mu musí domovský list vydat. poneváč domovské právo si talil nadobuclnu l 1. januára 1917 na základe
zák. čl. XXII: 1886. Nepríde teda do povahy, že kedy si žiadal
vystaviť domovsk Jf list. ale vždy ten dell, v ktOfjí deií mLI
vzniklo právo obecnej ])ríslušnosti. Poneváč a le N. si nadoblldnul domovského práva len po L januári ] 910. je čs. štátnyl11 občanom len do 31. decembra 1921. Z tejto pncmy domovsk5/
list mu móže byf vystaven:\/ platnosťou tiež len do 31. de-

'v
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cembra 1921. Keď- N. žiadosť o prizanie čs. štátneho občianstva
do 31. decembra 1921. nepodá, dflOm 31 . clecemb ra 1921. prestane byť čs. štátnym občanom.
3. Do Vieclne pr ís l ušn~r A. obdrža! domovské právo na záH :lde zák. Č. 222/1896. dlla 2. januára 19]0. v Prahe. Keď sa ()
čs. štátne občianstvo chce uchádzať. musí podať ž iadost do .3l.
decemb r a 1921.
§.60.

Šfáfne občiansfvo osób majúcich v šfáfe srbsko-horvafskoslovinskom domovské právo_
Osoby, ktoré len po 1. januári 1910. nadobudly domovského
práva na onom území bývalej ríše -rakúsko-uhorskej, ktoré prináleží ter~z štátu srbsko-horvatsko-slovinskému a ktoré
priamo predtým maly domovské právo v niektorej obci, ležiacej na území, uvedenom v §. 1. odst. 1., nadobudnú čs. štátneho občianstva, ~~estli sa nebudú uchádzaf o štátne občianstvo
srbsko-horvatsko-slovinské v lehote; ' stanovenej vládou srbskohorvatsko-slovinskou, lebo jestli žiadané štátne občianstvo
srbslíO-horvatsko-slovinské bude im odopreté. Štátne občianstvo čs. tieto osoby nadobudnú si tým dňom, keď vyprší
lehota uvedená v odstavci prechádzajúcom, lebo dňom, keď
ím bolo dodané zamietavé vybavenie ích žiadosti. (§. 10. zále
Č. 236 /1920.)

P r í k I a d.
1. X. mal domovské právo v Prabe, a nadobudnul si po l.
jan. 1910. do 27. októbra 1918. domovské právo v Lub la ne. V
tom páde , ked X. nepožiada št. občianstvo srbsko-horvatskos lovi nské v prepadlej lehote srbsko-h o r vatsko-slovinskou vládou ustálenej, alebo štá tn e občianstvo s rb sk'o-h orvatsko-s lov in ské mLI odopreté bude, dňom vypršania leh oty, a lebo diíom
odmrštenia ž iadosti stane sa čs. štátnym občanom.
N. mal dOll1o vské právo v Bratis lave, ale po 1. januári 19] O. .
do 27. októbra 19]8, nadobudnul si domovské právo v Zombore.
V tom páde, keď N. nepožiada o štátne občianstvo s rb sko-horvatsko -slovinské, a.lebo mu to odopreté bude, nadobudne si čs.
štátne občianstvo dl'iom vypršania srbsko-h orvatsko-slovi nskou v ládou určenej lehoty, lebo dií OIl1 oclmršten ia jeho žiadosti.

§. 61 .
Dočasní

šfáfni občania ifa/skÍ_

Osoby, ktoré
a) prislúchajú právom domovským do niektorej obce, ležiacej v území bývalej ríše rakúsko-uhorskej, ktoré mierovou
slmuvou bolo odstúpené Itálii, avšak nenarodil sa tam; alebo
b) ktoré v niektore.j obci, uvedenej pod pismenou a), nadobudly práva domovského len na základe svojho úradného postavenia, alebo až po 24. máji 1915, stanú sa bez ďalšieho štátnými občanmi republiky čs., jestli prislúchaly pr'á vom domovským do niektorej obce, ležiacej v území čs. republiky, priamo
predtým, kým si nadobudly práva domovského v území, uvedenom pod písmenou a), nepodajú-Ii v prepadlej lehote jedné ho
roku u príslušných italských 'úradov žiadosť o priznanie štátneho občianstva italského, lebo podajú-Ii žiadosť v čas, ale
bude'-Ii žiadosť zamietnutá. (§. ll. zák. Č. 236/1920.)
P r i k I ad.
X. mal domovské právo v Přerove. Stal sa a le Št. úradníkom v Trste a požiadal tam domovské právo, ktoré mu
na zák lade zák. Č. 222/1896. i udelené bolo. V tom páde, keď X.
nepodá ž iaclosť v pr epadlej lehote 1. roku o priznanie št. občianstva italského , alebo táto žiadosť
mu zamietnutá bude,
stane sa bez ďalšieho štátnym občanom čs. r e publiky .
§. 62.
Dočasní

šfáfni

občania.

Štátni občania československí, ktorí
a) prislúchali právom domovským driev do niektorej obce,
lIvedenej v §. ll. pis. a. (V. §. 61. t. k.), lebo ích otec, leb o nie-Ii
je otec známy, ích matka do niektorej obce tam prislúchali,
lebo ktorí
b) slúžili v terajšej válke v armáde italskej, lebo ích potomkovia, - '
prestanú byť čs. štátnymi občanmi, podajú-li do jedného roku u príslušných italských úradov žiadosť o priznanie štátneho občianstva italského a bude-Ii ích žiadosti vyhovené.
(§. 12. zák. Č. 236/1920.)

§.63.
Čs. šfáfne občiansfvo manželiek a defí.
\

Manželky nasledujú svojho muža a deti do 18 roku sv 0jích rodičov podfa §. 5. tohoto zákona (V. §. 55. t.k.) vo všetkých prípadoch, na ktoré sa tento zákon vzťahuje. Toto ustanovenie nevzťahuje sa však na prípady b. 4. §. 1. a §. 15. (V.
§§. 4. a 42. t k.) (§. 16. zák. Č. 236 /1920.)

Poneváč ustanovenie 2. vety §. 16. maže l'ál1ko nedorozumenie zapríčinif a mMe sn vyklada ť v praxi tak , že manželky
skutočných úradníkov a' zamestnancov čs. štátu, lébo niektorého Št. ústavu, lebo podniku, ktorí sa stali štátnymi príslušníkmi čs. dfa b. 4. §. 1. zák. Č. 236/1920. a nadobudli si domovské právo dra §. 15. tohože zákona, nenasledujú svojích
mužov v takto nadobudnutom štátnom občianstvea v domovskom práve, upozornit musíme, že takýto výklad prieči sa
zc'tkladnej zásade práva domovského a práva o štátnom ob--čianstve, dra kt01'ého manželky nasl edujú v štátnom 'občianstve i v domovskom práve svojích mužov o
, Min. pln. v obežníku 16530/1920. odd. Adm. 1. upozornil
všetky županské a slúžnovské úrady. magistráty municipiálnych miest a so sriaden~l m magistrátom na výklad tohoto §-u,
ktor~1 obežník v doslovnom znení tu podávame:

•

Č. 16530/1920. odd. Adm. 1. Ustanovenie

,

2. vety §. 16.
ústavného zákona zo diía 9. marca 1920. č. 236. vykladá sa dfa
doslovného znenia v praxi často tak , že manželky skLltočn~l ch
úradníkov a zamestnancov československého štátu, alebo
niekto r ého čs. štátného podniku. lebo ústavu, ktorí sa stali
štátnymi príslušníkmi československými dl'a §. 1. b . 4. a nadobudli si domovské právo dfa §. 15.- tohože zákona, nenasledujú
svojích 'mu žov v takto nadobudnutom štátnom občia'nstve a
práve domovskom.
Tak~' to výklad prieči sa základnej zásade práva domovského a práva o štátnom občianstve. dra ktorého man že lky
nasledujú. vo štátnom občianstve i domovskom práve svojích
mužova je teda v~l klad ten samozrejme nesprávny.

ustanoveni vety prvej, totiž na ustánovenie o štátnom ob":
čianstve detí do 18-ich ľokov.
Z mieľQvých smlúv pľevzaté ustanovenie že len deti do
ťS-ich rokov nasleduj(l svojích ľodičov ~o štátnom ob":
čianstve, obsahuje zmenu proti dosaváďnemu stavu, lebo dra
nášho pľáva dietky nasledujú svojích otcov v štátnom občianstve až po dosialmutie plnoletosti.
Ustanovenie 2, vety §. 16. má ďalej ten smysel, že v prípadoch §. 1. b. 4. a 15:, ktoré nie sú z mierových smlúv prevzaté,
toto výnimečnéustanovenie mierových smlúv ohradne hranice veku detí nemá platiť, ale že platia tu dosavádne pľed
pisy domáce , dra ktoľých v prípadoch uvedených §§. deti na-sledujú svojích rodičo v vo štátnej príslušnosti a ])ráve c10movskom až po dosahnutie plnoletosti.
Nemaže sa teda z ustanovenia 2, vety §. 16. ústavného zákona uzatvárať, žeby pťedpokladajúc platné, nerozlúčené, lebo
nerozvedené manželstvo v prípadoch §. 1. b. 4. a §. 15. manž.elky nenasledovaly svojích man žel ov v príslušnosti štátnei
a obecnei.
§.64.

.5fáfne občiansfvo a domovské právo členov rodiny
habsburgsko-Iofn'nskej.
Člevonia

rodu habsburgsko-lotrinského nemozu si nadQ-

budnúť štátneho občianstva a práva domovského v území čs.

republiky.
Ích drievšie štátne občianstvo a právo domovské v tejto
republike zaniká. (§. 17. zák. č. 236 /1929.)

, Druhá veta §. 16, ktorá zavdáva Je tomuto nesprávnemu
výk ladu príčinu . vztahuje sa totiž len na poslednie. z oboch
74
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a szerzőknél és minden k önyvkereskedönéL

Előszó.

\

•

Az önálló cssz. állam mega lakulásával önálló cssz.
állampolgárság keletkezeff. Ezt a kérdést a 236-1920.
számú törvény szabályozza. Ez a törvény, valamin t a k özségi illetőségről szóló törvények nevezetesen az aik törvénnyel egy időben életbe lépteteff 222-1896. számú osz tr.
törvény, az 1886: XXII. magyar törvénycikknek érvényben
megtartoff rendelkezései, végül az 1918. évi október hó
28-ika óta kiadoff végrehajtási és egyéb idevágó kormányrendeletek nagy nehézséget okoznak úgy az álla mpolgárságnak mint pedig fokozott mérvben a községi illetőség
nek megifélésénél. Ebből nemcsak nehézségek de tévedések is keletkeznek mert a jelenleg érvényben levő törvényes rendelkezések amelyek fontos utasításokat tartalmaznak az alárendelf hivatalok részére is, több törvényben
találhatók és sem az aik törvény, sem pedig aministeri
rendeletek nem mondják ki világosan különösen az !, hogy
éi községi illetőségről szóló magyar tör vénycikk mely ren delkezései érvényesek
Törekvésünk oda irányulf. hogy rendszeresen és megérthető · sorrendbe foglaljuk össze a jelenleg érvényes törvényes rendelkezéseket és fontos ministeri rendeleteket,
amelyek csak ilyen összeállífásban teszik lehetővé úgy
az államra , mint pedig egyesekre nézve, olyannyira fon fos kérdések helyes elintézését, nevezetesen. úgy az állampoJgárságét, minf a községi illefőségét és melyek szerint
minden esetet helyesen etbírálni, minden tévedést és zavar!
kikerülni lehet.
5z10venszkónak és Podkarpatszka-Rusznak nemcsak
iJJefékes hivatalai, de a közönség minden Tfjtege is ebben
a könyvben biztos és helyes útmutatást talál minden felmerülhefő esetre.
Reméljük hogy az illetékes hatóságok munkánkat
értékelni és azt az illetékes hivataloknak melegen ajánlani fogják
Ko sice, 1921 . évi junius hó.

Bauer Gusztáv es dr. lVovák Pál.

..
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J. RÉSZ.

ROVIDITÉSEK :
aIk
b,

=
=

cssz . =
j. k. =

L. =

alkotmány,
bekezdés,
csehszlovák ,
jelen köny v,

=

lásd
osztrák .

pl. =

például,

osztr ,

= rendelet.
sz. = szám .

ren .
szú.

=

számú ,

t.-c. = törvénycikk.
that. min. J - teljhatalmú minister.
l. i.
törv.

=

tudni illik

=

tör vén y.

Állampolgárság.
Mint minden te rm észetes (fizikai) személynek valamely.
de csak egy község kötelékébe kell tartoznia, úgy minden természetes személy valame ly, de csak egy állam kötelékébe tartozhatik. Az á llampolgárság alatt tehát az egyénnek valamely
államhoz va ló tartozását értj ük. Igy az egyén és az állam között bizo)1yos v is zony jön létr e, ebből jogok és kötelességek
erednek, melyek különböző áll amokban igen különbözők lehetnek. Az egyént e viszonyban állampolgárnak nevezzük; az
á llamp olgárok összessége pedig az á ll amot alkotja.
Az á ll ampolgárok az államhoz tartoznak és az államhatalom a latt áll anak akkor is, ha külföldön tartózkodnak. Ebbö l
következik, hogy az állampolgárok csak egy á lla m kötelékébe
tartozhatnak.
Az, hogy ki mely á ll amnak a polgára, nagy jelentőségü.
Fokozottabb mértékben az jelen leg, mert azok közt él jogok
közt, amelyek az egyén és az áll am közötti viszonyból ereeI nek, a legfontosabb az á llampolgár ama joga, hogy oltalmat
követelhet attó l az államtól, amelynek polgára. Egy állam sem
utasíthatja ki saját á ll ampolgárát és köteles neki úgy itt, mint
külföldön segitséget nyujtani. Ezen célból szerveznek külföldi
á ll amokban követség i, konzulátusi hivatalokat.
Azzal, hogy az állanipolgársággal mily jogOk és kötelességek vannak összekötve, részletesebben itt nem foglalkozunk.
Általánosságban csak annyit jegyezünk meg, hogy az állampo lgárok jogait alkotmány - (alap) és politikai jogok csoportjába
osztályozhat juk. A kötelességek állampolgári engedelmesség re, hűségre, közteherviselésre, honvédelemre stb. vonatkoznak.
A suverén állam fogalmához tartozik a terület. amelyen
a letelepült lakosság az állami hatalom alatt á ll. Mindazok a személyel(, akik az ~ ll am területén laknak. tehát nemcsak az
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állampo lgárok , hanem idegenek is, az á llam hatalmának van•
nak aláve t ve,\ ki véve azokat, akik exerritorialitást élvezne l\:.
A la kosság · zömét az á ll ampolgárok alkotják és csak csekély
kisebbsége t az idegenek, akik szintén bizonyos terheket viselni
ta rtoznak, ha itt van az existenciájuk, vagyonuk , de az állami
életbe n, nevez e tesen az á ll am belügyeiben részt nem vehetnek. A közjogok tulnyomó rés ze szo rosan összefügg az állampolgárság fogalmával és így idegenek csak magánjogokban
egye nran guak az állampo lgárok kal.
A volt osztrák-magy'ar monarchia területén keletkezett
új államok, ill etve a ré~i államok felújítása le ge l őször is annak
a megá llapítását követelte, h ogy kimely államho z tar tozik ,
me ly á ll am·n ak a polgára.
A békeszerződésben lefe ktet ett elvek a lap ján államunk a
236/1920. szú. tör vé nyben foglalkozik e kérdéssel 'é s mindeneke lőtt pontosan megállapítja azt, hogy ki cssz. állampo lgár.
Magátó l é rtet őd ik , hogy az önálló cssz. köztársaság megalkotása után a legfon t osabb kérdések egyike volt annak a
megállapítása, hogy ki cssz. államp olgá r. Az á ll ampolgár ság elnyerése és elvesztése már csak másodrendű kérdés , mivel az
új állam me ga lakulá sánálminde nekel ő tt azon ké rdéseket kellett
tisztáz ni , · amelyek sürgősek és sz ükségszer üek voltak és
amelyek - ' komplikáció nélkül - későbbi időkre elh alaszthatók nem voltak. Ez kiviláglik a 236/1920. szú. törvényből is,
a me ly legel őszö r is megállapítja, hogy ki cssz. állampo lgár ; az
állampolgárság e ln ye ré sé r ő l és e l vesztésé r ő l pedig épe n a
fent i okokból az eddig i rend elkezéseket ér vényükben fen nt artotta. Igaz, hogy ezzel, valamint a törvény további r endelkezésével, mellyel a községi illetőséget szabályozza, illetve a
222/1896. szú. osztrák törvény érvényé t Szlove nszkór a és Podkarpats zká-Rusz ra kiterjeszti, bizonyos bizonytalanság, a közsegl ill e tős ég megszerzésének elbirálásánál pedig Szlovenszkóban és Podkarpatszká-Ruszban nagy zavar keletkezett.
Nem tagadhatjuk, hogya 236/1920. szú. törvény nem volt sze·rencsés lépés az ill e tő ség i jog egységes szabályozásához.
E bben a részben csak azzal a kérdéssel akarunk" fogla lkozni. hogy ki cssz. állampol gár. Az állampolgárság elnyeré sérő l és elvesztéséről Szlovenszkón és Podkarpatszká-Ruszban tovább r a is az 1879:L. magyar törvé ny cikk h atáro za tai
érvényesek, ame lyekke l itt nem foglalkozunk.
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A 236/1920. szú. törvén y pontosan megállapítja, hogy ki
cssz. állampolgár. Négy kategori á t állít fel, ame lyekbe sorozott
polgárok cssz. állampolgároknak tekintetnek.
1.

S.

Cssz. állampolgárság k özségi i1leföség alapján.
Cssz. állampolgárok 1918. október 28-tól kezdve azok a
személyek, kik az egykori osztrák-magyar monarchia oh'
területén, mely jelenleg a c.s sz. köztársasághoz tartozik, az
iIIetőséget legkésőbb 1910. jan. l-ével megszerezték és azóta
megszakítás nélkül birják. (236 11920. szú. törv. 1. §. 1. pontja,)
A most idézett törv ényes ren delke zés cssz. állampol gárokn ak tekinti azokat az egyéneket, akik a kö zségi ill ető
sége t a jelenlegi cssz. köztársaság területén fekvő valamely
községben le gkésőbb 1909. évi december hó 31-éig megszerezték és azt ettől az időtől megszaki tás nélkül birják. Ennek az
á llampolgárságna k az a lapja a községi illetős ég.
Sz!ove ns zkón és Podkarpatszka-Ruszban cssz. állampolgároknak tekintetnek azok a személyek, akik az 1879. évi
L. t. -c. rendelke zése i szerint magyar állampolgárok voltak és a
községi iI1etősé get 1910. január l-e előtt a jelenlegi Szlovensz kón. vagy Podka rpatsz ká-Ruszban fekvő valamely községben az ] 886. év i XXlI. t.-cz. alapján megs ze r ezték. (L. a j. Ic
JI. r észé t.)
-?'. :SS .

Csehszlovák állampoJgársBg ren des lakóhely alapján.
Cssz. állampolgárok a német birodalom egykori állampolgárai, kik oly területen birnak rendes lakóhellyel, mely előbb
a német birodalomhoz tartozott és ettől a cssz. köztársaságnak jutott. (236 /1920. szú. törv. 1. §. 2. pontja.)
Ez a törvényes r endelke zés azoknak a személye kn ek cssz.
á llamp olgá r ság-át ál lapítja meg , akiknek oly területen van rendes lak óhelyük, mely e lőbb a ném et birodalomhoz tartozott s
e ttől a cssz. kö ztársaságnak jutott. Ezeh:től a személyektől él
községi ill etőség nem kivántatik. X . cssz. állampolgár tisztán
azon az alapon , mert oly terüle~en van rendes lakóhelye,amely
e l őbb a német bil'odalomhoz tartozott s most a cssz. köztárs a85

.,

sághoz tartozik. Figyelemr e méltó, hogy ez él pont nem em lékezik meg arról, hogy e személyek mely naptól cssz. áll ampol~árok. Ennek magyarázata az, hogyaköztársaságnak jutott
terü letet csak k ésőbb itélték oda a cssz, köztársaságnak. Ezek
a személyekcssz. állampo lgár ok attó l a naptól, mely nappal
ezen terület a cssz. köztársasághoz tény leg jutott és a cssz'.
állam suverenitása alá került. Ha tehát Berlinb en illetőséggel
biró német állampo lgár olyan te rül eten telepedett le á ll andóan ,
ame ly területet a német birodalomtól a köi társaságnak itéltek
oda (H lucinsko), cssz. á lfamp olgár.
,3.

S.

Gyermekek cssz. állampolgársága a szülök rendes
lakóhelye, illefve községi illefösége alapjáh.
Cssz. állampolgárok a volt német, osztrák és magyar
állampolgárok, akik mint német állampolgároknak a csehszlovák köztársaság területén rendes lakóhellyel biró polgárok
gyermekei, vagy osztrák, avagy magyar állampolgárok. és
azon a területen illetőségi joggal biró polgárok gyermekei SZ ü'lettek, még akkor is, hogyha ezen személyeknek, akikről szó
van, a törvény hatálybalépte nap.ián a cssz. köztársasag terüJet én maguknak nincs is rendes lakóhelyük, illetve községi iIletőségük. (236/1920. szú. törv. 1. §. 3. pontja.)
\

Annak l11egitélésé nél, hogy e pont alapján ki cssz. áll ampolgár, meg kell em lítenünk minde n ekelőtt azt. hogy a "volt"
német áll ampolgárok alatt azokat kell értenünk, akik oly te rületen birtak rendes lakóhell ye l, me ly e l őbb a német birodalomhoz ta rt ozott és most a cssz . köztársaságnak jutott. Ugyanaz
vonatkozik a "volt" osz tr ák és magya r állampolgárokra is azza l a különbséggel, hogy ezek alatt azokat ke ll értenünk. ak ik
él vo lt osztrák-magyar monarchia oly terü letén birtak községi
illeíőségg;el. mel y most a cssz. köztársaságho z ta r tozik.
Azok a szemé lyek. a kik mint német á ll ampo lgá rok gyermekei a német birodalom oly te rül etén születtek, amely a cssz.
köztá rsasághoz ke rül t, cssz. ál lampolgár ok. feltéve. hog ya sz üklöknek eze n a területen rendes lakóhel~r ük van. Meg kell jegyezn i, hogy ezek a személyek akkor is cssz. á llampolgárok,
ha a 'törvény életbelépte napján. vagy is 1920. évi januá r hó
10-én a cssz. köztá rsaság te ri.il etén rendes lakóhel lyel nem is
bi rtak.
Azok a szemé lyek., akik osztrák. vagy magya r állampolgárok gye rmekei a cssz. köztársaság oly területén. me ly területen a szü l ők községi ill etőségge l birnak. cssz. áll ampo lgá r ok az
esetben is, hogy ha nek ik maguknak a törvény életb elépte id ején, vagyis 1920. évi juliu s hó 16-án a cssz. köztársaságban ille Uíségi joguk nem is vo lt.
Kétségtelen, hogy e pont csak a volt német, illet ve osztrák
és magyar á llampo lgárok oly gyermekeire vonatkozhatik. akik
önj og uak. amint azt máskép elképzelni nem is tudjul\.
X. Kosicén született oly atyátó l, akinek ott községi i ll ető 
sége vo lt 1910. január l-e e l őtt. X. azonban állandóan Mag y arországon tartózkodik, sőt ott önállóan községi illetőség et is
szerezhet ett már. X. cssz. á ll ampolgár a törvény 1. §. 3. pontja
alapján. Választhatja magának azonban a magya r á ll ampolgárságot. (L. a j. k. 54. §-át.)

A törvény L S-ál la k 3. pontját két részr e kell ' osztanunk.
Az e l ső a vo lt német á ll ampol gá rokra vonatkozik, akik a cssz.
köztársaság területén, mint német és ezen a ter ületen ren des
lakóhellyel bíró á llampolgárok gyermekei születtek, még akko r
is, hogyha azok a személyek, akikről szó van, a tö r vé ny
hatálybalépte idején a cssz. állam területén rendes lakóheUyel
nem is birtalc A második rész oly volt osztrák és magyar á llarnpolgárokra vonatkozik, akik ott községi illetős égge l birnal~ ,
még akkor is, hogyha maguknak azoknak a személyeknek,
akikről szó van, nincs is a tör vé ny életbelépte idején községi
illetősé5'ük a cssz. köztársaság területén.
E pontban tehát különbség van a volt német állampolgárok
és a volt osztrák és magyar állampolgárok között. Míg a volt
német állampolgároknál csak rendes lakóhely kivánta tik meg
a cssz. köztársaság területén , addig a volt osztrák és magyar
állampolgároktól ugyanott községi illet őség kivántatik meg.

Cssz. állampolgárok 1918 .. október 28-tól mindazok, akik
e nap előtt az egykori osztrák-magyar monarchiának a cssz.
köztársaság területén kivül eső valamely községében birtak
ilietőséggel és a cssz. állam, vagy valamely cssz. állami inté-
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állampolgárság
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fényleges állami szolgálaf alapján.

zet, vagy vállalat valQságos hivatalnokaivá, vagy alkalmazottaivá lettek. (236 /1920. szú. törv. J. §. 4. pontja.)
A törvény 1. §. 4. pontja a cssz. állam , állami intézet. vagy
vállalat valóságos hivatalnokaira, vagyalkalmazottaira vonatkozik. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a pont csak oly szem~lyekre vonatkozik, akik 1918. október 28. előtt a volt osztrák-magyar monarchia cssz. köztársaság területén kivül es ő
valamely községben bírtak illetőséggel. Ezek az által, hog ya
cssz. állam. állami intézet, vagy vállalat valóságos hivatalnokai, vagy alkalmazottai lettek. 19] 8. október 28-ától cssz.
állampolgárok.
Nem vonatkozik azonban ez a §. azokra a személyekre,
akiknek a volt osztrák-magyar monarchia területén il1etőségük
nem volt. igy pId. ha orosz állampolgár cssz. állami ~állalat
valóságos alkalmazott jává lett, ezzel nem lett még cssz. állampolgár. Főfeltétel e személyeknél az és az vizsgálandó, vajjon
az illetők az állami szolgálatba lépésük előtt községi ille tő
séggel birtak-e a volt osztrák-magyar monarchiának cssz. köztársaság területén kivül eső valamely községében. (A feleséget
és gyermeket illetőleg L. a j. k. 63. §.)

6. §.

A szepesi és arval lakosok cssz. állampolgársága .
A nagykövefikonferencia hafározafának l/l. cikke
szerinf cssz. állampolgárok azok a volf magyar állam polgárok. akiknek Szepességben és Árvaban a cssz. közfársaságunknak igér! ter üle fen már 19 J 4. január J -je e/öff
községi . jlleföségük volf, vagy pedjg 1908. január l -je
elölf off lefe/epedfek (Belügymjniszfer 34,42J-J920. szu.
rende/e{e. · 12,64 J-1920. szú. (ha!' mjn. rend.)
Ebből a §-ból bizonyos előnyök származnak a népszava-

zási terület" lakosaira, mert míg a kö~társaság többi területén
szabályszerint községí illetőségi jog 1910. január l-től követeltetik, addig a szepesi és árvai lakosoknál ez az idő 4 évvel rövidebb. Említésre méltó továbbá, hogyanépszavazási terület
lakói puszta tartózkodással is megszerezhették az állampolgárságot. mert a rendelet szrint mindazok, akik 1908. január l-j e
e lőtt oly területen bírtak rendes lakóhellyel, amelyen népsz;:tv azásnak kellett volna történnie, cssz. állampolgárok. Ezekn ek
a személyeknek nem kell sem optálniok a cssz. állampolgárságot, sem az állampolgárság elismeréseért folyamodniok.

,- E;
O. ~.

Cssz. állampolgárság szülefés alapján.

§.7.

A cssz. köztársaság területén született, vagy születendő
személyek cssz. állampolgároknak tekintetnek, ha nin(fs igazolva, hogy születésük által más állampolgárságot szereztek.
(236 /1920. szú. törvény 2. §.)

Css;, állampolgárság elnyerése es elvesz{ése.

Megtörténhetil<. hogy valakinek állampolgársága vitássá
válbatilc Mint a j. k. 43. §. azzal a kérdéssel foglalkozik , hogy
abban az esetben, ha valamel y személy illetőségemeg nem
állapítható, mely községbe lesz utalva az illető, úgy az állampolgárságnál ezen .§. alapján az vélelmeztetik, hogy azok a
személyek. akik a cssz. köztársaság területén születtek, cssz .
állampolgárok is, amennyiben nincs igazolv a. hogy születésük
által más állampolgárságot sz ereztek.

8

Az állampolgárság megszerzése- és elvesztéséröl szóló
eddigi rendelkezések továbbra is érvényben maradnak,
amennyiben ezen törvény által meg nem változtatnak.
0920/236. szú. törv. 3. §.)
Az 1879:L. t.-c. Szlovenszkón ts Poclkarpatszká-Ruszba n
a mennyiben rendekezéseit ez, vagy a 222/1896. szú. osz tr ák
törvény meg nem v áltoztatta, továbbra is érvényben van .
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II. RÉSZ.

Községi

ille!őség.

Minden ' természetes (fiz ik ai) szemé lynek amaz á ll am területén fekvő va lame ly és pedig csak egy község kötelékébe
ke ll ta rtozn ia, ame lynek á ll ampo lgár a. Ez a község az illető
személy szűkebb hazája, hona, i II e t ő s é g i k ö z s é g e. A
községi kötelékbe va ló tartozandóság bizonyos jogokat á llapít
meg a községbe illetékes részére. A községi illetőség ugyanis
háborítat lan tartóiko dást biztosít - mert illetőségi községéből
senk i ki nem utasítható, - biztosít' továbbá befolyást a községi
élet vezetésében, segé lyezést és ell átást elszegényedés esetén, b izonyos e lőnyöket stb.
A kö zség i illetőség és az á ll ampo lgárság szorosan összefüggnek egymással, mert az egyik elengedJletetlen feltéte le a
,másiknak. Úgy az á ll ampolgárság, mint pedig a községi illető
ség megszerzését és e lvesztését ill etőleg d ön t ö a z 1918.
é v i o k t ó b e r h Ó 28. n a p j a, mint az öná ll ó cssz. állam
mega lakulásának és mint az öná ll ó cssz. állampolgárság keletkezésének időpont ja.

Onmagdfól édetődő !ehdf, hogya községi illetőségnek
Szlovenszkón és Podkarpa!szká-Ruszban a döntő idő
pontig való megszerzése és elvesztése !ekinfetében érvényesek a volf magyar községi törvénynek vagyis az
J 886: XXIJ. f.-c.-nek a rendelkezései. effől az idő
ponffól azonban csak részben a mos! em life ff törvénycikk rendelkezései, - részben pedig az J 896. évi decem ber 5-iki 222. szú. osztr. törvény rendelkezései.
A 236/1920. szú. törvény 13. S-ának e lső bekezdése
ugyanis kifejez e ttell megállapítja. hogy a községi illetőség
megszerzése és elvesztése iránt intézkedő eddigi rendelkezések, amennyiben azok az a ik. törvény fo lytán ne,m változnal\,
továbbra is érvényben maradnak. Önmagától értetődik, hogy
ez a rendelke zés az 1886:XXrL t. - cikknek m eg nem változtatott
rendelkezéseire vonatkozik. Az idézett hel y második bekezdése kimondja továbbá, hogy a községnek a községi köte lékbe
va ló fe lvételre vonatkozó köte lessége tekintetében a volt magya r területen. tehát Szlovenszkón és Podkarpatszká-Ruszban, érvényesek a 222/1896. szú. osztr. törvény rende lkzései ,
a m e I y t ö r v é n y S z love n s z k ó n a z a I k. t ö r 90

v énny el
e g y id e jüle g
1920. é v i
j u I i u s II ó
J 6 - á n l é p e t t é rv é n y b e.
A község i ill etőség úgy a döntő időpontig, mind pedig azon
tú l különböző módon vo lt megszerezhető, illetve megszerezhető .
Beál lott. illetve beáll az ugyanis az á llampolgároknál vagy más
sze méllyel va ló csa ládjogi kapcsolattól függő en, vagy pedig
attó l függetlenü\.
A csa ládjogi kapcsolattól függöen Illegszerezték, illetve
Illegszerzik a községi ill etőségef a feleség és a gye rm ekek. A
községi illeWség ugyanis a fe leség re nézve a házasságkötéssel,
a gye rm ekekre nézve pedig a szi.iletéssel állott be, illetve áll
be. ez a közséRi illetőség olyanny ir a fűződik a csalá dj ogi kapcso lathoz, hogy a fe leség a házasság ta rt ama a latt, a gye rmekek pedig az önjogúság e ln yeréséig községi ill etőséget öná ll óan nem sze r ezhettek, ill etve nem szrez hetnek; - továbbá,
hogy követték , illetve követik férjük- , ill etve atyjuk-, illetve
any juknak időközben megváltozott, vagy is más községben
szerzett ill etiíségét.
ezt az ill etőséget 'leszármazottmdc
mondjuk.
A családjogi kapcso lattó l függetlenül csak önjogú szemé lye k szerezhettek. illetve szerezhetnek közséRi ill etőséget
és pedig a kö zség i kötelékbe va ló felvétel utj án, 1918. évi
ok tób e r Z/ -i g ped ig hallgatag is.
Idegen államok állampo lgára i csak önkénte s felvétel utján szerezhették és szerezhetik meR a községi illetőséget.
Az Ll. n. leszármazott községi illetéíség megszerzésénéj
úgy a döntő idöpontig , mint pedig azon tul a tö r vény nem á ll apít meg más, mint a családjogi kapcsolatból kifolyó ter ll1 és ze tes
feltételt. - t. i. a fe leségre nézve ét házass~'tgkötést , a Ryermeke ln e nézve pedig a szü letést.

Máskép áll azonban a do log a községi illetőségnek önjogú szemé lyek, va lal11int kü lföld iek álta l va ló megszerzése
tekintetében. Itt követe ltetett. illetve követe ltetik bizon yos
feltéte leknek te lj esitése, ame l yekrő l később részletesen szólunk~ A feltétel tekintetébell jól meg ke ll különböztetnünk az
1818. évi októbe r 27-ike előtti és utáni időpontot. Itt csupá n
eRY főe l té r ést. vagy is a kö zség i kötelékbe való kényszrű felvé telnél megállapított id őe lbir tok l ási határidőt CErsitzungsfrist, '
usucapio temporiS) kell fe le111lítenünk. Ebben a tekintetben [918.
év i október 27- ig csupán négyévi folytonos tartózkodás és
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ezen idő alatt a község terheih ez való hozzájárulás követ eItejtetett. Az említett időponttól azonban tizé vi
k't'
nélküli tartózkodást
ir
el
ő
a
tör
vény
azonban
a
k··me,gszta
~s
""'
, o z s e g er hl eIhez va lo hozza]arulás nélkü\.
, Hogy. h~ly.e~en ~íl:álhassuk el. ld szerezhetett törvén yes
n~o~on kozse.~l lll~t~.seget 1918. évi október hó 27-éig és ki
szel ezhet, e~tol ~z Idoponttól kezve, külön fejezetb én adjuk el ő
a: 1918. eVI oktober 27- ig érvényben volt törvén yes rend elk ez~s~ket, s külön fejezetben azokat. amelyek az említett idöp ontto l ervenyesek.
II. Fejezet.

A községi illetöség megszerzése és elveszfése 1918. ev!
okfóber 27-éig.
.. ~z időponfig érvényesek volfak az 1886: XII. maóyar
forvenyCIkk rendelkezései.
.
.=>
A~

e feje ze tben előadottak e l ső sorban azokra a volt ma,all ampolgárokra vonatkoznak, akik a jelenlegi Szlovenszk o . es ~o,dkarpatszká-Rl1sz terü letén fekvő va lamely községben tl letoseget szereztek s ennek a lapján cssz . á ll ampo lgárok
akarnak lenni.
. ~ ,kÖZSég i i ll etőség a lapja él , törvényben e l őirt feltételek
t.e IJesltese" A~ 188~:XXII. t.-c.-nek több, különösen 10. S-ának
l :nd.e l ke,~e.se ~ sze n nt valamely
személynek valamely közseg tl l et~seger~ v~ló joga a törvényes feltételek teljesítésével.
nem p~~ l g az tll etekes hatóság nak erre vonatkozó kijelentéséve l nY1ltk meg; - továbbá valamely szemé ly akkor is lehet
valamely községbe ill etékes, ha az ill etékes hatóság azt ki sem
Jelentette ..
gya~'

. Az, hog;: ~ely volf "!agyar iJllampolgiJrnak nyilf meg
a Joga legkesobb 1909. ev! december hó JI-fől 1918 ..
~kfóber hó 27 -éiJ? ferjedő id'öben a jelenlegi Szloven;zk~
es Podkarpafszka -Rusz ferülefén fekvő valamely k"
,
'II f " , ,
ozseó
J e oseger,e.
-" az 1886: XXII. l-c.-nek rendelkezés~'
szennf delendo meg.
hogy
az ] 909
'"Ez azonban nem azt jelenti ,
c
. e' v'l d ecem b er
31 -to l 19] 8. e~i október 27-ig terjedő időben az 1886 :XXII.
l.
t. -c. rende lkezesei sze rint szerzett községi illetős '
191 8 - . I t' b
l '
eg csa ([S
. . eV I o < o er 10 28-ig a hivatkozott törvényc ikk r endel92

kezése i ért elmében itélendő me g, - ellenben az ugyanabban
az id őköz ben szerzett illetőség i jog csupán azé r t, mert eme.
jog törvényes módon való meg-, vagy meg nem szerzésének
hivatalos megállapítása csak az 191 8. évi október 28-ika utáni
időbe n történik, - a 222/1896. szlI. törvény rendelke zései szerint volna megitél en dő .
A k é r d é s e s k ö s é g i i 1 l e t ő s é g n e k m e g -,
vag y m e g II e m s z e r z é s e a z 1918. é v i o k t ó ber hó 28 -ika után i s az 1886:XXII. t.-c. é rt e I m é b e n á 11 a p í t a n d ó é s á II a p í t h a t ó meg.
Következik ez abból az egysze rű jogi al ape lvből , hogy miuden
jognak, tehát a községi illetőségi jognak is, a meg-, vagy me g
\Jem sze r zése ama jogszabály szerint itélendő meg. amely akkor vo lt érvényben, amikor a kérdéses jog megszerezhető vo lt.
Csupán a községi illetőségi jog megnyiltának, vagyis ezen
jog megszerzésének konstatálásávaL vagy mondjuk, hivatalos
megállapításával ugyanis a községi illetőség még meg nem
szerezhető. Mert a kÖZség i illetőségi jognak törvény szerinti
megszerzése és az így szerzett jOg megállapításának a ténye·
két különböző dolog .
Nincs és nem is lehet oly jogi alappal bíró rendelkezés,
amely a községi illetőségi jognak 1918. évi október hó 27 -ig
az 1886:XXIL t. -cz. alapján való meg-, vagy meg nem szerzésé t 1918. év i október 28-ika után a hivatkozott törvénycikk
szerint va ló hivatalos megállapítását s e megállap ításnak akár
határozat, akár b izonyítvány formájában való igazolását til-

z

taná.
Az önáJl ó cssz. á llamnak 1918. évi október 28-án történt
megalakulásá val önáll ó cssz. állampolgárság is keletkezett. An- ,
nak eldöntésénél tehát, hogy mely volt magyar állampolgár
tekintendő cssz. állampolgárnak az önáll ó cssz. állam alakulásának pillanatában s ki tekintetik annak csak átmene tileg, t. i.
1921. évi december hó 31-ig, - az alapfeltétel a jelenlegi Szlovenszkó és Podkarpatszká-Rusz területén fekvő valamely község kötelékébe 1909. évi december hó 31-től 1918. évi október
hó 27-ig terjedő időben való tartozandóság. Csak t ermészetes,
hogy ez a községi illető ségi jog a lakosság tulnyomó részénél
az 1918. évi október hó 27-ike után kerülhet megitélés alá ésredig az 1918. évi október hó 27-ig érvényben volt jogszabály
sze rint. ame lyet az 1886 :XXII. t. -c. állapít meg, - és semmi
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ese tre selll ~IZ a !lwtmánytl)rvénnye l egYidejii leg é letbe lépett
222/ 1896. számÍ! osztr. tö rvény rendelkezései szer int.
A most k ifejtett á ll áspont igazolására szolgá ljon a követ.kezö példa. X. és Y. egy időben, vagyis 1914. évi január hó
l.J-én mind en bejelentés nélkül telepedtek le Kosicén s azóta
ott 1~,egS~a~ í t.~s nélkül laknak is. X. Deb r ece nb ő l , y: pedig Szeged r ol koltozott a mondott helyre. Mind a kettő , kereskedők lévén, 1914 óta fizet á ll ami és községi adókat. Ugy X -n ek, mint
Y-n ak az 1886:XXI!- t.-cz. 10. §-a szerint 1918. évi január ]6-án
megny ilt a joga Kosice város községi illetőségére.
X-n ek már 1918. évi jún. 20-án szüksége volt a rra, hogya
fe nti ek szerin t megnyilt ill etőségi joga hivatalosan is, bizonyítvány formájában megállápíttassék. A vá rosi tanács, miután a
községi ill etőség jogának az 1886:XXII. t. -cz. 10. §-a szerint
1918. évi janu ár hó 16-án tényleg bekövetkezett megnyiltát
megállapitotta, - ezt a megállapítást 1918. évi junius 20-án kelt
b izonyítvá nyba n igazo lt a is . X. tehát az em lített megállapítás
a lapján átmenet il eg. vagyis 1921. év i december hó 31-éig kos icei illetőségűnek s cssz. á ll ampo lgá rn aktekintetik és a mondott időpontig kérheti cssz. á ll ampO lgá rságának e lism e r ését.
y. azonban csak 1921. évi május 26-án tartotta szükséges ne l(.
Il0gy az X-hez hason ló törvényes módon megnyilt iJI etőségi
jogát megállapíttassa. Kérdezzük, leh et-e 1921. évi május 26-án
kétség az ir á nt. h ogy Y-nak már 1918. évi január 16-án vo lt
kÖZSégi ill eíÖsége Kosicén s lehet-e kétség az iránt. hogy ez él
jogszerzés 1921. év i május 26-án megállapítható és a megállapítás bizonyítvány formájában igazo lh ató-e? E r re C s a k h a t á r O z o t t n e m m e I f e I e I h e t ü n k. Y. esetét nem szabad
tehát a 222/1896. sZÍ!. osz tr . törvény sze rint megitélni s őt külföldinek, vagy is magyar á ll ampo lgá rn ak minősíteni. Az ő eset~
is az 1886:XXJJ. t.-c. sze rint it é le ndő meg s kÖZSégi illetősége
Kosicén á ll ap ítand ó meg.
Ezt a helyes á lJáspontot igazolja a teljhatalmú miniszter
á lta l 1920. évi mácius hó 27-én 3401/1920. sz. a. kiadott rendeletnek más od ik bekezdéséb~n foglalt és a zsupánokhoz, főszo lga
oír~kh~,Z ,é~ a. vá r o~i ~an á,csokhoz intézett az az utasítás, hogy
az ili etosegI blzonYltvanyert benyujtott J~é r vényt az 1886 :XXIJ.
t.-c. 5~18. §-ai nak e l ő ir ásai sze rin t v izsgálj ák meg és á llapítsák
meg. hogy m.i alapon sze r ezte kérvényező (honi) községi illető
ségét.
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Az J 918. évi okfóber 27-ig szerzeff k özségi illefőség
feluH ezen időpon fon fui is az J 886 : XX!!. t.-c. rendelkezései szerinf állapifandó . meg.
A fent e l őadott ind okok alapján 1918. évi októb e r hó 28-ika
után is az 1886:XXII. t.-c. rendelkezései szerint it é l e ndő és állapítandó meg hivatalosan azo n személyek községi illető sége is,
akiknek már 1910. évi január l-je e l őtt volt ugyan községi iIlesége a jelenlegi Sz lovenszkó és Podka rpatszká-Rusz valamely
községében, de 1910. évi január hó l-töll91 8. októbe r hó 27-éig
terjedő időben az 1886:XXII. t. -c. a lapján a jelenlegi Sz!ovenszkó és Podkarpatszká-Rusz valame ly más községében új
községi ilJ etőséget szereztek. Ezek ugyanis oly személyek. kik
más községbe történt átkö lt özködésükkel sze reztek községi
i ll etőséget, azaz községi ill etőségüket Szlovensz!(ón és Podkarpa ts z ká-Ruszon megváltoztatták.
Jegyzet:
1. A magyar szöveg az idézett törvény hiteles szövegét
adJa.
2. Mi vel ebben a fejezetben csakis az 1886:XXII. t.-c. rendelkezése it közölj ük. nem jelezzük a törvénycikk évét és számát és a záróje lb en csupán az em litett törvénycikk ~ - ait
idézzük
8. §.

Álfalános szabály.
Minden honpol~árnak valamely község kötelékébe kell tartoznia.
Mindenld csak egy község kötelékébe tartoz ha tik.
A községi kötelék és az abból folyó illetőség megszüntnek
csak azon esetben tekintetik, ha az illető egyén más község
kötelékébe lépett. (S. §.)
Ezek a rendelkezések je lenleg. vagyis 191 8. október 28-i1m
után is érvényesek. (L. a j. le 23. §.)
9. ~.

A községi illefőség megszerzésének jogalapjai.
hető

A községi illetőség ]918. év i október hó 27-éig megszerezvolt:
1. leszármazással;
2. örökb.efogadással;
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3. házasságga l ;
4. ha tározott fe l vételle~;
S. hallgatólagosan, - la kással s köztehe r viseléssel;
6. beutalással.
A következő S-okban közöljük az ide vonatkozó tö r vényes
rende lkezéseket.
10. §.
I

Lesz6rmaz6s és örökbefocJad6s
~

IZ. §.

A községi illefőség megszerzése felepiilés á/fa/.
A községi illetőség település által, vagy anélkül is, a községi kötelélíbe való határozott felvétel által megszerezhető.
(8. ~.)
E z él r e n CI e I k e z é s 191 H. é v i cl k t ó b e r 11 Ó 28-á n
II a t ú I y á t v c s z t e t t e.

U.

•

T örvényes, vagy törvényesített gyermekek atyjuk illető
ségét követik.
Törvénytelen ágyból származott gyermekek azon község
kötelékébe tartoznak, mélybe születésük idején anyjuk tartozott.
Az örökbefogadott kiskorú gyermekek az örökbefogadónak iIIetőségét követik. (6. §.)
Ez a törvényes rendelk ezés - kivéve az utolsó bekezc1és- '
ben fog laltat - jelenleg, t. i. 1918. október 18-ika után is, ér- *
vényes.
A magyarázatot lásd a j. k. ZS. §-áná1.

~.

/(özségben való lefelepülés.
Minden honpolgárnak joga van más községbe települni.
A települő ezen szándékát azon községne,k, amelybe telepedni akar, bejelenti s a község a települést csak azon esetben
tagadhatja meg:
a) ha a települő ellen bebizonyíttatik, hogy bűntett, vagy
nyereségvágyból elkövetett vétség miatt van jogerős hatftrozattal ,::ád alá helyezve, vagy biíntett, avagy ugyanilyen vétség miatt hozott itélet hatálya alatt áll;
b) ha a község terhelése nélkül magát fentartani nem
képes;

c) ha a legutóbbi állandó tartózkodása helyétől kielégítő
erkölcsi bizonyítványt iel nem mut~lÍhat.

ll. §.

H6zass6g
A nő férje iIIetőségét követi és azt mint özvegy is megtartja mindaddig, . míg önjogúlag más községi illetőséget nem
szerez.
A nő, ha férjétől biróilag elválasztatott, vagy ha a házassági kapocs biróilag felbontottnak mondatott ki, azon község
kötelékébe lép vissza, melyhez férjhezmeneteléig tartozott.
Azon eredetileg külföldi nők, kik házasság útján magyar
állampolgárságot nyertek, a fent jelölt esetekben férjhezmene. tel által szerzett illetőségüket tartják meg.
Azon nő, ki külföldivel kötött házasságának megsemmisítése folytán magyar állampolgárságát az 1879. évi L. t.-c. 37 .
. §-a értelmében visszanyerte, azon község kötelékébe lép viszsza, melyhez férjhezmenetele előtt tartozott. (7. §.)
A magyarázatot lásd a j. k. 26. §-ánál.
Ezek él rendelke zések jelenleg, vagyis 1918. évi október
hó 28-ika után is érvényesek.

J 4. §.

A községi illefőség hallgafólagos megszerzése
Aki azon községből, melynek kötelékében volt, más községbe költözik, ez által a régi községi kötelékből még nem lép
ki; ha azonban az új községben négy évig folytonosan lakik,
ennek községi terhelhez járul s ezen község ellene a 9. §. a), b),
c) pontiaiban megállapított kifogásokat ezen idő alatt nem érvényesíti, ezen ,község kötelékébe tartozónak s az előbbi községi kötelékből kUépettnek tekintetik még azon esetben is, ha
települési szándékát be nem jelentette, kivévén, ha azon községben. amelyből átköltözött, a községi terhekhez ezen idő alatt
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• Helyreigazítás. A 10. §. rendell,ezffie leljes q~ész~ben
okfóber 28-il,a ufán is érvényes

A község a telepedés i szándék bejelentéS~l1ek megtörténtéről igazolványt állíttat ki. (9. §.)
.
Ez a rendelkezés jelenleg, azaz 1918. évi október hó ZS-il,a
után is érvényes. (L. a j . Ic 27. §-át.)

jelenleg,

OZ",

19 1&.

7

is folytonosan hozzájárult, vagy ha ily hozzájárulás nélkül, is ti
maga előbbi községi iIIeWséo;ét ugyanezen község beleegyezése mellett fenntartani akarja. (10. §.)
E 'zr él r e n CI e I k e z é s 191 8. é v i o k t ó b e r h ó 28-á il
/
II a t á I y ú t ves z t e t t e.
Ll. ~ .

Hafározot! felvéfel.
Ha a települt azon község kötelékébe. amelybe áttelepe'dett, fel akar véte tn i, e végett az illető községhez a 10. §-ban
megállapított határidőn belül szóval, vagy írásban foiyamodhatik s a község a felvételt azonnal megadhatja. azt azonban
meg nem tagadhatja:
a) ha a letelepült a községben két évig állandóan lakott;
b) ha ezen idő alatt ugyanott községi adót fizetett. va'gy
ennek nemlétében egyéb közterheket folytonosan viselt;
c) ha ezen időközben a 9. §. a), b) és c) pontjai alatt érintett
kivételek alá nem esik. (ll. §.)
E z a r e n CI e I k e z é s 191 8. é v i o k t ó b e r h ó 28 - á n
h a t á I y á t ves z t e t t e.
] 6. ~ .

felvéfEI lefelepülés nélkül.
Ha a községi kötelékbe való felvétel település nélkül tör- ,
ténik, e felett további felebbezés kizárásával a közsé!.!
határoz.
A községi kötelélíbe való felvételről azon község előljáró
sága, melynek kebeléből a felvett kilépett. a felvétellel egyidejüleg értesítendő. (12. ~.)
Ez a r e nd e l kezés 1918. é,vi ok t óber 28 - án é rv é n y é t ves z t e t t e.
17.

S.

18. S.
A beufa lás jogalapjai.
Azon esetekben, melyekben az illetőség a fentebbi, §-,ok
lapján ki nem deríthető, a kérdés alatti egyén saját szemelyere
~ézve a következő rendben ' figyelembe v,eendő alapokon utalta tik azon község kötelékébe:
a) melyben adót fizet;
b) melyben született;
.'
'
c) melyben az utolsó öt év alatt leghosszabb Idetg tartozkodott;
cl) a lelenc, I11elyben találtatott;
e) a hadseregben való szolgálatra elöállítva volt,. va~y
önként belépett egyén azon községhez tartozónak tekmtettk.
amelyböl eJöállíttatott, illetőleg önként belépett.
"
'
Ha azonban egy egész család iIleWsége van kerdesben es
z atya illetösége már a fenti pontok egyike alapján me~ van
:l1aPítva vagy egyidejüleg állapítandó meg valamenny~ ~sa
ládtagra' nézve, a netán már más ilIetösége~ szerzettnek kIveteIével, az atya illetösége az irányadó. (16 . .§.)
, .
E z a r e 11 cl e l k e z é s j e I e 11 I e g. a z a z 19~ 8. e v l o, kt él b e r h ó 28-i k a u t á n i s é r v é n yes. CL. a ]. k . 43. §-at.)
19 . §.

H oni illefőségi b izo ny ítvány.
, b e rl k'e relmére
A ilIetőségröl egyesek szó, vagy ,tras
. : valaérdekelt hatóságok felhívására a község tartozl,k Ig~z,ol
m~n t k'la' ll'tttatni. vagy az Ügyet, az illetőség megallapltasa
vany
.
. (1~ Ei)
vé ett, a felsőbb hatósághoz ieltenesztem. I. s.,
"
g E z a r 'e 11 cl e l k e z é s j e l e n I e g: vag Y l s 19~8'J e :~l
o k t ó b e r h Ó 28 - i 1< a u t á n, i s é r ve n yes, (L. a J, (. ;).

. t:Z

§-át.)

A k özségi illefőséggel összek öfö ff jogo k és k öfelezeffségek'
Aki a községi kötelékbe felvétetett, rendes községi taggá
válik, a községi tagoknak a' jelen törvény által biztosított jogaib a n részesül s a községi kötelékből eredő kötelezettségeket teljesíteni tartozik. (13. §.)
Ez a r ende l kezés jelenleg . vagyis 1918. évi
o k t ó b e r 28-i k a u t á n i s é r v é n yes, (L. a j . k. 44. §.)

lll. Fejezet.
A k özségi ille {őség j ogi hatása ,
•
,,
'
R 1 ' 4
011t]'a' nak valamint 9.
A 736/1920, szú. tor vellY 1.~, . es . ]J
,c ' . .
.
§-ána k - r endelkezéseiböl, tovább á a teljh atal~T1u, mml~z~e~~~~~
1921. évi január hó 15-én kelt 1874? /1920. sza)11~1 r e~ e, ~ e ü_
világosan és ' k étségtelen ül l~ö:etk~zlk. h ~gy a l~ oz s e g ~. l l l : z
" I" b o" z o ] o g l h a t a s a l e h e t. F ugg
töség n e 1< l <:LI
on
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megszerzésének időpo ntjától és birtokosának volt áll ampo lgárságától, sőt foglalkozásátó l is. Az eset e lbírálásánál nem jön
figyelembe, hogy a községi illeWséget miként szerezte meg
valaki. Közömbös tehát, hogy önkéntes felvételIei, vagy a csaItlgjogi kapcso lat alapjá n, vagy id őelbi rtok l ássa l (Ersitzung,
usucapio), vagy kiskoruaknál örökbefogadással stb. történt-c
annak megszerzése. I t t t e h á t t i s z t á n c s a k a z o k a t a
Ic öz s é g i i I I e t ö s é g e k e t k e I I é r t e n i, a m e I y c~ y e k t Ö r v é n yes 111 Ó d o n s z e r e z te t te k m eg.
Hogy milyen jogi 11atása lehet a községi illetőségnek, _
a rról a következő §-okban szólunk.
20.

~.

válnak azo k a ,,!olf magyar államp~/gárok, ,akik~ek fZae;
esséoh en és Arváhan a csehszlovak kozfars~,sagu~ n, .
~gérf terülefen már 1914. évi január l-je e/~tf kozsegJ
ilefősÉoük volf, vagy 1908. évi január 1 -je eloff off lefelepedfek. ( 12,641 - 1920. szú, fhaf. min. rend.)
.. ,
4, Az l. ~. 4. pontjában emlitett személyek abban a kozse~
ben bírnak község i illetőséggel, amelyben hivatali, vagy szolg,alati székhelyüket kijelölték. Ha ez a székhely a csehszl~val{
köztársaság területén kivül van, az illető személy Praha~aJl
szerez községi illetőséget. (236 '1920. szú. törv. 15. §-a. L. a J. k.
4. ~.) .

Teljes joghaf6/y ú I(özségi illeföség.
1. () l y s z e m é I y e I< k ö z s é g i i l l e t ő s é g e, akik az t
legkésőbb 1909. évi december hó 31-ig a jelenlegi Szlovenszkó
és Podkarpatszká-Rusz területén fekvő valamely községben
megszerezték és azt ettől az időponttól megszakítás nélkül
bírják, - j o g é r v é n yes és már magában is feltétlenül megállapítja a cssz. állampolgárságot. ' Ezek a személyek az így
szerzett kÖZSégi illetéíSég alapján 1918. évi októbe'r 28-ától valóságos cssz. á llampo lgárokká váltak s nem tartoznak sem op tálni, sem pedig a cssz. áJJampolgárságUk elismerését ké relmezni. (236/1920. szú. törv. 1. §. 1. pontja, - L. a j. k. 1. §.)
2. A z o s z t r á Ic - m a g ya r mOll a r c h i a k i v é t e léve l más ide ge n államok ,azon vo lt állal11\Jolgá4J. r a i n a Ic k ö z s é g i i l I e t
é g e, akik közvetlenül az
hogy az ]910. évi január hó l-től 1918. évi októbe r hó 27-ig terjedő időben belföldön kÖZSégi ilI etŐSéget szereztek - nem
bír tak sem osztrák. sem magya r állampolgársággal - és így az
osztrák vagy magyar á llampolgársággal egyidejű l eg szerezték
meg a községi ilietősége t a cssz. köztársaság valamely közsé gében, - j o g é r v é n yes, - me rt ezek a személyek a st.ge rl11 aini békesze r ző dés 10. cikke alapján ipso facto megsze r ezték a cssz. állampo lgá rságot. (18749/1920. szí!. that. m in . rend. I.)
3. A helügyminisferiumnak 1920. évi szepfemher hó
U-án kelf 54.42 1-1920. szú. rendelete érfelm éhen Teschen!

ős

előtt,

Szepességef és Arvá! illefően {J nagykövefi konferenci;
hafározafának lj!, cikke szerinf csehszlovák állampolgárokká

21.

S.

Korláfolf joghafályú községi ille fös ég.

.

A z o k n a k a s z e m é I JI e k n e k k ö z s é g i i I, l e t Ő ~
s é g e. akik az t az 1910. évi január hó l-töll91 8. évi oktobcr ~o
27-i g t e rj edő időben a jelenlegi Szlovenszkó és Podka,rp~tsz~a
r~us z terü letén fekvö va lam ely ,községben megszereztek es k? ~ 
vetlenül azelőtt a volt MagJ/aJ-ország területén - S~ lo ~~n,ko es
Podkarpats z ká-l~usz kiv ételével - bírtak községi il,~etos~ggel.
c s a k a k k o r v á I i k v é g l e g e s e n j o g e r s s e, , ~1 a
'1Ietők 1921. év végéig kérell11eZnI fogjak
dZ I
,
" t ' !';
a c s s z.
á IIa m p o Ig á r s á g u k
e l l S 111 e r e s e
e_
a z t t é n JI I e g e I i s i s 111 e r i k, (236 /1920. szú. törv. 9: §-a.
L . a J,' l\. Jr9 . S)
u'
.A ],o"zségi ill etőség elbírálásánál irányadok al.
1886. évi XXII. t.-c, rendelkezései.,
,
'_ '
él
A m o s t e m Iít e t t jog I h a t a s s a l
1 ,1
e. s
f
I " a d o t t f e l t é t e I e k m e I I e t t vall k J o gt
en
eOe
k"
" ' Il e
e r ő s s é a z o k n a k a s z e m é I y e k n e k - o z s.. e ~ I l ,rt Ő s é g e, akik mint a vo lt Ausztriának - ,a ~ssz, koztar~a~~g
hoz csatolt területet kivéve - állampolgaraI a,z
1,0'" eVI Ja
" h' l től 1918 évi október hó 27-éig tenedo Idoben az
l1Ual o - .
, f h
sítással
1879. évi L. magyar t.-c. rendelkezései sz~rm l on,o
valóságos magyar állal11polgárokká váltak es ~zen all~mpol
gárságuk révén községi illetőséget szereztek ~ Jelenlegi S~~o
venszkó és Podkarpatszká-Rusz területén fekvo valamely kozségben. (18749/1920, szÍ!. that. min. reild.)

?

r

?

l,?
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22.

ill e tőség

S.

Érvénytelen községi illetőség.
, ' 1. .~z~k a ,szemé lyek, ~k ik mint a vo lt Auszt rián ak - a
cSSZ.
csato
lt terület
kivételével - a' ll ampo Iga'
, . koztarsasaghoz
" .
,
'
l al, ~, tovabb.~ m,m~ mas idegen államok á ll ampo lgára i a magy.al a ll am ko~ele~ebe va ló felvételüket kérelmezték, - de
~kl!01,ek ezen kerve~y~ 1918. ,év i október hó 27-ig vég leges elm~ez,es: ~em nyert :s Igy az a ll am]Jolgári esk üt, mint kérelmük
el~ntezesenek utoIso aktusát, sem tették le, e l ves z t e tt e k ,a J e I e n l e g i S z l ove n s z k ó é s P O d k a r ]J a t- .
~ z k a-R u, s z ,t e r ü l e t é II f e k v ő val a m e l y k ö z s é g
~lllt a I"
s z u k r e k i I á t á s b a h e I yez e t t k ö s é g.i
,e : o s e g e t. Ezek a személyek tartoznak a cssz. állam kö,t: lekebe :aló fe lvé,telük céljából a község i illetöség nek kil áta:,ba vadlo) helyezését újból kérelmezni. 0023/1919. szú. that.
mm. ren .
,Ez a ren~elet abban a körü lményben leli indokát, hogy az
eml1t~tt szem~lyek a magyar állam kötelékébe való felvéte lüket kereimeztek . .
, . c,. ~ .k? z s, é g i i II e t ö s é g m e g s z ű 11 t. 'ba vaiaId tíz
eV
I kval1flkalt tavolIéte á ltal az 1879:L. magyar t ' -c . 31 ,::;S_,'ana l\:
',t l 'b
el ,e me en ,elvesztette magyar állam])olgárságát. (18749/1920.
szu. that. mIn. rend.)
,~, Az egyes cssz, községek által az 1918. évi októbe r hó
~7 ~t~~ .a bél~esze.rződé,sel~, ~r:.ényének napjáig vagyis 1920.
~~ l JuII,uS .h? 16~lg ~~r]edü ~,do~en oly idegenek részére esetlege11smel t ,,, o z ~ e g l I l l e t o s E' g, akik az illetékes politikai hí;~tal~kto l az a ll am,pol~árságot egyidejűleg el nem nyerték, e l ven y ~ e l e n es allam]Jolgárságuk elbírálásán ak ' alapjául
nem
' , ' szolgalhat,
l'
" - nevezetesen nem J'og'osít a cssz . a'll,ampo lga~ sag elsmeresenek kérelmezésé re. (That. min. 18749/19?0
SZLI. rend.)
~ .

r:

.

z

IV. Fejezet.

A községi

illetőség

megszerzése és elvesztése 1918. ev/
o/dóber hó 28-ától.

Dacára annak, hogya 222/1896. szú. osztr törve'n
' l
19?0 . T
l' 16' ,
.
y csa c
_, ." JU ms 10 -an lepett életbe, - nincs és nem lehet kétség
az 11 ant, hogy az 1918. évi október hó 28-ától kezdve a községi
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elbír álásánál az 1886:XXII. L- c. -n ek érvé ny ükb en fen.ta rtott rendelkezései mell e tt a fent idé zett oszt. törvény összes,
va lamint a 236/1920. szú. törvény egyes rendelkezései érvéIlyesek és irányadók, - mert a magyar törvénynel\. azaz az
1886:XXII. t.-c. -n ek az osztr. törvény rendelkezéseive l ell enkezéí rendelkezései 191 8, év i októbe r hó 28-án érvé ny ük et vesztették, - mivel továbbá a községi köte lékbe . való fe lvétel
kérdését a döntö idöponttól kezdve a cssz. köztá~'saság egész
terü letén e~or séRes jogalapon és egyöntetöen kell kezelni.
A közséR i ill etöség meRszerzése és elvesztése tá rgyában
Szlovenszkó és Pod l(arl)atszká-I~usz te rLiietén 1918. év i október 28·ától tehát a 236/1920. szú. törvénynek, az 1886:XXII.
mag yar törvénycikÍ<nek - és az osztrák 222 1896. sz\\. törvénynek rendelkezései va nnak érvényben. Ezzel szeniben a
cssz. köztúrsaság egyéb te rül etén a 236 /1920. szú. törvénynek,
továbbá a 105/1863, és a 222 /1896. szú. osztrák tö rvényeknek
rendelkezései érvényesel\.
A volt Ausztriából a cssz. államnak jutott területen ug yanis a közsé Ri i\1etöség (Heimatrecht) megsze rzését és elvesztésé t a 1051863. szú. alaptörvény és a 222 '1896. szú. törvény
. szabályozza. amely az előbbi nek csak no\'e ll ája és módosít.ja
az a!aptörvény 8 .. 9. és 10. ~-a inak rende lkezéseit.
t:rthetetlen. hogy miért nem léptették életbe a 222 1896.
szú. novellával egy idéíben Szlovenszkón és PoC\l«(\rpatszkáRuszban is a 10;:)11863. szú. alaptör vényt. Ezt l11egl<övetelte
volna az egységes joggyakorlat biztosítása.
Az alaptörvény u. i. oly esetek r e is megállapít jogszabályokat. amelyek a magyar törvényböl hiányzanalc, bár minden nap fclmerülhetnek s így az alaptörvény már ab ovo kizúrja azt. bogy ilven esetek vitásakká válj anak.
Azért a magyarázó szövegbe fel kellett ve nnünk egyrészt
az alaptörvény által szabályozott eseteket, valamint az osztr,
h:özigazgatási bíróság határozatait is. '- másrészröl pedig cl
magyar belügyministernek vitás esetekben hozott határozatait és kiac\ott rendeleteit.
Mindezek oly helyes és természetes jogi irányelveket tartalmaznak, amelyek az esetleges vitás esetek elbí r álásánál fig-ye lmen kívül nem hagyhatók.
Az osztr. közigazgatási bíróságot O. K, B. beWkkel, a
magyar belügyministert pedig M. B. M. beWkkel fogjuk jelezni.
lO:S

Az örökbefogadott kiskorú gyermekek az örökbefogadónak iIletöségét követik. (1886: XXII. t.-c. 6. §-a.) ., .

A 105-1863. szú. osz fr. fórvény hasonló rendelkez~sekef fa~fa lma~. kivéve éj. kózségi illefőség órókhefogadas alapjan valo megszerzésének eseféf (L. lejehh)
A törvény fent idézett 6. §-a á lta l megá ll apított

községi

illetőség a lapja a szü letés . Mindenk i tehát sz ül etésének pillan::l.tában szerz i meg a községi i ll etőséget (leszá rmazott községi

i ll etőséget) és pedig abban a kÖZSégben , amelybe a törvényes
gyermekek atyja, a házasságon kívül szü letett gyermekek
anyja a gye rmek szü letésének időpontjában illetékes vólt.
Amennyiben törvényes atya a gyermek megszü letése
e l őtt elh alá lozott, - ez abba a kÖZSégbe ill etékes, ame lybe az
atyja az elhalálozásának i dőpontjában illetékes vo lt. (105 / 1863.
szíl. osztr. törvény 6. §., 1. és 2. bek.)
.
A törvény nem á llap ít meg határ i dőt, vagy kort, melI yel a
tö r vényes, tö rvényesített és a házasságon ' kivül született
gyermekeknek születésükke l szerzett (leszármazott) községi
iIIetéísége Jllegszünik. Ezze l szemben azonban már I;atározottan kimondja, Ilogy csak a kiskorú örökbefogadott gyermekek követik iirökbefogadójuk községi illetöségét. Ezzel hallgatag az is ki van mondva, hogy az önjoguságuk idején örökbefogadott gyermekek nem kö"Vetik örökbefogadójuk községi
ilIetöségét, vagyis ilyen gyermekek addig ta rt.iák meg a leszármazással szerzett községi illetéíségüket, amig önállóan mást
nem szereznek. A leány az IS86:XXIJ. t.-c. 7. §-a CL. a j. k.
26. §.) szerint a törvényesen megkötött házasságának pillanatában veszti el a születésével szerzett illetőségét, mert házassága alapján követi férje ' illetöségét.
A most említett, valamint él 222/1896. szú. osztr. téirv. 2.
§- ban foglalt CL. él j. Ic 29. ~.) rendelkezésekből v ilágosan
kö ve tkezi k, hogy a fent említett, valamint a kiskorllsüguk idején örökbefogadott gyermekek csak addig tartják meg a leszármazáson, illetve örökbefogadáson alapuló községi illető
ségüket, mig illetőséget, illetve a rra 'igényt önálló::l.n nem
szereznek.
Ez a kérdés a következő esetekben még kltzelebbről nyer
megvilágítást.
A törv ényesített gyenl1ek atyjának a törvényesítés idejh
birt községi illetéíségét h:öveti, amennyiben ebben az időben
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mint nem önjogú községi ill e t ősége t önáll óan nem szerezhetett.
(105/1863. szú. osztr. törv. 6. §., 3. bek.)
tpúgy az örökbefogadott gye rmekek is csak abban az
- ese tben követ ik az örökbefogadó község i ill etőségét. ha az.
ör ökbefogadás idején még nem önjogúak.

A cssz. kózfársaságnak Szlovenszkón és PodkapafszkáRuszol7 kivüli egyéh ferülefén érvényes 705-1863. szú.
oszfr. fórvény 6 . §-a utolsó hekezdésének kifejezeff ren delkezése 5zerinf az órókhefogadás nem képezi alapjáf
a kózségi i/lefőségne/c
. A szülő községi i1 Ietöségé nek megváltozása eseté li az.
önjoguságukat még el nem é rt tö rvényes, törvényesített, ill etve
örökbefogadott gyermekek követik atyjuknak, illetve örökbefogadójuknak, a házasságon kívül született gyermekek pedig
any juknak megváltozott község i illetöségét. (105/1863. szú.
osztr . törv. 12. §., 1. bek.) Ennek az illetőséznek az alapja
szintén él leszár ma zás.
Az önjogú gyermekek. amennyiben önjoRuságuknál fogva
községi ilI eté)séget még önállóan nem szerezhetnek, - szü l ő i k
községi illetéíségének megváltozása esetén is abba a községbe
illetékeseI\: , all1elybe önjoguságuk eléréséig ·tartoznak és azt
addig tartj ák meg. amig náluk mélguknál nem áll be vá lto zás
a községi ill etöségben. 005 /1863. szú. osztr. törv. 12. §., 1. bele)
A most felhozott két példából következ ik. - és ezzel kiegészítjük fent kifejtett magyarázatunkat - Iiogy a gyermekek, amennyiben a sz ülő eme új községi illetösége, illetve a z
arra va ló igén y 'l11egszerzésének napján l1lég nem voltak Öll-.
joguak, - szintén követik lnég pedig a leszármazás alapján a
sz ülőnek ez új községi iJletőség ét.Ezek a gyermekek jogosultak a szülőjük által új községi illetöségre szerzett igényt
atyjuk, ill etve anyjuk hal á la után özvegyanyjuk, illetve törvé nyes képv iselőjük utján érvényesíteIli. CL. a j. k. 34. §.) Azok
a gyermekek ellenben, akik a szülőjük új községi illetősége
megsze rzésének napján már önjoguak voltak, - feltétlenür
addig tartják meg eddigi községi illetőségüket , mig más községi illetőséget önállóan nem szereznek. Ezek a gyermekek
ugyanis azzal a nappal kezdenek községi ill etőséget önállóan
szerezni tartózkodásuk községében, amelyen önjogú~águkat
elértélc
A törvényes gyermek az atyjának, illetve örökbefogadó107

azért hi v atalosan beuta ltatnak községi (honi) kötelékbe CL. a
j. k. 4.3. S.) , - ki véve v égül a zo kat a személ y eket, a kiknek leszármazott kö zségi illetősé g ük v an, - a ko zségi illet ő sé g 1918.
évi októb er 28-ától önállóan cs akis kifejeze tt felvét ellel szer ez hető m eg, - az t te hát se nki se m sze r ezheti meg hallga tag.

é1melyen ezek a körülmények megszünnek. Amennyiben pedig
ilyen körülményelí ' csak a tartózkodás megkezdése után állanak be, a tiz évi határidő folyása azolí fen állásának tartalma
alatt szünetel.
A tiz évi tartózkodási határidő a községben való tartózkodás szabadakaratú felhagYásával megszakíttatik. A szabadakaratú távollét azonban a tartózkodás megszakításának nem
tekintetilí, ha a körülményekből, amelyek közt az bekövetkezett, a tartózkodás további fentartása kiviláglik.
Csak a törvényes védkötelezettség teljesitése által feltételezett távollét sem meg nem állítja, sem meg nem akasztja a
községi iIIetőségi jogra nézve valamely községben megkezdett
elbirtoklást. (Usucapio)
A községi illetőség megszerzésére törekvőne!í továbbá
nem szabad a megállapított tartózkodási határidő tartama alatt
a szegények közellátásának terhére esnie. Az iskolát látogató
gyermekek tandijmentessége, valamint ösztöndij élvezete,
végül a csak átmenetileg nyujtott segély szegények · ellátása
aktusánalí nem tekintetik. (222 '1896. szú. osz tr. törv. 2. §.)

A községi (hom ) k öfelék be való ki feje z eff felvéfel
k ényszerü vagy ön k én fes leh e!.
.
A községi kötelékbe va ló kénysze r ü felvé tel a kkor kö vet. kez ik be. ha fo lyamodó, ill etve a leszá rm azo tt község i ill ető
ség eseté n annak joge l ődj e, te lj esített e az összes tö r vényszabta
feltéte leket és ezze l jogigény t sze r ze tt a kényszer ü fe lvé telre,
úgy hogy a község ké ny telen fo lyamodót kér elm ér e kötelékébe fe lven ni és folyam odó községi ill e t őségé n ek megtagadása
ese tén jogorvoslatt ai élh et. A kénysze rü fe l vé t~ l t ké rh eti vagy
az ill e t ő szemé ly , vagy a községi ill etőségbe n való ut ódja, vagy
peclig az ill ető sze mély utolsó ill e tő ség i közsé?"e.
A kénysze r ü felvé tel ese tén fo lyamodó azza l a nappa l lép
be a község kötelékébe, a melyen ez iránti kérvé nyét a nná l a
kö zségné l be ny ujtotta. (O. K. B. 10075 '1903. sz.)
Ha folyam odó nem teljesítette az összes tör vénysza b ta
felté tel eket, - a község i köte lékb e való felvé tel teljesen az
ill e tő község szabad aka r atától függ.
A ké rel em e lutasítása
ellen felebb ezésnek helye nincsen. Ez t önk énte s felv étel nek
nevez zük és az t egyedül az ill e t ő személy kérelmezheti. Ha a
közs ég a kérelemnek helyt ad, fol y amod ó az zal a nappal v álik
a ,közs ég tagjává, amelyen a község ebben az ügy b en a határozatát meghozta .

A förvény a községi (honi) kötelékbe való kény szerfelv é fel alapjául négy eleng edlieff'flen felféfelf állapd meg
és pedig .
a) a csehszlovák állampolgá rsÉlgof.
b) az önjog úsÉlgof:
c) fíz évi m egsza kdás nélküli és s z ahadakarafú farfózkodÉlsf:
d) azf, hogya k özségi illeföség megszerzésére för ekvönek a fíz évi farfózkodÉlsi hafÉlridő farfama ala ff nem
szabad a szegény ek köz elláfÉlsÉlnak tErhére f':;nie.

29. ~.

A községi köfelékbe való k énysZ('rff'/vé ~el Felféfelei.

A községi kötelékbe való ),ényszerfelvétel fog a lmából az
is következik, hogy a felvétel mindenkor csakis kifej ezett kérelemre történhetik. Ha tehát a községi illetőség megszerzésére
törekvő a törvény szab ta összes feltételeknek egyidejüleg eleget tett, csupán igényt szerzett a kényszerfelvételre, de a községi illetős é get még nem szerezte meg. Az illeW község ug yanis
kötelékébe csakis kifejezett kérelemre vehet fel személyeket,
de amenn y iben a községi illetős é g megszer zésére tör e kvő az
összes feltételeket teljesítette, a tartózkodási hely községe a
községi illetöséget tőle meg nem tagaclhatja. Önmagától érte-

A tartózkodási hely községe a községi (honi) kötelélíbe
való kifejezett felvételt meg nem tagadhatja attól a cssz. állampolgártól, aki önjoguságának elérése után a községi illetŐSé g
megszt:rzésére irányuló törekvését megelőzőleg tiz éven át
szabad akaratából és megszakítás nélkül a községben tartózkodott.
Ha a községben való tartózkodás oly körül~ények közt
veszi kezdetét, amelyek a szabadakaratú tartózkodást kizárják, a tiz évi határidő folyása csak azzal a nappal kezdődik ,
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tődik,

hog yafo lyamodónak kérvényében igazolnia kell azt,
hORY az összes feltételeknek tényleg 'eleget tett.
A fent előadott feltételeket közelebbről kell megvizsgálnunk és azért minden egyessel a következő ~-okban külön
fORunk foglalkozni .
30. ~,

A cssz, állampolgárság, minf a községi köfelékbe való
kényszerfelvéfel alapja.
A t Ö r v é n y a k ö z s é g i (h o n i) k Ö t e l é k b e val Ó
kényszerfelvétel főfeltételéül a cssz. álJamp o l g á r s á g o t á 11 a p í t i a meg. Ez egészen természetes,
mert oly községbe, ame ly a cssz. állam területének része, csak
cssz. állampolgár lehet illetékes, - mert továbbá a törvén y
csak a belföldinek biztosít szabad mozgást a cssz. köztársaságban és szabad költözködést egyik községből a másikba. (L. a
j. k. 27,' §.) Egyike ez azoknak a iogoknak, amelyeket csak
cssz. állampolgár élvezhet.
A folyamodónak hitelt érdemlően igazolnia kell. hogy állampolgár. Ezt igazolja az utolsó honi községének előljárósága
által kiállított honi ' illetőségi bizonyítvánnyal.
A törvény rendelkezéséből az is következik. hogy külföldi kényszerfelvétel alapján egy község kötelékébe sem
léphet.
31. ~.

Onjogúság, minf a községi köfelékbe való kényszerfelvéfel fefféfele.
A k ö z s é g i k ö t e I é k b e val ó k é n y s z e r f e Iv é t e l 111 ft s o d i k f e I t é t e l e a z ö n j o g Ú s á g. Azt, hog)r
mely személy tekintendő önjogúnak. a 25. §-ban már előadtulL
A törvény rendelkezése szerint kényszerfelvétel útján
csak önjogú személy lehet valamely községbe illetékes. A j. k.
25. §-ában azt is említettük, hogy az önjogúságot még el nem
ért személyek községi iJletőséget önálóan nem szerezhetnek.
A törv~ny azt is megköveteli. hogy az önjogúságnak már
a tíz évi tartózkbdás megkezdésének a napján, továbbá a tar tózkodási hat áridő (az elbirtoldási határidő) egész tartama
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alatt megszakítás nélkül. végül a tí z évi határidő betöltésének
idején is fenn kell állania.
Ebből következik, hogy a tíz évi határidő önjogüság hiányában l<:ezdetét nem veheti, hogy továbbá ennek a határidönek a folyása az önjogúság megszakításával csak megállíttatik.
vagy is szünetel, de meg nem szakad és csak az önjogüságot
kizáró körülmények megszűnte után folyik tovább az önjogúság megszakadása előtt megkezdett elbirtoklási határidő.
Az önjogúság megszakadásának tartama C,Supán az elbirtoklási h 'atáridőt megállító, de meg nem akasztó hatályú , és azért az önjogúság megszakaclása előtt eltelt id~ beszámíttatik él követelt határidőbe .
Közömbös" az önjogúság megszakadásának az oka, mc;,:kövcleltetik azonban. hog-y ezt a körülményt az illetékes
hatóság állapítsa meg.
Az önjogúság születési bizonyítvánnyaL születési anyakönyvi kivonattaL a nagykorúsítottaknál az erre \'ona tkozó
hivatalos okmánnyal , özvegynőknél házassági okirattal. sőt
más teljesen hiteles okmánnyal is igazolható.
.12. ~.

Tíz évi larfózkodás, minf a községi köfe/ékbe való
kényszerfelvéfel feffé/e/e.
A t ö r v é n y m e g s z a b j a. h o g y cl k ö z s é g- b e n
való tíz évi tartózkodásnak szabadakarat ú n a k é s 111 e g s z a k í t á s n é I k ü I i n e k k e II l e n n. i e.
1. S z a b a d a k a r a t ü t a r t ó z k o d á s~
Szabadakaratúnak tekintendő az a tartózkodás, amelyet
az illető személy önakaratúlag választott és amelyre sem törvénnyel, sem bírói ítélettel, vagy közigazgatási (po'utikai) 11i~
vatal ítéletével (határozatával) kötelezve és kötve nincsen.
Nem tekinthető tehát szabadakaratúlJak a börtönben . fegyházban , fogházban, h:atonai fogságban. javítóintézetben, kényszermunkahelyen, elmegyógyintézetben stb. eltöltött tartózkodás.
A tartózkodásnak szabadakaratoll alapulónak kell lenni e
a tartózkodás megkezdésekor. annak tartama alatt és annak
leteltekor. Amenl1yib~n a tartózkodás ön akarattal meg nem
kezdődött. a tíz évi határidő sem kezclődhetik meg, Ha a tar115

tózkodús ll1 egkez dése utún oly körülmények állanak be, ame lyek él szabadakaratú tartóz k odás t kizárják, az' önkényte len
tartózkodás időt a rtama csupán megállítja. de m eg nem szakítja a tíz évi h atá rid őt, - ez az időtartam tehát az elbir toklási határ idöb e beszámít. Mi hely t azonb an a kényszerű tartózkodás megszűnik. az elbi rtoldási h atá ridő tovább folyi!c A
tör vényes r ende lk ezés sze rint az ön k ényte len távollét ugyan is
a tíz év i h atá ridő t csupán ' sz ün ete lteti. az önakar at t'I távollét
elle nben azt megszakítja; - a törvényes, vagyis kénysze ríí
védköte lezettség teljesítése által előidézett önkényte len távollét a megkezdett tíz évi h a tá rid őt sem nem szünete lteti. sem
ll1eg nem akasztj a.
Azokat a sze mélyeket ill etöen, akik a törvényes vé dköteleze tt ségük nek, vagy önkéntes katonai szo l gá l atL~knak teljesí~
tése közben érik el önjogúságukat és katonai szolgálatukat
rendes lakóhely ük'ön kí vül teljesítik, az elbi r tok Iás ez áll apot
ta rtall1a alatt meg nem kezdödhetik, mert tartózkodásuk sza badakaratúnak nem tekinthető. Ezek a katonai szemé lyek teIlút katonai szo lgálatuk tartama alatt kényszerfelvétel útján
községi illetéíséget nem szerezhetnek. de ez alatt az idö
alatt, va lam int a katonai szo lgálatból va ló kilépésük pillanatában annak él községnek kötelékébe tartoznak. ame lvnek kötelékébe katonai szolgálatuk megkezdése előtt ta rt oztak.
Ezzel szemben oly személyek tekintetében. ak ik törvé nyes védköte!ezettségüket rendes lakóhelyükön teljesítik és
önjogt'Iságukat ilyen szolgálat teljesítése közben érik' el , a tíz
évi határidö az önjogúságnak il yen katonai szolgálat teljesítése közben történt elérése után kel:dödik.
A törvényes védköte lezettség teljesítésének i dötartama
oly személyek tekintetében, akik ily katona i szolgálat megkezdése e l őtt önjogúak voltak és a katonai szo lgálatot r endes
lak óhelyükön kívül te ljesít ik. - a törvényes rendelkezés sze r int sem meg nem áll í tj.a , sem meg nem szakítja a tíz évi határidöt, vagy i s ez tovább folyik. úgy hogya törvényes védköte lezettség te lj esítéséve l eltelt idötartam a tíz évi határidőbe
beszámít.
Ha azonban az ön j ogú személy önkéntes, tehát a törvény
által nem követelt katonai szolgálatot r endes lakóhelyén kívül
teljesíti. ezzel nemcsak megállítja. hanem meg is szakítja a
megkezdett tíz évi határidőt.
J
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Ez a törvényes r~ ndelke zés azonban nem zar]a ki azt.
l10gy katonai személyek önkéntes katonai szolgálatuk ideje
alatt önkéntes felvétel útján község i illetőséget nem szerezhetnek abban a községben, amelyben katonai szolgálatot telj esít enek .
Az az idő, amel yet a feleSég a házasság tartama ,alatt annak 1l1 cgsz Lint éig férje oldala lllelletteltöltött. az osztrák közigazgatási bíróság által elfoglalt elv i álláspont sze rint szabadaka ratún ak és oly tartózkodásnak tekintendő , amely a tíz évi
ll atúr idö\) e beszámít abban az esetben. lia az özvegynő önállóan és k ényszerfelvéte l útján akar községi illetős ége t szer ezni abban a községben, amelyben házasságának m egsziíntéi 5 férjével tart ózko dott, de ez utóbbi azért, m ert tíz év ig rt
H)zségben nem lakott, - kényszerfelvétellel közs0g i iliuó ~,é 
ge [ ne m sze r ezhetett.
II. M e g s z a k í t á s n é I k ü l i t a r t ó z k O d á s.
A törvény tová bbá egy és ug ya nab ba n a
l, ci 7. S é g b e n t í z é v i m e g s z a k í t á s n é I k íj l i t él rt ö z k o d á s t k ö ve t e I. Ez annyit jelent, h09; V él lllegszaIdús nélküli tartóz]<üdás tartamán ak összesen tíz é-vet kell kitenni e. Ez azonban nem azt j elenti, hogy enn ek az idötartam -,
nak , ennek a tartózkodási határidön ek , m egá llás nélkül kell
folynia, - m ert a törvény csak azt köv eteli , hogy a jog il ag
megkezdett tíz év i tart ózkodás m eg nem szakítható.
Az említett h atá ridő tartama alatt ug yanis oly k örülm én ye k l,övetk ez hetn ek be, am elye k a megke zdett tartózkodási
határid önek a fol yásá t vagy megállítják, vagy pedig l11egszakítják. - ép azért a törvény is megkülönbözteti a tartóz k odási
határidő folyásának szünetelését és megszakítását. Mind a k ét
esetbcn megúll a határidő f olyása . még pedig a szün etelé ssel
ideiglenesen. a megszakítással ellenben véglegesen. A szünetelésnek az a jogi hatása van. hogy a tartózkodási határidő
to vább folyik. amint azok ·a körülm ények , amelyek annak 'foIyúsát lehetetl enn é tették. m eg nem szünnek. - és a szünetelés
beálltáig eltelt id ő a tí z évi határidöbe bes zámít, a szünetelés
tartama alatt eltelt időt azonban figy elembe ve nni nem szabad.
Világos teh át, hogy a tíz évi határidő foly ásának egyszeri,
vagy ismételt szünetelése esetén több részletb ő l is állhat, csakhogy ezeknek a r észeknek együttvéve tíz évi határidőt kell
adniol<- A tíz évi határidő megszakításának 'az a jogi hatása
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van, ho,gy, a ~egszakításig eltelt idő a tíz évi határidőbe be
,nem szam Ithato, azt tehát újból kell kezdeni.
A törvény
,
, értelmében a tartózkodási hel y nek csa l{ sza b a d
akaratboi va lo elhagyása szakítja meg a megl
d tt t' , .
h t' 'd"t l
l
{ez e
IZ eVl
~ ~n o " la ~ i. az i l ető személy szándékosan elhagyja edd 19l tartozkodasi hely ét.
, A tíz ,év i határidő szünetelése önkénytelen, tehát kényszerl,te~t tartozkodás folytán áll be. mely vagy a tartózkodás közseg~ben, vagy pedig m ás községben történik.
A községből
valo szabadakaratú távozás a m egkezdett határidőt szintén
nem szakítja meg abban az esetbe n. ha a körülménvekből világos~n kitű~ik, h ogy az illető szemé ly eddig i tartózk;dási helyét
t?~abbra IS megtartani szándékozik. A törvény ugyanis nem
trltJa, hogya szemé ly a községből ne távozzék s nem követeli
hogy cl személy a község területéhez mi1ltegy kötve le gyen:
A,~ért ö,nm agátó l értetődik, hogy a tartózkodási h ely községéb~1 v,alo szaba,dakaratú és ideiglenes távozás. pl. fürdőhelyen,
korbazban val o hosszabb tartózkodás is. még nem is állítja mega tíz év i határidő folyását.
Az a körülmény, hogy va laki eddigi tartózl<odási helyét
tény l.eg elhagyta, a kö'rülm ényekbő l itélendő meg.
O nk ént értetődő dolog. h ogy folyamodó a tíz évi tartózkodását igazolni tartozik. és a közs~g ezt a körü lm énvt hivatalosan megállapítani 1lem köteles. Folyamodó tehát az önakaratú
és megszakítás nélküli tartózkodás megkezdését és annak tíz
évi tartamát hite lt érdem lő en igazo lni tartozik. Az illető személy érdeke tehát. Ilog-y a községben va ló telepü lését az 1886:
XXII. L-c. 9. ~-a érte lméb en (L a j. k. n. §.) az e löl júröságnak
bejelentse és a bejelentésröl magúnak igazolvúnyt állíttasson
ki. A ta rt ózkodás megkezdése tehát ily en igazolvúnnya l igazol hotó. A megszakítás llélküli tartózkodás tíz évi tartama akár
tanukka l. nevezetesen allnak a háznak tu lajd onosával, amelyben, vagy azokkal a személyekke!, akikkel egy h ázban lako t{
a mUl1kaadóva l, akinél munkában állott, - akár pedig ll1unka-:
Illetve cselédkönyvvel. az ipartestület bizolT:idtványával, él
m~nká.sbetcgsegé l yző
pénztúr igazolvúnyáva,L vagy pedig
mas hIteles okirattal igazolható.

33. §.

megszerzésére törekvőnek nem szabad
köz ellátás terhére esnie.
A törvény érfelm ében csak az a személy nem szerezhet igény / a községi illetőségre, aki a !Íz évi ha/áridő
alatt a szegények közellátásának terhére esetf. A csak
Mmenetileg ny uj fo ff segély közellM6sn'ak nem tekinthető.

A községi

illetőség
'a

Az oszt r . közigazgatási bírósúg 10.\4ü '1905. szú. inclokolúsa szerint cl szegé nyek közelbtása és az átmeneti segé ly közt
él következi) megkülönböztctií kriteriulJ1 van . Szegé n yek köze-Ilátásának az a közsegély tekintendö, amcly kiegészítésképe n, sőt a kereseti tevékenység h e lyett ll yujtandó, h a cl keresetképesség teljesen hiányzik, vagy a kereset elégte len a községi ill etös.ég megszerzésére törekvönekés eltartúsára utaltakl:ak e llátásáva l összekötött kiadúsok fedezésére. Köze\lábsnak
tekintenclö tehát az a segé ly, amely az elörcl{ülwtóan tartós.
t légte len, vagy hiányzó keresetképtelenségct kiegészíti, vagy
helyettesíti. Átméneti sCl-~é l yriíl e lle nben akkor beszélünk. ha
oly r endk ívü li kiaclásol<ról van szó, melyek a községi illetőség
ll1egszerzésére törekvönek kereseti képessége ált a l épen rendI,ivüliségük fo lytán nem fedezhetők.
Szegények e Jl átásának nem tekinthető az a segély, amely
él pillanatnyi inség (O. K. B. 487.3. és 4~7:'i 1903. sz.), vags' peclig
megbetegedés esetén (O. K. B . .2189 \903. sz.) nynjtatik. Szeg:ények e llátásának nem tekinthetií a ho sszabb iLleig- is tartó
kórhúzi úpolás (O. K. B. .3092. és .1Q9.1190.1., 10.146. és
] 1.391 /1905. sz.), vagy pedig gyógyszerek nyujtása. (O. K. B.
902., 4574. és 4614. 1909. sz.)
A szegények ell átásának közellátásnak. vagy is olyannak
ke ll lennie . ame lyet a község, \'ai:CY az állam n y ujt. (O. K. B
620,3 1905. sz.)
Azért él szegé n yek közellát:lsúllak él tön'ény cxp likatíve
fe lsoro lt akon kívül nem tekinthetők még a követl~ezö esetek
sem: a magán jótékonyság (O . K. B. 3166d903. sz.), az evang:e likus, vagy izraelita hitközség által, ha úllandóan is nyujtott

~egt" l yek . (O. K. B. 6203, 190,1. sz.)
Közömbös, hogya l,özellátásban a községi illetiJség megsze r zésé r e törekvő, vagy pedig családja ama tagjai r észesülnek -e, ak ikr öl él törvény ér t elmében gond oskodni tartozik.
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itt meg kell em lítenünk az 1886:XXII. t.-c. 9. ~. r,endelke(L. él j. k. 27. S.), melv sze rin t a község él köz~égb_ell való
települést megtagadhatja attól, aki ki nem mutatja, llOgy l11agát
és családját a ,község megterhelése nélkül eltartani képes.
zéSci t

34. ~.

A községi (honI) köfelékhe való kényszerfelvéfelre
irányuló igény érvényesdése,
A tÖl~vény 2. §-a szed nt a községi (honi) líötelékbe való
kifejezett felvételre szerzett igényt érvényesítheti nemcsak az
igényjogosult, illetve utódai községi illetöségben, vagyis azok
a személye,k, akik az 1886:XXII. t.-c. 6. és 7. §§. (L. a j. k. 25.
és 26. ~-aH) rcndelIH:lés€'! szerint követik az igényjogo'suIt
de az eddigi honi kÖZSége is,
és-]íözségi illetöségét,
amennyiben hontalanról van szó, az a község, amelybe a hontalall az 18Sfl: X XII. L-c. 16'. §-a alapján beutaltatott. (222 t ~q6.
szú. osz tr. törv. 3. §-ának 1. bekezdése.)'
Mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy a most idézett
rendelkezés a községi illetőségben való utódokat illetően az
186:3. évi december 3-iki 105. szí\. osztr. törv. 6.. 7. , 11., 12. és
13. §-aira, a hontalant illetően pedig a most idézett törvény lll.
, fejezetének rendelkezéseire hivatkozik. Mivel azonban a most
idézett törvény rendelkezései Szlovenszkón és Podkarpatszká-f~uszban nem és csak a cssz. köztársaság egyéb területé~l
érvényesel(, fel ' kellett vennünk a törvény szövegébe azokat 'a
törvényes renclelkezéseket amelyek Szlovenszkón és Podkarpa tsz ká- r~uszban é'r vényese k.

Iyen az ill etö szemé ly teljesítette mindazokat a feltétel eket.
amelyek meg-állapítják a közséRi kötelékbe való kén yszerfel vételre irányuló igényt. Az sem kétség-es, hog-y ezek a személyek csak atyjuk, illetve férjük, illeve anyjuk halála után érvényesíthetik igényüket. amennyiben az i,ogig-ényét méR nen1
érvén yes ítette volna.
Végü l a kérdéses ig-ényt nemcsak az a község érvényesítheti,' amelynek kötelékébe az igényjogosult igényének keleth:ezése e lőtt tartozott, de az a község- is. amelynek kötelékéb e
az igényjogosult, mint hontalan, hivatalosan beutaltatott. A
községek részéréíl való ezen érvényesítésnek az a célja, hogy
szabaduljanak az esetleges terhektől, amelyek községi illető
ség alapján az eg-yik, vaRY a másik községet érheti]\:.
Ezek a község-ek jogosultak azt az ig-ényt nemcsak az
ig-ényt szerzett személyre, de a községi i1letős~gét kÖVetőre
vonatkozóan is érvényesíteni,
minden esetre akkor, ha az
igényjogos ult ' igényét már, nem érvényesítheti. (O. K. B.
98.3511903. sz.)
"l-

,'X ).

~

:-I.

A községI (honI) köfelékhe való kényszerfelvéfeJre
vonafkozó igény elévülése,

A községi l(ötelékbe való kényszerfelvételre iránvuló
igén yt elsé) sorban- maga az a személy érvényesítheti. aId a
törvény által megállapított összes feltételeknek eleget tett és
életben van. Jogosult a községi kötelékbe való kényszerfelvételt kérni saját személyét és illetve azokat a személvekét illetüen is. akik községi illetőségét l\;övetik, azaz akiket a lesz{Hlllazott községi illetőség illet meg. (L. a j. k. 25. és 26. S.)
Ezt az igén~·t másodsorban énrényesíthetik annak a személY!lek községi illetőségét követők. aki a kény sze rfelvételr e
való ig-ényét már meg-szerezte. Ezek azok a személyek. akiket
a leszármazott községi illetőség- illet meg azon a' napon, amf2-

Ha ~ cssz. álampolgár tartózkodásával abban a községben,
amelyben a jelen törvény 2. ~-a szerint (L. a j. k. 29. ~.) a
községi (honi) kötelélíbe való felvételre az igényt megszerezte,
felhagy, vagy annak a községnek teriiJetét akaratlanul elhagyja. - maga az igényjogosult, vagy a, községi illetöségét
követölí ezt az igényt a tartózkodás megszünésétöl számítandó
két éven belül, ellenben honi községe öt éve~ beliiJ érvényesítheti.
A községi (honi) kötelélíbe való kifejezett felvételre vonatkozó igény érvényesítése it:ánt a 2., 3. és 4. §. szerint benyuj. ,
tand9 kérvények bélyegmentesek. (222/1896. szú. osztr. törv.
4. §.)
A községi kötelékbe való kifejez ett kényszerfelvételr e
vonatkozó igény érvényesítése záros határiclöhöz van kötve
abban az esetben. ha az, aki azt a törvényszabta összes feltételek teljesítése után valamely községben l11cgszerezte. ebböl
a községböl kiköltözik, vagy ennek a községnek aterületét '
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akaratlanul e lh ag~ja. Ezt az igényt maga az igényjogosult és
a községi ill etőségét követők két, eddigi honi községe pedig öt
év a latt veszti e l attól a naptól számítva, amelyen az igényt
sze r zett személy eddigi tartózkodásával az elbirt ok lási községhen önakaratúlag, vagy akarat lanul felhagyott.
Magától értetődő clolog. hogy az ill ető szemé ly és esetleg
a községi i1letős~gét követők az igényelévülésének e"Setében
az 1886: XXII. t.-c. 5. §-a érte lm ében meg tart ják az eddigi
községi ill etőségüket. (L. a j. k. 2.:3. §.)

.36.

~.

KüJfÓldieknek községi (honi) köfelékbe való felvéfele.
Külföldiek és azoka személyek, kiknek állampolgársága
meg nem állapítható, a 2. §-ban megállapított feltételek alatt
(L. a j. k. 29. §.) igényt szereznek valamely csehszlovák község honi kötelékébe való felvételnek kilátásba helyezésére . a
ielvétel azonban csak akkor hatályos, ha az illetök a c;sz.
állampolgárságot megszerezték. (222/1918. szú. osztr. törv.

5. ~.)
A most idézett, valamint a 7. ~. (L. a i. k. 38. S.) rendelkevilágosan következik:
1. hogy él törvény a községi kötelékbe való fd"ételnek
kilátásba helyezése tekintetében cl külfödiektől és azoktól a
szemé l yektől, akik nek állampo lgársúga meg nem állapítható,
ugyanazoknak a felfételeknek teljesítését kivánja, mint a cssz.
állampo lgároktól ;
Z. hogy a községi kötelékbe \'aló fe lvéte ln ek kilátásba helyezése k ö t e l e z ő, vagyis a község azt Ll feltéte lek teljesítésének esetén meg nem tagadhatja, e ll enkező esetben az illető
szemé ly jogorvosl,tttal élhet;
3. h ogy az igényt, ame ly el lJem évül csakis lllaga az
igényjogosult szemé ly érvé nyesíthtti.
'
Vitúsnak marad az a kércli:s, hogy a fent em lít ett szel11éIyek önjog"ús~lgút mcly t. i. a bel-, vagy külföldi törvények rendelkezései szerint itéljük-e meg. Mi azon a véleményen
vagyunk, hogy ezt a kérdést az itteni törvények szer int kell
elbírálni .
A teljhatalmú l11inisternek a Szlovenszkóra érkezők jelentkezése túrgyúban 1920. évi június hó 8-án ke lt és a j. k. 27.
zésébő l
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§-ában szó szerint leközölt 5835/1920. számú rendelete

a kül-

földiekre is vonatkozik.
.
Itt közöljük ugyancsak a teljhatalmú miniszternek

Idegenek 5zlovenszkó ferülefén való fartózkodásának
engedélyezése
-tárgyában 1920. évi augusztus hó 27-én 55/1920. (99~4. adm. L
Úradné' Noviny 13. sz.) szám alatt l<iadott rendele,tet. "
Idegenek Szlovenszkó területén való ~~r~~zk~d.~s~nak
engedélyezése körül követenc.!éí egyöntetLí e l]ar as cel] abol a
következő l<et r endelem:

1. ~ .
Az az id egen, aki érvényes útlevé\1el Szlovenszkóra érke.-z ik, csak abban a községben, illetve vidéken jogos.ul,~ l ak~l.
ame ly útlevelében ldtüntettetett és csak addig az ldoponhg ,
ame ly ugyanabban az útlevélben megállapíttatott.

2. §.
Ha az idegen más községekben, ill etve vidéken is akar
tartózkodni. mint ~melyre nézve az érvényes útlevele ,l<i adatott. vagy ha az idegen hosszabb ideig akar Szlovenszl~on tartózkodni, mint az útlevelében engedélyeztetett. tarto~l1( er,~'e,
még pedig más községbe, illetve vidékre való útr~kelese e.lott,
vagy az útlevélben engedélyezett idö e lt elte elott, a lejebb
megje lölt. hivataloktól engedé lyt ldkérni.
3. ~.
A Z. ~ -b an em lít ett engedély l11egadásúra i\1etékes:
.
1. ha a l<özség, ill etve v id ék, ahová az idegen átmen111
szándékszik, ugyanazon zsupa területén van, - az a zsupá,n • .
akinek törvényhatósága területén a község, illetve v ld ek
fekszik;
.
2. ha a község, illetve vidék, a ho vá az idegen átmenm
szándékszik, más zsupa területéJl van, mint amely az útl~vél
ben ki van tüntetve, Szlove nszkó igazgatáSával megb Izott
teljhatalmú minister;
3. ha az ugyanabban a községben, illetve vidéke n való tartóikodásnak 14 nappal l eendő meghosszabbításáról van szó,
az a zsupán illetékes, akinek törvényhatósága területén a köz123

külföldiek megérkezését és eltávozá,'iát 24 óra alatt be ne m
jelenti. vagy az t a külföldit, aki a bejelentéshez szükséges
adatol, szo lg-á lta tását meg-tagadja, fel nem jelenti, kihágást
követ el és 200 koronáig- terjedhető pénzbüntetéssel büntete nd ő . (Il. §.)
Az a kül földi. aki szállásadójának vagy megbizottjának,
esetleg a hatóság. vagy hatósági közeg felhívására a bejelentéshez szükséges adatokat be nem mondja, vagy valótlan
adatoka t mond be, kih ágást követ el és az e lőbbi esetben 200
koronáig- terjedhető pénzbüntetéssel , az utóbbi esetben pedig
egy hónapig terjedhető elzárás sal és 400 koronáig terjedhető
pé nzbü ntetésse l büntetendő. (12. §.)
Az a külföldi. aki lakás i szándékát 15 nap alatt -be nem
je le nti. vagy az 5. §. értelmében hozzá intézett felszólításra három nap a latt nem nyilatkozik. kibágást követ el és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. (13. §.)
Az a külföldi. aki igazolja, hogy lakisi szándék áf a

hafóságnak bejelenfeffe és hogy kéf évófa állandóan aZ
ország ferülefén lakik az állampolgárokra nézve fennalló
feHéfelek melleff felepülési engedélyérf folyamodhafik. Sem
felepülési engedély nem adhafó, sem a községi köfelékbe
valo felvéfel kilátásba nem h elyezhefő annak a külföldinek aki ezen förv eny rendelkezéseinek nem feff eleget.
(J6. §.)
,
Ezen törvény intézkedései á ltal nem érintetnek azok él
tö rvé nybe becikkelyezett áll amszerződések. melyek megállapodásokat tartalmaznak azokra a feltételekre nézve, amelyek
mellett a szerződő külföldi államok po lgárai Szlovenszkó és
Podk a rpat szká-Rusz területén tartózkoclhatnak és letelepülhetnelc (J 7. §.)
37.

S.

A községi (hom) köfelékbe való k ényszerfelvéfel irán fi
k érvények elinfézése.
Ha a tartózkodási hely községe a községi (honi) kötelékbe
való felvételre vonatko~ó igény érvényesítése (2., 3. és 4. §.
L. a j. k. 29., 34. és 35. §.), illetve annak kilátásba való helyezése (§. 5., - L. a j. k. .36. §.) tárgyában az igénykérvény beadásától számítandó hat hónap alatt uem határoz. - a döntés
a felettes politikai hatóságra megy át.
126

Ugyanazon hatóság felebbezés esetén is dönt, ha a, tartózkodási hely községe a községi (honi) kötelékbe ~alo ie!vételt illetve annak kilátásba helyezését a 2- 4., Illetve .,.
§-ok ~seteiben elutasította. (222 /1896. szú. osztr, _törv. 6. §:)
A honi kötelél,be való kényszc rfelvéte l, illetvc ann ak k~
látásba helyezése iránti kérelem szóval vagy irá,~ ~~n , J~YUJ
tancló be az illetékes község e l ő ljáró ságán ál. Az elolJar osag- a
.
szóbel i kérelmet jeg-yzőkö n yvbe fog laln i tarto zik .
A hon i kötelékbe való kényszerfelvétel. ill etve annak I(I ~
látásba helyezése fölött a község-i képviselet határ?z:
Nem tarthat juk helyesnek az 1. bekezdében ld ez~tt r ~n
delkezést. ame ly szerint a tartózkodási hely község~ 11I.ll C.S J111pe r ative kötelezve a honi (községi) kötelékbe va l? lofeJez,ett
kényszerfelvéte l. ill etve a felvételnek kilátásba valo h elyezes~
fe lett hatá r oz ni , · az a tényező t. i.. ame ly nek tiz év alatt b o
alkalom kinálkozott megfigyelni és megitélni azt. hOg~T ~ fo lyamodó a tiz évi e lbirtoklás i határidő alatt miképen teljesItette a
tÖI:vényszabta fel tételeket.
Az idézett rendelkezésböl az is következik, bog y fo lya , k o d'aSI. l lel y· I"
-' ge I'\. érvényét
modó, a menn y ib en a tartoz
(()zse
.
, h at
hónap alatt el nem intéz i. kérel111ének eld öntését az lll etekes
felettes politil,ai hatóságnál tartozik kérelmezni.
.. '
Ebbe n az esetben azonban a ta r tózkodás i hcly kozseg-e
ta rt oz ik mind azokat a bizonyitékokat 111 eg-v izsg-.álni, ame l :,e~(
az ig-ényt igazolj álc továbbá arról is go nd oskodnJ, hog-y a l\.e~ ~
vé ny kellően és akké nt l e~ye n f,e ls ze l~e l v.e . ,h,Ogy ~ felett:s
hatóság a kérelmet további a kaclaly nclkul el ?ell~legeS~ll es
s ür g-ősen elintézhesse. A tartózkodási hely kozseg-e l~?tele ~
tehát vagy a folyamodót felhívni , hogy az ~set l eg hlal1?,zo
bizonyitékokat pótlólag beterjessze, vagy pedig azokat hIvatalból beszerezni, - továbbá a kérvény ben megl=e~ez~tt tanukat kihallgatni. \'allol11ás ukat ir ásba ~?gl al~i és l<iall~~.~~l a~o~a~
a bizonyítványokat. amelyek igazoljak m~~d~111a . ko~ ulmell) e
ket amelyeket csak a tartózkodási h ely kozsege 19a:olhat stb .
, Kivánatosak tartjuk. hog j' a ministeriun.e tekmtetben a
szük ség-es utasításokat a l<özsége knek megadja.
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38. ~.

40. ~.

A honi (községI) köfelékhe való önkénfes le/véfel.
A 2.- .1., iIIet~~. 5. ~-ban (L. a .i. k. 29 .. 3-t., 35. és 36. §.) felsoro!t es.~t,ek~n ~lvul a honi (községi) kötelékbe való kifejezett
felvetel lranÍl kerelern felett minden felebbezés k' , "
I
·· , h '
(
/
'
lzarasava a
k ozseg
ataroz. 222 1896. szú. osztr. törv. 7. §.)
.. ~ szerint ,a t?rvénycs r~l1delkezés szerint a honi (községi)
k~tele.kbe val~ keny~zerfelveteJ mellett kifejezett önkéntes felvetel IS Iehetseges. Ez a felvétel tehát teljesen a községek szabad akaratátó l függ, amelyek az önkéntes felvételt illet'"l
o eg
semmi'k'epen kötelezve nincsenek.
A.z~rt ~ tÖ,rvén y semmifé le felebbezést nem ellged meg, ele
semmifele telteteIt sem szab. Csakis egy, ámbár a törvényben
~em fo~lalt, de önérthetően elengedhetetlen feltétel teljesítendŐ,
es ~edlg az. hogy fo lyamodónak cssz. állampolgárnak !<ell
lenIlle.
. , A honi kötelékbe va ló önkéntes felvétel iránti kérvén y
Irasban nyujtandó be a község elŐJjáróságánál.
A relvétel felett 'a községi képv iselet határoz.
39.

S.

Az eddigi illefőségi község érfesifése.

~inden egyes község köteles az eddigi honi községet a
~~em.~IY,nek a honi (köZSégi) kötelékbe aZ 1. vagy 2. §. alap~an tortent felvételéröl értesíteni. (222 /1896. szú. osztr. törv. 3.

8. 2. bek.)

,

A most idézett törvényes

rendelkezés

szerint

csak a

henyszerfelvéteJről ~rtesítendő az eddigi honi .község. Az
J 886:~XJI. t.-c. 12. S. 2. bek. rendelkezése szerint a felvételről
~, f~l:etellel egy időben értesítendö annak a községnek elől

]arosa~a, amelY,nek kötelékéből az illető kilépett felvétetett.

Nem
h om.
" , arthat
d tehat, ha az önkéntes felvételt I'S caz edd'g'
l I
k'ozseg
tu omására hozzák.

Kiván~tos volna a községeket rendeletileg erre kötelezni.
!erm,eszetes, hogya folyamodót a felvételről minden esetben erteslteni kell.
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A községi illefőség korláfozása.
A honi (községi) kötelékbe való felvétel sem meghatározott időre nem korlátozható, sem pedig oly feltétel alatt meg
nem adható. amely a községi illetőség törvényes folyományait
hátrányosan befolyásolná.
Minden ilyen korlátozás, vagy fe.ltétel semmis és létező
nek nem tekintendő. (222 1896. szú. osztr. törv. 8. §.)
Ebbő l a rendelke zésbő l következik. hogy a törvényes mÓdon sze r zett, vagy adomúnyozott községi illetőség feltétlen,
a község azt v iss za lIem vonhatja és addig érvényes, amíg az
illetií szeméh' más kö zség kötelékébe nem lép.

41. ~.

A községi köfelékbe való felvéfel dIjai .
A honi (községi) kötelékbe való önkéntes felvétel díjainak
bevezetéséhez, valamint ilyen díjaknak felemeléséhez országos törvény kívántatik.
Ezeknek a díjaknak a község pénztárába kell befolyniok.
A községi kötelékbe a jelen törvény 2- 4.' §-ainak rendelkezései szerint való felvétel után semmiféle díjat szedni nem
szabad. (222 /1896. szú. osz tr. törv. 9. ~.)
A törvény a községi kötelékbe való kifejezett kényszcl"felvételért díjnak szedését tiltja. Az önkéntes felvételért. valamint a felvételnek kilútásba helyezéséért csak a törvény ált{tl
megállapított díj szedhctö.
A tel~hatall1lt'l minister az 1921. évi jalltlúr hó Ll -én kelt
18749/1920. szú. rend eleténck utolsó bekezdésében a 22.?i1896.
szú . osztr. törvényre való hívatkozással figyelmezteti a köz ségi hivatalokat. hogy az optúlónak községi kötelékbe való
felvételéért díjat szedni nem szabad. Ez azokra él szel11élyekre
vonatkozik, akiket él .?36/1920. szú. aIk. törvény 14. §-a alanján valame[yközség kötelékéhe kell bent<llni. (L. a j. k. 42. §.)
A fent idézett rendelkezésben emlitett törvényt azouban
Szlovenszkóti és Podkarpatszká-Ruszban eddig életb e 'nem
léptették. amely az 1886:XXII. t.-c. 14. §-ának 2. bekezdése
alap ján alkotott azt a községi szabály r endeletet hatályon kí129

v ül hel yezte vo ln a . ame ly b e n t11in den község m egú ll ap ította a
,
k özs ég i köte lé kb e való fe lvé te l díjai t.
Néze tünk sze rint a k özségek addi g . a míg a kérdéses tö rvé ny t éle tb e n em lép tet ik. jogosult ak a szabály r e ndelét ükben
m egáll a píto tt díj akat szed ni , d e csakis az önk é ntes fel vé telért
é s a fe l\'é te ln e k kil átásba h e lyezéséé r t.
42. ~ .

K6zségi i//ef6ségnek k 6zh ivéJféJ/héJ lépéssel véJló
m egszerzése.
1.

A 23tl'l920. szú. alic törvény 1. S-ának 4. bekezdésében
említett személyek abban a községben birnak községi iIletöséggel, amelyben hivatali, vagy szolgálati székhelyüket kHelölték. Ha az a székhely a csehszlovák köztársaság területén
kívül van, az iIIetö személy Prahában szerez községi ilIetöséget. (236 ,1920. szú. törv .15. §.)
A 23G 192U. szú . ~lik. törvény l. ~ - a 4. bekez cl ésé ne k szósze r int i szii\·c)!.'C a következö:
Cssz. állampolgárok 1918. október 28-tól mindazol" akik
e nap előtt az egykori osztrák-magyar monarchiának' a cssi.
köztársaság területén kíviil esö valamely l,özségébel1 birtak
községi illetöséggel és a cssz. állam, vagy valamely cssz. állami intézet. vagy vállalat valóságos hivatalnokaivá, vagy alkalmazottaivá lettek. (236 1920. sZlí. törv. 1. §. 4. pontja).
ll.
V églegesell alkalmazott udvari, állami, országos, községi,

kerületi I,özalapítvány-képviseleti hivatalnokok és · szolgák,
lelkészelí, nyilvános tanítószemélyei" végül a cs. kir. jegyzők
hivatalulíba lépésével abban a községben szerzik meg községi
illletőségüket, amelyben állandó hivatali helyüket kijelölték.
(22211896. szú. osz tr. törv. 10. §.)
H a az J. és ll. alatti töryényes rellclclkezésel\et eg-ymással
egybevetjiik . nlincljá r t az első p i11 aníltra megállapíthatjuk. hogy
nem fü ggn e], össze eg:r mással. tehát függetlenek egymástól s .
m incle n ik li k mást tartalmaz. Vannak azonban közös ismérveik
és ped ig:
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A honi illetií ség . al11el y ről itt s zó van. az ille tő szem élY
a karata nélkül és ta lá n cllel\ is áll a píttatott m eg úg y, h ogya
szem é ly e rr ő l a jog r ól alapjának fennállása alatt hatályosan Ic
sem mondh a t. Az ugyanis sz ilárdan és elválas zthatatlanul ösz -'
s'z e v an k ötve az ill ető sze mély hi v atalá val. ill etv e szolgála táva l, úgy hogy ez t é ny leges sz olg álata id e jé n m ás k özségb e n
tör vényes m óclon k özség i ill e t őség et nem s zer ezh e t.
Ez a h oniill et5ség továbbá szilárdan fíí ző clik a hh oz a k özségh ez és a nn a k a község nek t e rül e téh ez . am ely az illető szem ély hi vat a li', vagy szolgála ti székh ely e. E bb öl k övetkezi k.
hogy az ill ető ,személy m ég abban a z ese tb en is székh e lye
l<özségének köte lékébe tartozik . h a t é ny leg n em ebb en, h a n em
m ás k özségben b k ik. m e r t a hi v at a li. vagr szolgála ti szél, l1 ely . n em pe di g <l lakóh e ly k özsége a h atá r ozó.
Mindk ét tör vé nyes ren d elk ezés azonb a n elöír ja. hogy az
ilI et ö' személy oly jelleg ü és valóságos hivat aln ok. vagy alkalm azo tt legye n, a l). i a r en d elkezése kb en t axa tíve eml íttetik.
-.L t ovábbá. h ogy h ivatali , vagy szolgálat i székh elye a községben állandó legyen.
Valóságos h ivata ln ok. alka lmazott. lelkész stb . az a fé rfi
és nő. akit a törvén nye l. kor mán y - vagy m inis te ri r e nd e lette l.
községi vagy más szabályr e n cle lettel a rr a fe lha t alm azott téllyezö az e lőí r t szabályok és mód sze rint vég legese n kil1 ev~
zett. vagy megválasztott , - és a k inevezet t. ill etve Jl1egva lasztott k inevezését. ill etve megválasztását el is foga dta . aL
e l ő í r t esküt vagy fogada lmat letette. hi vat a lút vagy szolgálatát tényleg el10g la lta és te lj esíti.
Ak i tehát ilyen községi ill etősóg elism eréséért fo lyamod ik, a fe nt e l ősoro l t körülményel,et hi te lt é rd emlően igazolni::!
. is ke ll.
Nem tekin thető te h át valóságos hi vataln okllak. vagy a lkalmazottnak az a személy, al~i csak ideiglen es. meghatáro zott ideig tartó, vagy ped ig fe lmondh ató szer ződésen alapuló
szolgáJatot teljesít.
A h ivatali. vagy szo lg[tl ati székhelynek á ll andónak kell
lenn ie. Az a község teh át. amelybe n va laki csal, ideiglenesen.
bár hosszabb ideig is hi vatalosan tartózkoclik. á ll andó Il ivata li .
vagy szo lgálat i helynek nem tekinthető.
Kétség esefén m in dkét felté telt illetőe n a z ill etékes hatóság
clön t.
l

:s l

Q'

Az illető szemé ly ezt a község i illetőségét hivatalának,
vagy szo!gálatúnak bármely módon történt megsziínése után
is és addig tartja meg, míg tö r vé nyes módo n más községben
(községi illetőséget nem sze r ez.
Az 1886:XXII. t. -c. 7. §-ában fogla lt alapelv szerint a feleség a törvényesen megkötött házasság ta r tama a latt még abban az esetben is követi férje községi illetőségét, ha a fenti
rendelkezések sze rint őt netán önáiló községi illetőség illetné
meg. Ezt csak házasságának ll1egszűnésének napján slerzi
meg, mert ilyen feleség, mint özvegynő, nem követheti elhalt
férjének községi iIletőségét.
Világos, lJogy ~1 feleség, valamint a törvényes, tö r vényesített és örökbefogadott gyermekek követik féJ'jük -, illetve
atyjuk -, illetve örökbefoadójuknak, - a házasságon kívül született gyermekek pedig any juknak a fent idézett rendelkezések
egyikével megállapított községi i1letőségH (L. a j. k. ZS. és
26. §.)
fi

Katonai személyek részére il fent idézett rendelkezések
eg-yike sem állapít meg községi illetőséget.
Lényeges különbség a két rendekezés között a következő:
A 236/1920. szlI. aik. törvény 15. §-a csak azokra a személyekre vonatkozik, akiket az állam áll;;uni szolgálatba ved át
és átvételük előtt sem cssz. állal111)olgárpk nem voltak, sem
pedig arra törvényes alapjuk, vagyis községi illetőségük Il~m
volt a cssz. köztársaSág területén fekvő valamely községben,
- hanem állampolgárai voltak a volt osztrák-magyar monarchiának a cssz. köztársaság területét kivéve. Ez a rendelkezés
nemcsak az állami szolgálatba már véglegesen átvett de olyan
személyekre is vonatkozik, akiket esetleg a jövőben állami
szolgálatba véglegesen átvesznek.
A 222/1896. sZÍ!. osztr. töí-vény 10. S-a kizárólag azokra a
férfi és női személyekre vonatkozik, akik től a cssz. állampolgárságot még hivatalba való lépésük előtt követelik, mert ebben a §-ban taxatíve felsorolt funkcionáriusok csak cssz. állampolgárok lehetnek.
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4,1.

~.

A húni (községI) köle/{I(be való beufa/ás.
J.
Amennyiben oly személynek, aki 'él jelen törvény (értsd a
236 , 1920. szú. aik. törvényt) rendelkezése szerint a csehszlovák köztársaság állampolgárává vált, vagy fog valni, a csehszlovák köztársaság teriiletén illetőségi közs{:ge nincsen, abban a községben szerez honi illetőséget, amely az Ő, vagy törvényes .atyjának, vagy házasságon kívüli anyjának utolsó honi
illetősége volt: ha ilyen község nincs, akkor abban a községben. amelyben az Ő, vagy az imént jelzett elődjének utolsó
rendes lakóhelye volt: ha ilyen község sincs, akkor az említett
terület ama községében. amelyben Ő. vagy az előbb jelzett
elődje született.
Ha í-gy sem állapítható meg honi községe. abban a községben illeti őt meg a községi illetőség, amelyben az idegeltből való visszatérte után először mint r~;J1des lakóhelyén letelepszik. (236 1920. szú. aik. törv. 14. §.)
ll.

Azon esetekben, melyekben az illetőség a fentebbi szalíaszokalapján ki nem deríthető. a kérdés alatti egyén saját személyére nézve a következő rendben figyelembe veendő alapokon utaltatik azon község kötelékébe:
a) melyben adót fizet;
b) melyben született;
c) melyben az utolsó öt év alatt leghosszabb ideig tartózkodott;
cl ) a lelenc, melyben találtatott:
c) a hadseregben való szolgálatra elöállítva volt, vagy önként belépett egyén azon községhez tartozónak tekintetik,
amelyből elő állíttatott, illetőleg önként belépett.
Ha azonban egy egész család illetősége van kérdésben és
az atyja illetősége már a fenti pontok egyike alapján meg vall!
állapítva, vagy egyidejűleg állapítandó meg: valamennyi családtagra nézve, a netán már más illetöséget szerzettnek kivételével, az atyja illetősége irányadó. (1886 : XXII. t.-c. 16. §-a.)
A 236/1920. szú . tör vény 14. §-ának j'e nde lkezése (I.) kizáTólag olyan személye kr e vonatkoz i!\., a l~i k a községi iIIetőség133

nek a cssz. köztársaság te rül etén va ló megszerzése előtt a
236/1920. szú. a ik. törvény r ende lk ezései sze rint cssz . állampolgárok lettek, vagy lesznek.
.
Az 1886:XXII. t.-c. 16. §-a (Il.) kisegítő jellegü oly személyek honi illetőségének megállapításáná L akik átmenetilegmint ,hontalanok jelentkeznek. Il yen személyek községi 'illető
ségét 111Índenkor hivatalosan, megelőző tárgyalások alapján
állapítják meg és ilyen szemé lyeket an n ak a községnek kötelékébe utalnak be. amelyre a fent elősorolt alapok egyike első
sorban a lk a lrn azható, melyeknek so rr endjét sz igorúan be kell
tartani.
.

44.

A

~.

. A honi illetőségi bizo n r ít vány kiállítúsa él községbe illetékes személytől meg nem tagadható. (10,::; /1863. SÚl. osztr. törv.
34. §.)
A ho ni illetőségi bizonyítvún)' én'énytcle llné vá lik. ha a
község kimutatja. h ogy az ill ető n ek honi ill etőség i bizonyítványa kiállít{\sának id ején más községben vo lt hon i ill etiísége.
(105/1863. sz ú. osztr . törv. 35. §.)
AholIi illetöségi bizonrítvállyban az :t1ILl III Ilolgú rs(tgot
igazolni n em szabad. mert csak <L beiiigYlllillister jogosult az
~'l lI al'npo l gár ság kijelentésére. (M. B. M. .)6264 1908. sz.)

A csehszlovák közfársosáonok
Szlovenszkó igozgo.::>
fásávo l meghízoff feljhofolmú minister o honi községi
bizonyífványolwf illefően o kövelkezö rendelefeke! odlél ki:

községi i1leföséjJgel összeköföff jogok és köfelességek_

A~i a községi kötelékbe felvétetett, rendes községi taggá
válik, a községi tagoknak a je.len törvény (t886:XXII.) által
biztosított jogaiban részesül s a községi kötelékből eredő köteJezettségeket teljesíteni tartozik. (t886:XXII. t.-c. 13. §.)
Ez a rendelkezés 11 emcsak azok r a a személyekre vonatkozik. akik kifejezett felvétellel a község tagjává vá ln ak, hanem vonatkozik mindazokra . akik törvényes 111ódon községi
',ötelékbe tartoznak.
A törvény nem állapítja meg kifejezeiten és taxative azokat a jogokat. ame.lyek a községbe illetékest megilletik. Ezzel
szemben a 105/1863. szú. oszt r. törvény 1. §-a azokat határozottan megállapítja és ezek a következők: hábo rí tatlan tartóz-·
kodás joga és a közellátásra való igény.

4.'). §.

Honi ille fös égi hizonyífvány.
Az .iUetőségÍ-ől (honi illetőség ről) egyesek szó- vagy
írásbeli kérelmére, valamint az érdekelt hatóságok felhívására
a község tartozik igazolványt kiállítani. (1886:XXII. t.-c. 17.
~-ának első mondata.)
A honi ill etőségi bizonyítvány oly okirat. amely tanúsítja ,
hogy annak a személynek, aki r észére azt kiadták, abban a
községben illetősége van. (105/1863. szú. osztr. törv. 32. §.)
A honi illetőségi bizonyítvány kiállításáért semmiféle díjat
s zedni nem szabad. (105 /1863. szú. osztr. törv. 33. §. 2. bek.)
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I.

1~20. 6 v i ln ct r c i

h ó 27-6 n ,qO \ \02U. s z. a I Ll t t :
Figyelllleztetem Vala 1l1 e 1111~' i alárcllllelt hivatalt. hORV valame nn y i az illetöségi bizonyítdny ki{t1lítúsúért bClIYlljtott
ké r vény t az 1886:XXll. t. -c . .')- 1 ~. ~-:\l l ak e löí r úsai é rt elmében megviz5gúlják és III e g ,'1 II a J) í t s ,1 k ln i II CI e 11 e s e t r e
vonatkozó l ag llemcsak azt. hog' y milyen ala p o n s z e r e z t e a k é r \' é li \, e z ií h o n i i I I e t ií s é g é t.
h a n e m h O.g y a z t n e t11 \' e s z t e t t e -e e l.
E mellett nem szabad figye lm en kív ül hagy ni az 1023 1~19.
számú itteni r endeletet (Ú r ac1 l1 é N()\'ill~' 1~1~. édo lyam 26 - 27.
sz.) , mely sze rint III i 11 CI e n k i. a k i 11 e l\l s z e r e z t e 111 e g
h o n i i I I e t ö s é g é t él C S c h -5 Z I () \' á k k ö z t á r s a s {\ g
va l ame l y
községébell
az
ú ll atl1fo rdul at i g
(1918. O k t ó b e r 2S.). i Li e g e n II e k fogt e k i II t e tn i és
nem szerezheti Ill eg feltétlenül ,i Il o ni i!1etiíséget. h ane m csak
az illetőségllek kilátúsba helyezését alT" az esetre. ha megszerz i az á ll alnp ()lgú rs ~í.g-ot.
\1 S

lJ.
1920. é v i 111 a] Ll S 20-:1 n ,'i.377 : 1~.?U. s z á III a 1 a t t :
A h oni ill etöség i b izonyítványok törvény és e l őí r ás ellen
va ló kiadásának megg-{ltlúsa 5 az 'i1y bizo nyítványokka l külföldön való visszaé léseknek le il ctetlenné tétele céljábó l a következüket rendelem:
'~
A községi hivatal (ta nács) köte les minden b izo nyítvány
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be liigy mini ste ril ez fe l e bb ez iI e tő ; ha pe ui g a zza l egy be ll a ng zóa n az ill e t ősége t m egáll a pítj a , v égér vé ny es.
O ly ~l a t.lrOza ta a köz igazga tüs i bi zo ttsá g na k, m e ly a kár
az a ). akar a b) pont ese te ib el1 az ilI e tősége t a szo lgabír ó i já r ás, ill e t v c ZIZ egés z zs upa te rül e té r e néz \' e nl C,Q·tagadj a , a bc lügY l11ini s te riI cz mind e n ese tb e )) fclc bb ezh c tö.

Midőn a z ille tŐSég m egftllapítüsa hi vatalb ó l eszköz l e ndő,
azon tö r vé ny h a tóság zs upúnja, ille tö leg p o lga rlll es te r e, a ll1 e lyn é l a túrgy al ás Ill eg indíttato tt, ha az ill e t{iséget a tö rvé ny ha tóság egész te rül e té r e n ézve m eg taga da nd ó lJak ta lá lj a, él tá r gya lás t foly ta tj a minda zon tö r vé ny ha tós ágokk a i, melye kb e n
az ill e tő ség a kifejl e tt kö rülmén ye kh ez ké pes t m egáll a píth ató na k látsz ik.
Ha ily mó d o n az ill e tŐSég egyik tö r vé ny li a tósúg ke b e lé be n
se m mOndatik ki. a tá rgya lás t kezde m é n yező zsu pá n, ille től eg
po lgá rm es te r , az ügye t e ldö ntés vége tt a b e tLi gY ll1inis te rb ez
te rj esz ti fel. (1 886 :XXII. t.-c . 18. S. )
A fe le bb ezési h a tári dőt a hatá r ozatb a n Ill cg k e ll úll a píta ni.
Az J886 :XX1I. t. -c . 5.- 17. §-á in ak, v al a min t a 18. §. két
utolsó r e nd e lk ezése in e k é r vénye a tö r vény h a t ÓSág i Joggal
bir ó v áros okra is ki te rj esz te tik azz al a m egjegyzésse l, hogy
az ill e tőség i ké rd ések ir á nt él tan á c s h a tá r oz.
A tanác s ha tá r oza ta .a
(1 886 : XXII. t.- c. 164. §. )

b elü gy mini ste rh ez

fel e bb ez h e tő.

III. RÉSZ.

Opció.
"ü pti o" la tin szó Szós z crinti fo rdítá sa v úla sz tás t je le nt.
A .236/1920. s z ú . tör vén y b en opci ó alatt az á ll amp Olgár ság v álasz thatása é rtendő. A törvé ny allla in téz ke.dése, hogy bi zo nyos sze m é lye k úll a ll1p olgá r s úg o t v úlasz th a tn a k és li a ez
ir á ny ban eJ ő t e rj esz tet t ké r véll Yiik az e lő irt fe lté te le knek m eg fe le l. - vissza ne m utasíth a tó, a je le nlegi vi szo nyo k sz ükségsze rü ségéb ő l e re d. a m e lyek et l11ár a bé ke ko nfe r e nci a is t e kinte tb e ve tt és a b é kesze rző d ésben fog la lt e lve k al apjá n a
236/szíl. tö r vén y is fogla lkoz ik czze l a ké rd éss e l és pon tos szabá ly oka t á ll a pí t m eg, a m e lyek sze rint az ~1 1l ampo lgú rság eme
v ál a s z hatása tör té nh e tik.
Az opci ó jogáva l é lh e tn ek

egy részr ő l

a cssz. á ll a mp o lg ár ok

más á ll a m javár a, m ás r és zr ö l kiil fö ld ie k a cssz. á ll a m javár,a_
Itt te kinte tbe vé te te tt egy r észt az. hogyacssz. úll a mp o lgar
hol bi'rt ill e t őségge l 19 10. januá r hó l-j e e l ő t t és hol sze r ezte azt
m eg 19 10. ja nu á r h ó l-j e utá n . m ás r ész t pe di g az , h ogy
nye lv r e és fa jra lI ézve me ly ik nem ze ti ség hez ta,rtozn a k ~z
opci ó jogúva l élni kí v únó s ze mé lye k. A vo lt n é m e t a ll a ml)olga-.
.
r o ha a tör vé ny kül ön ös tckin te tte l vo lt.
Az o pc ió joga ki véte les i1ltézkedése a tÖ ~· vé ll Y ll,e k . . K~ 
v ilá g lik cz a bb ó l is, h ogy a z o pci ó r a von a tk ozo sza b ~l y.ol~ bIz on yos ielö e iJrJ'ult:lV al ha t:li y uka t veszt ik. A zá r os h a tand o ne k
a m egá lla pítása mag átó l é rte tőd ő , m e rt egy ik á ll a n: S~T~ mar a dhat hosszabb id e ig ké tség b e n a s a j:.í t úll aJl1 Po l ga r ~l .a l!,ar::, a, g at
. I'11 e t oc
" n. Abb o' I. IlOg J. a to" I'\re' n y za'( r .os h atandoh oz
po lg aJ's
k ö ti az opci ó jog ú \' al v al ó é lé st. a z is köve tkeZ Ik, .l-:ogy e ~~n e~
a h a táridőn e k e lmultáva l az áll a mpo lg ár ság opc lova l tobb e
'''II\.' "Z ,'lllq llll)()l g'a' r sáa l11 egsze r" I IC1 IJ Cl11 cs,
m eg nCIll sz cr cz I ICt 0,
zésé re c löirt {lita lún os sz ab úly o k alapján.
., . ,
Kül ö llö s inté z kc cl éc a tö r vé nYIl e k , hogy a z OPCLO Joga:ra l
Inúr a 1.S. é lctévet be tölt ö tt s ze lll é ly c k is é lh e tn ek. Ez t az 111 téz ke d és t út kclle tt \'c llni a b é k e s zc r z6dés b ő l. K ül ö nös, h ogy, a ,
k o rl á to lt csc le h ' ö ké pcsség- íí s zclllél yc k is épe n ilye n font os es
ex iste1l c i,'lii s kérd é sh c n sza h ,ld rc nd c lk czést n y c r te k .
Ez a z illtéz i~e d ése a tö n 'é ll YJl c k <1nll úl sz igo rúbb , m e r t a
.236 1920. SÚl. tö n 'é1l Y ,'i. §- a sze rin t a sz ab á ly szc rin t .gyak or o lt opc ió vissza l1 el,l1 voli a tó. Azo n a n a pon te li Úl. a n: lk.o r az
o pc ióv al é lö a szabá lysze ríí e n ki á llí to tt op c iós bcjclc n te s et b en v ujtj a, v ál tozás á ll b e ~lll a lllp o l g-á rs ág {lban .
cl

'Cl

,

'

"

,

. A 60 1 1920. SÚl. r e nd e let sze rint a llla Ii a tósúg, él Jll c ly né l az
o pci ós b e je le n tés bc n .l'ujt a tik . köte les ll1 eg \ ' i zsg-~lIni . vaj,!on az
r e nde lk ez ik- e az össz e s sz üks ég-es k e ll ékekkcl. l-:Ilenkc,zo e s e tb e n pó tl ás vége tt v isszaa dj a a fé lnek azza l, h og:r a::t pot o l ~a a
h a t á rid ő lejá rt á ig újr a t e rj ess ze b e. E r e nde ik ezesbo i ,az k,ove tkez ik. h ogy a m enny ib en az o pc ió jog á v al é lő az opcios, b.eJ,~l e ]) 
tésé t ' szab álysze rű en fe l ne m sze r e li é s fe lhí vás r a a h a ta nd o le jár tá ig sem p ó to lj a, úgy t e kint e til\' h ogy az o pciós j o~át gyako r o lni nem kívánja. Ugyanez az e s e t áll fenn a k ko r lS, h a . ~z
o pc iós b e je le ntés a h atárid ő uto lsó n ap.j á n tört~ ni~< és az. opc LOSbe je le nt é s szab á lysze rű e n fe lsze r elv e nincs. Ketseg m ~ rulh e ~ f~ l
csa k a k ko r a mik o r az opció jogával é lő op c ió s be] e le nteset
szabálysz rű'en fe l n em sze r e lte s a hi vata l az op tá ló t e lk ésve

1.38
1.39

o ly id őben hívta fe l apótlás ra, aJJ1 iko r él bek ívá nt l11 e ll éklete~
ke t a h atá ri dő lejártá ig már beszerezn i nem tudja. A jelen esetben is az a vé lemény ünk, hogy az opc iós beje lentés meg nem
tör té ntn ek tek i nte n dő. Az, hogy az ill ető ti sz tviselő fegyelmit
kap. a fé len nem segít, m ert ál lam /1o lgá rságá ba n a kí vánt változás nem á ll be. E kö rülm énybő l köve tkez ik. hogy azok a
essz . á ll a mpolgá rok, ak iket opc iós jog ill et m eg. de e joguk kal
n em .éln ek. vag)' bárm e ly okbó l a záros határ idéít ehnu lasztjá k.
tová bbra is cssz. á ll amp o lgáro k ma rad nak .
Oly sze mé lyek, ak ik idege n á ll am javú ra é ln ek opciós be jelentés ük ke l. va lam int a zok, élk ik a cssz. állam .i avá ra op tál tak, in~ó vagyon uk u tán 1l1 e llresek milld e n kivite li , ill etve be v ite li adó a lól. ha az opc iós beje lentés na wjátó l szám ítan dó 12
hó nap a latt rendes lakóhe ly üket abba az á ll am ba teszik át.
a m ely nek javára op tá lta k. Azok r a az á ll am po lgá rok ra nézve,
a kik id ege n á ll ampo lgárságo t optá lt a l~. a 236/1920. sz ú. tö r v.
8. S-a ki fe jeze tten kim ondja . hogy köte lese k lak óhely üke t a bba
az á ll am ba átte nn i. a me lyet "á iasztottak. Azo k a szemé lyek
azo nba n. ak ik az opc iós beje lentés naphha l e lvesztetté k cssz.
á ll a mp olgá rságuk at. enge dé lyt kaphat IJ ak tovább r a is belföl dön ta rt óz kodni . azo nb an r eáj uk nézve a külfö ld ie kr e e l ő í r t
sza bál y ok ér vé nvese k.
A tö rvé ny 6 havi, ] Z hav i és 2 éves h a tá rid őt á ll a pí t m eg.
E h a t á rid ő k a ttól a naptó l szá mítta tn a k. ;ime ly na pon a tö rvé ny é le tb e lépe tt , vagyis am enn yibe n a volt osztrák-magyar
l11 0narchi á ból a lkotött áJI a m okh oz va ló v iszo ny ról van szó,
] 920. év i július 16-án . am en ny ibe n pe di g a Ném e to rszághoz
val ó v isz oll y róI. úgy 1920. év i jan uár lO-én. E napoktól kezdő d őe n számítta tn a k az összes h atárid ő k . a melyekre lIézve a
tör vé ny m ás h a tá rid őt nem á ll apít meg. A né.Qszav azási terü le th ez ta rtozó községi illetőség Lí ek r e a h atár id ő azza l a nappal
k ezdő di k . a me lye n e községe k h ovát a rt ozandóságáró l 8 döntés meg tör tént.
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V. Fejezet.

Olxiós joggal hiró személyek
4N. ~.

A cssz. á//am'poigilrok OpCIOS joga
községi i/iefőségük a/apján.
Az l. ~ . I. pontjában felsorolt állampolgárok más állampolgárságot Választhatnak. ha közvetlenül azelőtt, mielőtt az l. §.
l. pontjában említett teri.ilet valamely községében illetőséget
szereztek, iIIeíöséggel birta k a volt osztrák-magyar monarchiának a cssz. köztársaság területén kívül esö területén.
(236 /1920. szú. törv. 4. ~. 1. pontja.)
.
Az opció joga egy évi záros határidő alatt gyakorolhato
annak az államnak javára, melynek területén a volt illetőségi
líözség fekszik. (236 ' 1920. szú. törv. ·t ~. 2. p. 2. bek.)
Mindenk i, aki e §. alapján cse hsz lovák á ll am polgá r .
a né lkü \. hogy opc ióval kell ene éln ie. vagy a cssz. á ll am polgárság elismeréséért folyamodnia. annak az államnak az
úllamp o lgárs<Í.gát választ hatja. amel:)' a volt osztrák -magyar
mon a rch ia ama tcrületén gyakoro lja Ll fe nhatóságot, a m e lyen
a vo lt il l etőségi községe fekszik .

p é I da .
X. Deb recenben szü letett és ott kÖZSégi' i ll etősége is vo lt.
X. azonban '1909 . december hó 31 -ig az 1886 :XXll. L-c. a la pján Kos icén szerzett i1leWséget. Minthogy X. 1910. január ~ - e
előtt szerezte meg a község i iJletőséget a jelen legi cssz. k.o~ 
társaság te rületén és ettől az időtől kezdve 8zt l11eR$Zakltas
nélkül birja. a .2.36/1920. szú. törvény 1. §-ának L pontja atap ján cssz. állampolgár . .r ogában áll azonban a 1l1~gyar. á l ~,~mpo l
gárságot választania. minthogy közvetlen azelott. l11 1elo;t Ko sicén szerzett volna községi illetőséget, Magyarors~a~ oly
községében birt illetőséggel , amely je lenleg a cssz. koz~arsa 
ság területén kívül esik . Amennyiben tehát X. a magy a r. ,alJampolgárságot akarja választani. rendesen felszerelt Op~lOS be jelentést kell benyujtania 1921. július hó lS-i~ é~ ped1g Sz~~
venszkón és Podkarpatszká-Ruszban a zsupannal. Az OpCIOS
bejelentésre vonatkozó közelebbi adatokat L. a j. k . 56. §-áná \.
Az általános feltételeken kívül az opciós bejelentésnek t~~ta l
m a znia kell legalább is a nnak a kije lentését. hogy az opclOva[
14 1

lamban a lakosság többsége az opcióval élő nyelvét beszéli.
vagy annak fajához tartozik. (236 /1920. szú. törv. 4. §. 4. pontjának 2. b.)
Oly községekhez tartozók számára, amelyekben népszavazás lesz, ez a határidő azzal a nappal kezdődik csak, melylyel e községe.k állami hovátartozandósága felett a ' döntés
megtörténik. (236 /1920. szú. törv. 4. §. 4. D. 3. bek.)

élő ktJlol1d

cl cssz. cí.llall1polgúrságról. Az l. §. 1. pontjának intézkedését ill etően L. a j. k. l. §-át.

49. §.

Opóós jog a régi k6zségj illefőség alapján
Más állampolgárságot választhatnak (optálhatnaid oly idegenek, akik az L ~. 1. pontjában említett területen birtak iIIetőségge) és )íözvetlenijl azután a volt osztrák-magyar monarchiának a cssz. köztársaság és a jelenlegi osztrák és magyar
államok területén kívül eső más községében szerezték azt meg,
annak az államna)í polgáraivá váltak, m,elynek határain belül
fekszik a jelenlegi illetőségi községük. (236 11920. szú. törv. -1.
§. 2. pontja.)
Az opció joga egy évi záros határidő alatt gyakorolható a
. cssz. köztársaság javára. (236 1920. szú. ' törv. 4. ~. 2. pontjának 2. belL)
P é l CI a.
N. J 910. jamtú r 1-ét,t Besz tcrcebClI1Y án birt községi ill ető 
ségge l. 1910. január l-c után községi ill etőséget szerzett Kolozsvárott. N. a cssz. állampolgárságot választhatja. Határidő
1 év. lejúr 19.21. július l.=i-én. A z opciós bejelentés. - amenl1yi. ben N. külföldö1I tartóz].;:obik. - CI cssz. diplomáciai képviselő
ségnél nvujtél1ldó be.
Itt kü lönösen arra a körülményre kell fi gyeI1l1eztetnünl~,
hogy e §. a lapj;itl a cssz. köztársaság ja"ára csak azok a volt
osztrák és magyar állampolgárok optálhatnak. akik 1920. július l6-án községi illeWséggel bírtak a cs'sz. köztársaság és' a
jelenl~gi osztrák. vagy magvaI' á llatll területén kivül és a békeszerződés a lapján más. mint az osztrák. vagy magyar á ll am
polgáraivá váltak.

p é I cl a.
X. n ye lv il eg és fajilag magyar. de cssz. állampo lgár. Választhatja a magy a r á ll ampo lgárságot 6 havi zá ros h atáridő
ala tt.
51. ~ .

A cssz. nye/vű és rajú idegen állampolgárok opciós joga .

\

Más állampolgárságot választhatnak (optálhatnak) külföldiek, kik nyelvre és fajra nézve csehszlovákok és csak azért,
mert az egykori osztrák-magyar monarchiának a cssz. köztársaság területén kivül ' eső valamely községében voltak iIIetöségüek, Olaszországban, Lengyelországban, Ausztriában,
Romániában, a szerb-horvát-szlovén államban, vagy Magyarországban szereztek állampolgárságot. (236 1920. szú. törv: 4.
~. 4. pontja.)
Az opció joga 6 havi záros határidő alatt gyakorolható a
cssz. köztársaság javára. (236/1920. sz~. törv . .t. §. 4. p. 2. bek.)
p é l da.

Más állampolgárságot választhatnak (optálhatnak) oly állampolgárok, akik nyelvre és fajra nem csehszlovákok. (236!
1920. szú. törv. 4. §. 3. pontja.)
Az opció joga 6 havi záros határidő alatt gyakorolható
Olaszország, Lengyelország, Ausztria, Románia, a szerb-hOl'vát-szlovén állam, vagy Magyarország javára, ha az illető ál-

N. Békéscsabán sz ületett és magyar állampolgár is. fajilag és nyelvileg azonban szlovák. A cssz. állampolgárságot
választhatja.
I
A teljhatalmú ministeT l8749 119:?O. Aclm I. körrcnclelete
é rtelm ében a hivatalok szigorúan v izsgálni tartoznak azt. vajjon az opcióval élő fajra és nyelvre nézve csehszlovák-e, különös tekintettel az illetőnek fíatalságától használt nyelvére ,
mely a legalaposabb ismertető jele a nem zetiségnek. Ez okból
ezzel az opcióval csak oly személyek élhetnek, akik fiatal- .
koruktól kezdve cseh ül. vagy szlovákul, mint anyanyelvükön
beszéltek. Nem lehet azért csehszlováknak tekinteni az oly
személyeket, akik pl. oly atyától származnak. aki fajra és
nyelvre nézve magyar. még ha a cseh . vagy szlovák nyelvet
tökéletesen birják is. Amennyiben azonban az . Sltya . nem él.
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Idegen nyelvű és rajú cssz. állampolgárok opciós joga.

yagy család,iától különv~lva él és az anya cseh, vagy szlovák
a gyermek csehszlováknak tekinthető tekintet
nélkü l a származására csak azért, mert a cseh, vagy a szlovák
nye lvet tökéletesen' beszéli.
~zármazás ú,

-) S.
f\
:L.

4 volt némefhirodalmi állampolgárok OpCIOS joga.
Más állampolgárságot választhatnak (optálhatnak) az l. §.
2. pontjában felsorolt állampolgárok. (236/1920. szú. törv. 4. §.
5. pontja.) Az 1. §. 2. pontjáhan foglalt rendelkezést illetőleg L.
) §-a' t .
a J.. k . _.
Az OP9iÓ joga 2 évi záros határidő alatt gyakorolható a
német állampolgárság javára. (236/1920. szú. törv. 4. §. 6. pontjának 2. bek.)
.
E §. a Németbirodalom ama állampolgárai ra vonatkozik.
akiknek oly területen van rendes lakóhel y ük , ame ly előbb a
Németbirodalomhoz tartozott és most a cssz. köztársaságnak
jutott. A törvény itt nem tesz kúlönbséget, hogy az illető személyek mily nemzetiségűek, egyedül az az irán yadó, hogy hol
van rendes lakóhelyük. Így pl. cseh nemzetiségű a német állampolgárságot választhatja. Az opció bejelentésére szolgáló
határidő 2 év.
Minthogy itt a Németbirodalomhoz való viszonyról van szó, a határidő 1920. január 1O-én kezdődött és
1922. január 9-én jár le.
.

A cssz.

nemzetiségű

53.

S.

\

némel állampolgárok opciós joga .

Más állampolgárságot választhatnak (optálhatnak) azok a
cssz. nemzetiségű német állampolgárok, akik Németországban
birnak rendes lakóhellyel ; ba azonban a Németbirodalom és a
cssz. köztársaság terüJetén kivül birnak rendes lakóbellyei,
csak abban az esetben illeti meg őket az opció joga, ha az nem
ellenkezik annak az államnak törvényeivel. amelyben élnek és
ha annak állampolgárságát meg nem szerezték. (236/1920. szÍ!.
törv. 4. §. 6. pontjának l. bek.)
.
Az opció joga 2 évi záros határidő alatt gyakorolható a
cssz. köztársaság javára. (236/1920. szú. törv. 4. §. 6. pontjának 2. bekezdése.)
144

I::z a ~. leh etőséget nyujt azoknak a cssz. nemz et i ségű német állampolgároknak. akik Németországban birnak rendes
lakóhe ll yel, hogyacssz. állampolgárságot választllassák. A
határidő itt is 2 év és 1922. január 9-én jár le. Ugyancsak opció
jogával éllletnek oly személyek is, akik Németország és a cssz.
köztársaság területén kivül laknak, azonban csak oly feltétel
mellett, hogy ha az nem ellenkezik annak az államnak törvényeivel. amelyben laknak és ha abban az állampolgá rságot eddig meg nem szerezték.
,:;4.

S.

A cssz. súi/ők gyermekeinf.'k opciós joga .
Más állampolgárságot választhatnak (optálhatnak) az l. §.
3. pont alatt felsorolt állampolgárok. (236 1920. szú. törv. 7. §.
I. pontja.) Az 1. S. 3. pontjának rendelkezését i1letöleg L. a j. 1<.
.3, ~ - á t.

.

,

Ezek a személyek lakóhelyükre nézve illetékes cssz. hatoságok előtt 2 évi záros határidő alatt kinyilat~oztathatj~k.
hogy állampolgárságukról lemondanak annak az allamnak ~a
v ára. amelynek állampolgárai közvetlenül azelőtt voltak. vagy
amely az állami fenhatóságot gyakorolja azon a területen, amelyen az illető község fekszilc (236 t 920. szú. törv ..1. §. 7. pontjának 2. bekezdése.) .
1. P é l d a.
X. német á llampolgár, de rendes lakóhelye PraJla. X. Prahában született gye rm eke i, amennyiben X-nek ott állandó
lakóhelye van, cssz. állampolgárok. Ezek a személyek azon -o
ban, akikről szó van, 1922. évi január hó 9-i g lakóhelyükre
nézve illetékes cssZ. hatóságok előtt kinyilatkoztathat ják, hOiO. állampolgíÍrságukró l Németo rs zág javára lemondanak.
\

2. P é 1 d a.
N. Kosicén született oly atyátóL akinek ott kö zség i illető
sége van. N. azonban állandóan Magyarországon t~rtóz~odik ,
sőt ott önállóan községi illetöséget is szerezhetett. C sSZ. alla)l1 polgár , de a magyar állampolgárságot választhatja, ha opciós
beje.1entését az illetékes cSSZ. hatóságok előtt 19:?l. július IS-ig
be nyujtja.

•
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Fejezet.

.3. C i kk.

Az opció gyakorlása

1 Az aik. törv. 4. ~. 2 .. 4. vagy 6. pontjában említett szea j. k. 49 .. 51.. 53. §.) az ott megállapított h~táridő
ben, mely a belügyminiszter által a külügymi~isztenu:nmal
egyetértőleg 1920. aug. 20-án 492. szám alatt kla.dott hIrdetményben közelebbről va n l11egál1apítva ~ ebben a CIkkben, megá llapított hi vata loknál bejelenthetik. hogy a csehszlovák a llampolgárságot optálják (opciós be jelentés).

ll1ély~l; (L.

55. §.

Opció jogával biró személyek
Az opció .iogát (4. §.) (L. a j. k. 48. §.) oly személyek, kik
] 8 évnél idősebbek, önállóan gyakorolják. Oly férjes nőre V'o, natkozóan, kinek házassága bíróilag nincs felbontva és nincs
érvénytelennek nyilvánítva, a fér.i opció.ia érvényes.
Törvényes házasságból született gyermekekre vonatkozóan, 18 éves korig, az atyjuk opciója érvényes, vagy ha atyjuk már nincs, az any juké.
Házasságon kivül sziiletett gyermekekre vonatkozóan, JIj
éves korig, a házasságon kivüli anyjuk opciója érvényes. Ha
szülők már nincsenek. vagy ha a házasságon kivilli anyjuk
olyan férfihez ment nőül, ki nem a gyermek atyja, úgy a gyermek nevében annak törvényes képviselője él az opció jogával.
Az opcióra vonatkozó és előző bekezdésekben felsorolt
követelmények megítélése tekintetében az a n3J) mérvadó,
amelyben az opciót gyakorolják. Az opció akár önállóan. akár
a sziilők, a férj vagy a törvény~s képviselö által tétetett. nem
vonható vissza.
Az opció gyakorlásának közelebbi szabályait a kormány ,
rendeleti úton adja majd ki. (236 1920. szú. törv. 5. ~.)
,"io. ~.

Az opció jogi hatálya.
A szabály szerint gyakorolt opció napján yáltozás áll be az
iIIetö személyek állampolgárságában. (236 1920. szú. törv. 6. §.)
Amint már em lített ük (L. él j. k . .l,"i. ~.) az opció jogát oly
!)zemélyek. kik 18. évné l id<ísebb ek. öná ll óan gyakoro lh atják.
Minden opció tehát. ame ly 18. é letévet betöltött szemé lY,e k által
szabályszeríí en gyako rolt atott. vissza nem vonható. Azt az
opciót gyakorolják szabályszerLíen. amely a 601 11920. szú. kormányrendelet 3- 7. cikke ib en e léíírt föltételeknek megfelel.
Ezek oly általános bizon:rítványok. melyekkel az á ll ampolgárság. l<özségi illetőség. személyazonosság sth. igazolható.
A 001 1920. szú. rendeletnek az opcióra vonatkozó cikkei
a következ{ík:
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2. Ol y szt:mé ly ek. akik osztrák állampolgárok, o~cj~s b,:j~
lentésüket a csehszlovák köztársaság diplomáciai kepvlselosegénél Wienben nyujtsák be, azok pedig. akik nén:et .áll~,m,po,l
gárok. él csehszlovák köztársaság diplomáciai kepvlselosegenél Berlinben.
3. Más szcmélyek, amennyiben rendes lakóhel yük a csehszlovák köztársaság te rül eté n van, opciós bejelentésüket az ,L
fokú politikai hatóságnál (Szlovenszkón és Podkarpatszk~
Rl1szban a zs up á nnál) acWík be, melynek keri.iletében lal<ohelyük van: amennyiben pedig külföldön laknak. úgy ~nnáI. a
cse hs zlo vák képviselöségnél. mel y nek keri.iletében lakohel yuk.
községe fekszik.
4. Az opciós bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az opcióval élö sze mél y \'ezeté k- , keresztnevét. foglalkozását (hivatását) és lak óhe lyét:
b) születési he lyét és napj át (okmányol<kal):
c) a törvén~' 4. §. 2. pontja ese tében CL. a j. k. ~9. §.) O~~'
okmán y t. mell ye l beigazolja, hogya törvényben en:~ltett.. tel:u~
leten községi illetéíséggel bír és hog',' közvetlen azelott kozsegl
illetösége vo lt a csehszlO\' ák köztársaság területén;
d) a törvén~r 4. §..J. pontja (L. a j. k :i0. ~-át) esetében oly
bizonyítékot. hogy az ott em lített területen községi illetőséggel
bír és hogy nyelvileg és fajilag csehszlo vák (1JI. hogy csehszlov ák iskolába jár, hogy népszám láláskor cseh-, vagy szlovák nvelvűnek va ll otta magút és hasonló):
a törvény 4. S. 6. pontja esetében (L. cl j. k. 53. §.) bizonyítékot arról. hogy az opció\' al é l ő német állal11polgár és hogy
csehszlovák n emzet i ségű (a d. pont szeri nti módon):
,
f) bizonyítékát a rr ól. hogy az opcióval é lő a törvél~y , 14. S.
szer int (L. aj. k. 43. ~.) mely kö zségben bír községi illetoSegg~l:
g) esetleg a feleség és a 18. év en a luli gye rm ek nevet.
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akikre az OPCIO hatálya vonatkozik. (Házassági okmánnyal,
esetleg a gyermekek koráról szóló okmán yokkal.)
5. A 18 éves gye r mekek fO lyamodvány ukat önál lóan adják be.
4. C i k k.

1. Az él hivatal, ame lyné l az opciós beje lentés benyujtatott, megvizsgálja, ' vajjon fe l van-e szere lve az összes előírt
okiratokkal, e llenkező esetben visszaadja azt a félnek. hogy
azt pótolja és a határidő leteltéig- újból nyujtsa be.
2. A 3. cikk 2-ik pontjában em lített esetekben az a diplomáciai képviselőség, amelynél a rendesen felszerelt opciós bejelentés beadatott, a csehszlovák köztársaság- kormánya nevében az optálónak bizonyítványt állít ki arról, hogy a z optáló
és esetleg az opciós bejelen tésben névleg megnevezett szemé lyek csehszlo v ák állampolgárokká váltalc
3. Amennyiben az opciós bejelentés a -3. cikk 3. pontjában
említett hivatalök valamelyikénél adatott be , e hivatal felettes
hatósága útján a belügYl11inisterh ez terjeszti nt fe L amely az
előbbi bekezdésben említett bizon y ítványt kiadja .
4. Az elvált nőnek kiilön bizonyítvány adandó ki.
5. Ama bizonyítvány másolata, hog" az optáló és esetleg
az ő hozzátartozói csehszlovák állampolgárokká váltak, egyidejűleg elküldendő annak a községnek, amely a ' törvény 14. §.
(L. a j. Ic 43. §.) értelmében a z optáló s z emély illetőségi községévé válilc

5. C i kk.
Az él nap , amelyen a rendesen felszerelt opciós bejelentés
benyujtatott, esetleg a 4. cikk első pontja szerint újra előter 
jesztetett. a bizonyítvánvban a 4. cikk 2. és J. DOlltja sze r int
bevezetendő. (A törvény 6. ~ - a.)

6. C i kk.
1. A törvén)' 4. S. 7. pontjában em lített személyeknek ama
bejele n tése. lJog-y él csehszlovák állampolgárságról lemondanak, az ott Illeg-á llapított IJatáriclö alatt a 3. cikk a. pontjában
cmlített h iva talokn<11 nyujtancló be.
Z. Abejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentő személy vezerék- és keresztncvét fog-Ialkoz ásút (hívatását). lakóhelyét;
b) születési helyét és idejét (bizonyítéko kka1) :

c) azokat Ll hi zonyítékokat, hogy él heje lcntés t tevií sze m é lyek a törvény 1. S..~. pon tjában említett fe ltételek nek cl e g-et tettek; (L. a i. k . .:3. §.)
d) eset leg- a fe leség és a 18 éven alúli gyermekek nevét;
al(ikrc a bejelentés a tii r vény 1Ü. S-a szeri lI t (L. a j. k. (d. §.)
vonatkozik. (Házasság- i okll1únn ya l. eset leg ~\ Rvc rl11c kek koráró l szóló okmúnyokka l. )
3. A 18 évnél idősebb Kyc r lllckck folyamodvú nyukat iillúl lóa n adjúk be.
7. (' i k k .
A további intézkedés r e n ézve a 4. és 5. c ikk hasonl,ó i nt~z
I,eclésci irányadók.
:J--{.

s.
~

Bf'hozafali adó alóli mf'nfesség.
Azolí a személyelí, Idk a csehszlovák kö_ztársaság javára
történt opció után 12 havi záros határidő alatt rendes lakóheJyülíet ennek t~rületére átteszilí, - számítva ezt ahatáridőt
az opciós bejelentés napjától, - ingó vagyonukra nézve semmiféle behozatali adó alá nem esnek abban az esetben, ha azt a
jelzett határidőben az említett teriiletre behozzák. (236 )1920.
Szú. törv. 7. ~-a.)
,')8 . ~.

' A vidasz{of! államha való liényszerú k;kölfözködés.
Azolí a személyek, aldk valamely idegen állam javára opcióval éltelí, líötelesek lalíÓhelyüket az opció nap.iától számítandó 12 havi záros határidő alatt abba az államba áttenni,
amelyet választottaI<. Jogulíban áll azonban tulajdoIlukat itte~li
ingatlanaikra a csehszlovák állampolgárokra érvényes szabaly ok értelmében megtartani és ezen idő alatt ingó vagyol1uk~t
minden Idviteli adó nélkül magukkal .elvinni. (236 1920. SZli.
törv. 8. §.)
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IV. RÉSZ.
Cssz. állampolgárság elismerése.
,)9. ~.

Ideiglenes cssz. éillélmpolgéi,:ok
Oly személyekre nézve, akik az I. ~. I. bekezdésében (L
a j. k. 1. §-át.) említett községi illetőségüket csak 1910. január
l-e után szerezték meg és előbb oly községben birtak községi
illetőséggel, amely az egykori osztrák-magyar monarchia teriiletén, de a .ielenlegi cssz. I(öztársaság területén kivül fekszik,
a kormány rendeletileg záros határidőt állapít meg, amelyen
belül a cs sz. állampolgárság elismeréséért folyamodhatnak~
Ezeket a személyelíet kérel,mük eldöntéséig, illetve a záros határidő lejártáig a cssz. köztársaság állampolgárainak tekintik.
(236/ 1920. szú. törv. 9. §.)
A békeszerzödés azt él rendelkezést tartalmazza, hog y oly
személyek, akik a cssz. köztársaság jelenlegi területén 1910.
január l-e után szereztek községi illeWséget, csak , abban az
csetben szerzik meg a cssz. álla111polg6.rságot. ha azt részükr e
megerősítik. E rendell,ezés alapján él 236/]920. SÚl. törvény 9.
S-ában kimondja, hogy ilyen személyeknek él cssz. állampolgárság elismeréséért záros határidő alatt folyamodniok kell és
a 601 /1920. s z LI. r e n d e I e t e z t él h a t á r i d ő t I 921. d ecember 31-ig állapította meg.
Félreértések kikerülése végett szükségesnek tartjuk pontosan megállapítani azt. hogy kik azok a személvek, akik a
cssz. álampolgárság elismeréséért folyamodhatnak.
l. Üly személyek, akik az 1910. január hó l-től 191 8. október 27-ig terjedŐ időben a jelenlegi cssz. köztársaság területén
szereztek községi illetőséget és közvetlenül azelőtt az egykori
osztrák-magyar monarchiának a jelenlegi cssz. köztársaság
területén kivül fekvő valamely községében bírtak illetőséggel.
(L. a j. k. 21. §. 1. b.)
2. Oly személyek, akik mint osztrák, vagy magyar állampolgárok az 1910. január hó l-től 1918. október hó 27-ig terjedő
időben az érvényben levő törvények alapján naturaJizációval
váltak magyar, vagy osztrák állampolgárokká és ez állampolgárságuk alapján egyidejűleg szereztek községi iJJetőséget oly
községben, mely a cssz. köztársaság területén fekszik. CL. a j.
k. 21. §. 2. b.)

Az 1. és 2. pontban említett · személyeknek
a b b a n a z e s e t b e n, h a m e g a k a r j á k s z e r e z n i a
C s s z.
á I l a m p o I g á r S á g O t, 1921 . d e c e m b e r h Ó
31 - i g f O l y a m o d n i o k 1< e l I a c s s z. á II a m p o I g á rs á g e I i s m e r é s é é r t. l~és z letesebb rendelkezést lásd
alább.
Oly személyek községi illetösége, akik mint idegen állampolgárok az 1910. január hó 1-töl 191 8. október hó 27-ig terjed ő
időben az osztrák, vagy magyar állampolgársággal egyidejüleg
közs~gi illetőséget is szereztek él jelenlegi cssz. köztársaság
területén fekvéí ·valamely községben. -- jogérvényes. (L. aJ. k.
20. ~. 2. b.)
A törvény ama rendelk ezése folytán, Jl1ely szerint . ilyen
személyek kérvényük elintézéséig, illetve a határidő lejártáig.
tehát 1921. december hó 31-ig., cssz. állampolgároknak tekintetnek, illetve, hogy ezekkel úgy ke ll bánni. mint cssz. állam polgárokkal. a cssz. állampolgárok különös kategoriája keletkezett.
akik nem .,végleges",hanem csak "ideiglenes" állampolgárai
cl cssz. kÖzársaságnak.
Annak dacára, hogya 236,' 1920. szú.
törvény 9. ~-a kifejezetten ki is mondja , hogy a polgárok ez
' osztályávai mint, állampolgárokkal kell bánni, ami alatt csak az
érthető, hogy ilyen polgárok kérvényük elintézéséig, illetve a
határidő lejártáig, minden tekinte tben egyenrangú polgára i a
cssz. köztársaságnak , nem tagadhatjuk, hogy ezek a polgarok
épen az állampolgárságuk "ideiglenes" jellegé re való tekint et te!
nem tekinthetők és itélhetők meg minden tekintetben úgy. mint
ct többi "végleges" állampolgár. Vegyük csak azt az esetet az
életből, hogy X. meg ye közigazgatáSi bizottságának ingatlallforgalmi albizottsága arra az áláspontra helyezkedik, hogya
köztársaság érdeke azt kívánja, hogy a föld s általában az ingatlanok cssz. állampolgárok kezén maradjanak. Milyen álláspontra
helyezkedik azonban a bizottság az állampolgárok e "kategoriájával" szemben stb.?
,
Ebbe a kategoriába tartozik a lakosság jelentékeny r esze,
1l1ert nagyon nagy azoknak a száma, akik 1910. jaPlJár l-e után
a jelenlegi cssz. köztársaság területén szereztek községi illetöséget. Abból, hogy a kérelem felett szabad mérlegelés szerint
döntenek, következik. hogy a kérelem kedvezőtlen elintézésben
is részesülhet. Azok a polgárok tehát, akik az állampolgárság
e lismer éséért nem folyamodnak. avagy kérvényüknek helyt
l 'SI

nem adnak, 1921. december 31 -ével, ill etve a kérvény elutasításának napjával , megszünnek cssz. á llampolgárok lenni és
eo ipso megtartják amaz állam polgárságát, melyben közvetlenü l községi illetőségüknek a cssz. köztársaság területén 1910.
évi január l-je után történt megszerzése e,l őtt községi ilietöséggel bírtal"
Azok él polgárok, kiknek az á ll ampo lgárság elisme rése
iránti kérvényét a JI. fokú politikai hatóság (Szlovenszkón a
teljhata lmú miniszter) , avagy ennek e lutas ít ó határozata ellen
beadott felebbezés fo lytán a belügyminiszter kedvezöen e lintézte, ettő l a hatóságtól bizonYítványt kapnak arró l, hogya
cssz. á ll ampofgárságukat eli smerték és attól a naptól kezdve ,
ame ly napon kérvényük kedvező elintézést nyert, vég leges
cssz. állampolgá rok . .
Minthogy a 601 /1920. szú. r ende lettel megállapított határidő záros és így anny ir a font ~ s, hogy. az á ll ampo lgárság e li smerése iránti kérvény t rendesen és az e l őírt ke ll ékekkel feIszereljék, a 601 /1920. szú. rendeletnek a cssz. á ll ampo lgárság el ismerésére vonatkozó ~ - a it ezenne l leközö!jü k.
1. C i k k.

1. A törvény 9. §- ában em lített személyek, ak ik a cssz.
á ll ampo lgárság e li sme réséé rt folyamodn i akarnak, fo lyamodványukat ] 921. december hó 31 - ig terjedö záros határidőben
anná l az l. fokú- politikai hatóságnál (Szlovenszkón és Podkarpatszká- Ruszba n a zsupánnál) nyújtsák be, melynek kerületében jelenlegi honi községük fekszik.
2. A fo lyamodványnak tartalmaznia kell:
a) a fo lyamodó vezeték- és keresztnevét. fog la lkozását
(hivatását) és lakó he lyét;
b) a szü letés he lyét és napját (bizonyítványokkal) ;
c) annak él községnek a megnevezését, ame lybe n folyamodó fo lyamodványa benyujtásának idején kö zségi ill etőség
ge l bír, va lamint a törvény 9. ~-ában em lített területen fekvő
a nnak a községnek a megjelöléSét, ame lybe n községi ill etösége
vo lt közvetlen ül aze lőtt, mi e l őtt a cssz. köztársaság .te rül etén
községi ill etőséget sze rzet t (bizonyítványokkal) ;
d) esetleg fe leSégének és a 18 éve n alóli gye rm eke in ek
nevé t. akik a tör vény 16. S-a érte lm ébe n követik férjük. ill ető 
leg atyjuk . vagy a n yjuk községi il eUíségét. - (házaSSági b) zo-

. nyítvánnyal és él gye rm ekek é letkorát igazo\ó bizOll:)rítnyokkal) ;
3. O ly gye rm ekek, ak ik él folyamodvány benyujtása idején
]8 évné l idősebbek, fO lyamodványukat. amenny ib e n a cssz .
köztársaság e li smeréséé rt folyamodni akarnak. - öná ll óan
nyujtsák be.
:) C i k k.
1. Az a hivatal, ame lynél a folva1110dvány benyujtatott,
megvizsgá lj a, hogy az te lies-e · és ta~talmazza-e az összes el qírt bizonyítványokat ; e ll e nk ező esetbe n v isszaadja azt a félne.k
kiegészítés végett azzal, hogy azt egészítse ki és az 1. cikl):ben
megállapított határidő a latt ujból adja be.
2. A szabályszer üen felszere lt kérvények a ll. fol,ú politikai hatóságnak (be lü gyminiszte r, Sz lovenszkón a döntés a
teljhatalmú miniszterre bízható) terjesztendök e l ő. mely azok
fe lett szabad megfonto lása szer int dönt, - ha a kérelemnek
helyt ad, a kérvényezőnek bizonyítván yt állít ki arr ól, hogya
l,érvényező és esetleg név leg megnevezett hozzátartozói cssz.
állampolgársága elismertetett. Az e lvált feleség részére külön
bizonyítványt állítanak ki.
3. Az e lu tasító határozat ellen az általános szabályok szerint úanassza l lehet é lni a belügyminiszterillmhoz, amely szabad megfonto lásasz.e rin t dönt fö lötte.
4. Az ]920. szeptembe r 3-á n kelt 514. sz ú. kormányrendelet
1.2. ~ . .2. és 16. ~. 3. bekezdésének különös rendelkezései , amelvek a katonai havic1ijasokra vonatkoznak. éri ntetlenü l hagyatnak.
Az ,=)14 19.20. szú . kormányrendelet ]2. ~. 2. és 16. S. 3. bekezdései rendelkezéseket tartalmaznak a tényleges szolgá latba
át nem vett hi vatásos havidij asok végki elégitésé t. illetve ellátmányi illet111ényeit ill etően, továbbá a vo lt osz tr ák. magyar
és oszt r ák -m agyar hadsereg nYllgdijállományú katonai ha vidijasok e ll átmányi ill etményeit ill etőe n , akik csak 1910. január
l- e és 1918. okóber 27-ike közötti id ő ben szereztek községi illetőséget a cssz. köztársaság területén.

p é I d á k.
1. X. B udap esten bírt illetőségge l. 1914. ok tób e r 27 -től
azonban á ll andóan Kos icé n tartózkodott, ott adót fizetett s így
az 1886:XXlI. t. -c. a lapján 191 8. október 27-én Kosicén l{özs~gi
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illetöséget szerzett. 1921. december 31-ig cssz. állal11polgárnak
tekintetil<. Amennyiben a cssz. állampolgárság elismeréséért
akar fol yamodni. 1921. december 31-ig terjedő záros határidő
ben kérvény t kell beadnia. Amennyiben cssz. állampolgársága
elismertetik. a II. fokú politikai hatóságtól - Szlovenszkón a
teljhatalmú minisztertől - bizonyítványt kap arról. hogy cssz.
állampolgársága elismertetett.
Z. A Debrecenbe illetéke s N. 1921. május hó l-én Moldava
községtől illetőségi bizonyítvány kiállítását kéri azon az alapon, hogy Moldava községben 1913. január l-étől állandóan
tartQzkodik, ott községi adót fizet stb. Moldava község köteles
N. részére a honi ill etőség i bizonyjt ványt kiállítani. mivel az
1886:XXII. t.-c. a lapján 1917. január hén ott községi illetöséget szerzett. Nem jöhet tehát tekintetbe ai. hogy mikor kérte
honi illetöségi bizonyítványa kiállítását. hanem mindig csak
az a nap, amelyen a községi illetöség joga megnyílt. Minthogy
azonban N. csak 1910. január l-e után szerezte meg a községi
illetőséget. csak 1921. december 31-ig cssz. állampolgár. Ez
okból részére a községi bizonyítvány is csak 1921. december
31-ig szóló érvénnyel állítható ki. Amennyiben N. a cssz. állampolgárság elismeréséért 1921. december 31-ig nem folyamodik.
1921. évi december hó 31-én megszűnik cssz. állampolgár lenni.
3. A Wienbe illetékes A. él 222 /1896. SÚl. osz tr. törv. alapján 1910. január 2-án Prahában szerzett községi illetőséget.
Amennyiben a cssz. állampolgárság elismeréséért folyamodni
aka r. ez iránti kérvényét 1921. decell1ber 3] -ig kell beadnia.

60. §.

A szerb-horváf-szlovén államban honi i/leföséggel birók
állampolgársága.
Oly személyek, akik csak 1910. január l-e után szereztek
községi illetőséget az egykori osztrák-magyar monarchia ama
területén, amely jelenleg a szerb-horvát-szlovén államhoz tartozik és akik közvetlenül azelőtt az 1. ~. 1. bekezdésében jelzett területen fekvő valamely községben birtak községi illető
séggel, abban az esetben szerzik meg a cssz. álllampolgárságot, ha a szerb-horvát-szlovén kormány által megállapított határidőben nem folyamodnak a szerb-horvát-szlovén állampol.g árságért, vagy ha a kívánt szerb-horvát-szlovén állampolgár154

ság tőlük megtagadtatik. Nevezett személyek azon a napon
szerzik meg a cssz. állampOlgárságot, amely napon az ~lőbbi
bekezdésben jelzett 'határidő lejár, vagy azon a napon, amelyen
kérvényüknek elutasító elintézése nekik kézbesíttetett. (2361
1920. szú. törv. 10. §.)
P é I da.
l. X. Prallában birt l,özség i illetöséggel és az 1.910. január
l-je és 1918. októbe r 28-ika közötti időben Laibachban szerzett illetőséget. Abban az esetben. ha X. szerb-horvát-szlovén
állampolárságért a szerb-horvát-szlovén kormány által megállapított zá ros határidőb en nem folyamodik. vagy a szerbhorvát-sz lo vén állampolgárság tőle megtagadtatik, azon a napon. al11elyen a záros határidő lejárt, avagy amelyen a kérvénye elutasíttatott. cssz. állampolgárrá válik.
2. N. Bratislavában birt községi illetőségg eL de az 1910.
január l-e és 1918. októbe r 27-ike közötti időben Zomborban
szerzett község i illetőséget. Amennyiben N. a szerb-horvátszlovén állampolgárságért nem folyamodik. avagy az tőle
ll1egtagadtatik. a cssz. állampolgárságot azon a napon szerzi
meg. melyen cl szerb-horvát-szlovén kormány által ' megállapított határidő lejárt. avagy a kérvénye elutasíttatott.
61. §.

Ideiglenes o/asz 6/Iampo/gárok.
Oly személyek,
a) akil{ oly községben birnak illetőséggel, mely az egykori.
osztrák-magyar monarchiának a békekötés folytán Olaszországnak átengedett termetén fekszik, de nem ott születtek,.
vagy
b) akik az a) alatt említett valamely községben csupán hivatali állásuk folytán, vagy pedig csak 1915. május 24-ike után
szereztek községi' illetőség et, minden további nélkül a csehszlovák köztársaság állampolg.áraivá válnak, ha a csehszlovák
köztársaság területén fekvő valamely községben közvetlenül
azelőtt volt községi iJletőségük, mielQtt az a) alatti területen
sz.ereztek községi illeWséget, feltéve, hogy egy évi záros határidőn belül az illetékes olasz hatóságok nál az olasz állampolgárság elismerését nem kér~lmezik, vagy ha a kellő időben benyujott kérvényüket elutasítják. (236/1920.' szú. aIk. törv. 11.~.}
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62. §.

Ideiglenes cssz. állampolgárok
Azok a csehszlovák állampolgárok,
a) ~ki~ a ll. ~. a) pontjában CL. a j. k. 61. §.) felsorolt vala~llely kozsegben bIrtak . előbb községi illetőséggel, vagy az atyJU.k, vagy ha az atya Ismeretlen, anyjuk valamely ottani köz ..
segbe illetékes volt, - vagy
b) akik a jelen háború folyamán az olasz hadseregben
szolgáltak, vagy ezek utódai:
.. megsziínnek cssz. állampolgárok lenni, ha egy esztendőn
belul az olasz állampolgárság elismerése iránt az illetékes
olasz hatóságok nál kérvény t nyujtottak be és kérvényüknek
hely adatik. (236 1920. szú. aik. törv. 12. ~.)
6.3. ~.

A feleség és gyermekek cssz. állampolgársága . .
E törvény 5. ~-a (L. a j. k. ,l,l. §.) szerint a feleség férjét,

,
es a gyermekek 18 éves korukig sziHőiket követik mindazokban az esetekben,
amelyekre ez a törvény
vonatkozik
.
.
' E zen
d lk
ren ~ ezes azonban nem vonatkozik az l. §. 4. b. és alS. §.
alattI esetekre. (L. aj. k . 4. és 42. ~§.) (236 /1920. szú. törv. 16. §.)
Minthogy a 16. §. második mondata könnyen félreértésre
adhat ,ol<ot és a ,g-yako rl atban úgy is magyarázható, hogya
cssz., a ll am oly. tenyleges hivatalnokai- és alkalmazotíainak a
~elesege. --:- ak~k a 236/1920. szú. törv. 1. §. 4. pontja szerint
allal11polg-arok es ugyanezen törvény 15. §-a szerint közs ' . '1l t'"
t
egI I
e osege sze r eztek, - nem követné férje így szerzett á ll am polgárságát és községi illetőségét, figye lmztetnünk kell
arra. hog-y a tö r vény ilyen magyarázata ellenk ezik a községi

illetőség és az állampolgárság alapelvével, mely szerint a fe le-.
"ég követi férje úgy állampolgárságát, mint községi i\l etöség ét
s így természetes, hogy ez cl magyarázat téves.
A te ljh. min. 1653011920. odd. Adm. I. szú. körrend.eletébell figyelmeztette az összes zsupáni, szolgabírói hivatalokat.
törvényhatósági és rendezett tanácsú városok tanácsát ezen
~. magyarázatára, mely körrendelet szószerint a következő kép hangzik:
16530/1920. oeleL Adl11. l. sz. Az 1920. március 9-én 236. sz.
alatt kelt alkotmúnytörvény 16. §. 2-ik mondatának a rendelkezését szószerinti értelmezése szerint a gyakorlatban gyakran úgy magyarázzúk. hogyacssz. állam. vagy valamely cssz.
á\l.ami intézet, vagy vállalat oly hivatalnokainak és al.kalmazottainak Ll fe lesége, akik a törvény 1. §. 4. pontja szerint cssz.
á ll ampo lgárok és az ugyanazon törvény 15. §-a szerint község i
ill etőséget szereztek. nem követi férje így megszerzett átlampolg-árságát és községi illetőség ét.
A 16. ~. második mondata, amely ezen helytelen magyarázat okául szolgáL csak az e lső mondat két rendelkezése ]<özü l az utolsóra vonatkozik, azaz a 18 éves gyermekek ál\al11 polgárságának rendelkezésére.
A békeszerződésből átvett az a rendelkezés, hogya gyermekek csak 18 éves korukig követik szülőik államlJolgárságát,
változást tartalmaz az eddigi á\\apotot illetően, amennyiben a
mi jogunk szerint a gyermekek egész a nagykorúságuk eleréséig követik szülőjük állampolgárságát.
A 16. §. második mondatában foglalt rendelke zésnek továbbá az az érte lme van, hogy az 1. §. 4. pontja értelmében,
amelyek a békeszerződésből nincsenek átvéve, a békeszerző
dés ezen kivételes intézkedése a gyermekek korának határát
illetőleg nem érvényes, hanem érvényesek az itteni honi elő
írások. melyek szerint a fentemlített §-okban a gyermekek követik szülőjük állal11polgárságát és községi illetőségét a nagyJ<ürúságuk eléréséig.
Az alkotmány törvény 16. §. 2. mondatának rendelkezésé ből nem lehet tehát azt következtetni. hogy a feleség, feltételezvén érvényes, felbontatlan házasságot. az 1. §. 4. pontja,
valamint a 15. §. szerint nem követné férje állampolgárságát
és községi iHetős.égét.
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64. ~.

A hahshurg-Iofharingiai család fa. g/a.méi/\
" . _ I a'IIampo Igarsa.ga
"
.

~ habSbu~g-l?tharingiai család tagjai a cssz. köztársaságban allampolgarsagot és községi illet'"
t
Előbbi állampolgárságUk és ko··zsoe.s:.g~11 nt:~ ~~kerezhetnek.
, b
.
..Ile osegu e köztársasag an megszünik. (236 1920. szú. t"orv. 1-t. S.
Si)

I. DODATOK.
I. FUGGELÉK.
Cís. 236.
Ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920,
kterym se dopliíují a mení dosavadní ustanovellí o nabyváni a pozbyvání
státního obcanství a prá va domovského v republice Ceskoslo venské.

Ná rod!lí s lir oJ11 ázde llí reptlhl iky Ceskoslo\'enské ll sneslo se na tOll1to
zá kon e:
Stá tllí obcallstv i.

I.

K d ,) j s ()

II

S t

á I II í

III

'i () h

c <l II Y ,c C s k o s l o \' e n s k ~.

111

i.

~ 1.

::3táttl:lI1i obc<lIIY ces koslovc ll s k:írl11i j SOll:
1. Ocle eltle 21' . fijn8 191 R osob)' , kt eré IlcjpoZll éji elnem 1. leclll<l IlJ ] 1l
zis ka ly a 'ld té eloby Ilepl'c! rzite J11ají elomovs ké prú vo v úze mí nekdejsillll
mocnáfslyí Rakolls k o-ulic rskéli o, jez núl ei i nynÍ Ceskoslovenské republke.
2. B~I \ ' alí s tátní obcané rise Nelllecké. ktefí ma ii své fádné h ~'dlisté na
Llzemicli . která náldela Míve k fí si NC Jlleck é a kter;) od Ilí pfipadnou k
reptlblicc Ceskoslovenské.
3. B:í'vaJí státní obc;lll é nemeclí. ra krlll stí a uh erStí, ktef Í se naroelili
na úze mi Ccskoslovenské republiky jako eleti státnich obcantl uemeckych ,
majicích na to mlo úzenlÍ raelnt! b,'cl li ste, Il eb o státních obcanli rakousk:írch
nebo uhersk\!ch, majícíc h tam prá vo domovské, i kcl yz osoby, o nez jde.
sa1l1Y 1I l"'-1l1ají v dobe, kel". tento zákoJl veJ de v platJlost. bycl li sté l1ebo
dOlllovského pr áva v rePllblice Ceskoslovell ské.
4, Ocle clne 28, [íjna 1911' ti, kclo z pred tímto dJlem meli právo clomo\'ské v Il ekteré obci b:hraléllo mocllársf"í Rakollsko-Ul1erského 1l1illl O územi
repllbliky Ccs koslovcnsk é a s tali se sklltecll~f 1l1i úfeclllíky nebo zfízenci
IS'=:
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éeskoslov~llského StÚ tll . Ilebo nekterého (;eskoslovellského stú tnih o ústav u
ne bo pocln iku.

/~,IIIIVi jazyke m. OPtlljíci~o. ncbo nález í .i eli o
rCeskoslo\'cnskc
repllbhky .

I

~ 2.

O oso!)áclJ , které se ninoclily Il e bo Ilaroclí na území écskoslovellské
re pllblik y, 11lá se za to, Zl: jSOll s tátllími obeany eeskoslovenskymi , neni-li
prokázáno. ze nurozením nub .v ly jiného ,tú tníh o obea ns tvi.

§ 3.

pf ípaelé 4. ve prospecIt

P ro pfí slu sníky Ob~í, ~' e .k,ter:ch se bllele kO ll at i plebisci!. poeiná Ihúta
tep rve d nem. kdy o stat/ll pnslllsnosti jejich obce bllde rozhodnllto.
:J.

Státní obeané. vyjme novaní \' . ~ l . oclstavec 2.

6. Nemeetí státn í obca né ceskoslovcns ké ná rocl nosti, ktefí maj í $\'0
j'ádn0 b)'e1li sté v Némeckll: mají-Ii své rúdné bydlisté mimo fíSi Nemeckoll
a mimo éeskoslovenskou republiku. pfíslu sí jim právo opce jen tehelJ'
jes tli ze neodporuje' to zákonl1m státu, v némz zijí, a jest lize v ném nen ab .l' li
do slIcI stü tního obcanství.

II.

Na b Y\'éÍ llí a pozbyvání ceskos lo vcns k ého stát ního
obeanství.

1' ;1-':<': . \'

Optovati Jllo zno v propaclné Ihúté 2 let a to \' pfípaele 5, pro s tát ní
l ohéanství nemecké, v pfípaelé 6. ve prospéch éeskoslovcnské repllblil<\,.
7. Státní obcané bjvedení v § l , oclst 3.

Dosavaclní ustanoven í o nabi' vání a pozbyvání stá tního obeallství,
pokLlcI tímto zá konem se nemen í. ziístá vaj í naclále v platnosti.

Osob)' tyto moholI v propacln é Ihóté 2 let prohlásiti pred pf(slu s nY' J1J i

I Mad)'
~ 4.

Jin é s tátllí obeanství, neZ jim poclle IIstano Vení ods!. I. tOllOtO zákona
pfíslusí , mo hOlI si zvoli ti (oPtovati) :

I

ceskoslovensk9mi svého bydlíste, ze sc vzdávaií svého státnílt o
obcanství ve prospech toho stá tn , jehoz s tátními obcany byli 'prímo pred
tím. nebo I,ter y v\' konává sv r chovanost nacl Ílzemím , v nem z dotcená
obec lezí.

1. Státní obeané, uvedení v § 1. oelst. 1., POklld méli prímo preci tím ,

§ 5.

nel stali se pfislllsníky nekteré ob ce v území, lIvecleném v § l , oclst. 1.,
eIomovské pr~vo v jiné eásti nekclejsího mocnáfství Rakoll s ko-Uherskéllo ,
ldící mim o obvocl écskosloven s ké rcpllblik~'.
2. Cizl)zemci, ktefí méli clomov ské právo lia ú'zell1í, uvedcllém v ~ l.
cds t. I. , a nabvvsc pak bezpros tfedné clol11ovs kého práva v jiné ob ci bYV3lého mocn(tfs!\'í Rakoll sko-Uherského, leiící mimo obvo cl écskoslovénské
republik)' a nynejsího státu RakOll ské ho a Uhe rs ke ho , sta li se s tátními
obeany slá tu , v jehoz hr anicích lezí nynéjSí ob cc dOl11ovs ká.
Optov::tti m02no v propaclné Ihúté jednollO roku, 3 to \' pfípade 1. ve
pr ospech státu, na jehoz území lezí b:j'v3Iá obec clo movs ká , a v pr"íp adé
2. ve prospéc h éeskoslovenské repub lik y.
3. Státní obeané, kteh nejsou jazy kem a r ac,:o ll éechoslovák y.
4. Cizozemci, kte rí . jSOll jazykem a r ac,:o u éec hoslováky a n a byli jell
pro to, ze pfíslll seli domo vs kYIll právem do nékte r é obce nékdejsího

Právo apce (§ 4)vykonávají samos tatne oso by starsí ]8 let. Na zen tl
provelanou. jejíz manze lství nebylo so uclné ani rOZ IOlleenO , ani prohláseno
za neplatné, vztahuje se opce man ze lova.
Na ma nzcl ské cleti cl o J8 let vztahllje se OPCC otcova, nebo , ncní-li
lltcc, ITIatcina.

I

Na ne1ll31l Zelské dít é :10 18 let vztalilljc se () ~cc T1eprOv~al1é n~atk)': .
Ne11í-li rodiclt , nebo je-Ii neman zelská ·matka provelana Z3 mu ze . jenz ne11 ,
o tcem eIítete. optuie jmén em e1ítete zákonn5' zástupce.
P ro posouzení nálezitosti opce, uveclen yc h v ocl s ta vc ích pfedcllázej ících.
je rozhoelny elen, kely se op ce koná. Opci vy konun o u af Salllos tatJle , a f
rocliei, lll anzele m ci zák onnym zástup cem, nelze oelvolati.
Poclrobnejsí lIstanoyení o \'~'kon11 opce vyelá v láda. nafízenim,

1110C-

~

ll~fství Rakollsko-Uherského, lezící mimo území éeskosloven ské republiky.
~játníllO " bcantsví v Jt alii , Polsku , Rakou sku, Rllmunsku , stá tu Srb skoHrvatsko-::-Iovinském nebo y Uhersku,

Optov:r ti mozno v propadné lhlIté 6 mesícöv, a to v pfípadé eís, 3. vc
pruspéch italie, Polska. Rakoll s ka , Rllmunska, stá tu Srbsko-Hrvats ko5Ir,vinskéh) neb Uherska , .iestli ze v cloteeném státé \'e tsina obyv'atelstva
160

Dne m fádne

6.

\'~' konan é opec 11astává

zll1ena ve státn im

obcanství

dotéenyc h osob .
, _ ~ 7.

Osoby, kter': po opci pro Ceskoslovenskou republikll pi'enesou na Jejl
území \' propadné Ihúté 12 mesícú odc ~lne opce své fácl né b yc1 li ste, nebll16 1

11

dOll podr obL! n,' iádn é dOVOZ lli dávee ze své lio lllo vitéll O jlll ení. je;' ve
Illüte té na Zlllill ell é úzellli pfi vL!z oll.

() so by, já optov al y pro cizí s tá tni obcall s tv í. jso u PO\'illIl Y pfL!vés ti v
propadll é lliú tc 12 IIl cs icüv ode dll C o pel: své brcIJi s te do s tátu , jej z \'eJlil y .. Icst
jim vsak vo l 11 0 podr zet i v las tni ct ví zdeiS ic h svye ll II cmov ito s tí podJe
lI s ta nov elIi pl a tn y cl1 pr o obea ny ees koslovcn ské a odvéz ti s se b ou li
II VCdCll é pr npad ll é IIl Me s\'é jlllell i l11 o" ité bez ja ké koli dáv ky v~; voZll í .
~ 9.

() SOb ÚIll , kt e ré nab y ly dOlll ovs ké ho pr áv a, uvedenéi.l o v ~ l , ods !. 1.,
tepr ve to pr v ním Icclnll 19JO, a pfisluse ly pfecl tim prá v cm clom ovs ky m do
nekte ré o bec, lez icí v üze mi byva lé risc Ra koll s ko-Uh er s ké, n)imo üze mi
nYll ejsí r epllblik y Ceskoslovens ké, ur eí v lád a na f'i ze nim prop aclll oll lhütll .

ná ld el y pr~l\' L!m cl omovs kYIl1 do iH': k!t:r é obee, Id ící v üzemi Cesko slo vens ké republik y, pi'ímn preci tim , nel nab y ly práv a domovs kého v üzemí
lI vecleném pnd písme nnll a) , nepnd ají-li v pr opadn é Ihúte jednoho Toku II
pfislll snye h ital s kye li Ílfadll zádos t za pfiZlláni stá tního obea ns t', í italské ho,
lle bo pocl aji-li sice zá dost veas. ale hude- li z", dost Za1l1itnllta ,
~

pfes tan oll by ti stá tn imi obcan y ees koslovc ns kYl1li. pocl ali-li do jeclnoiJo rnk /\
phslusn)rch ital s ky ch üf aclü zád os t za pri zná ni s tá tnihn obcan s tv í itals k ého, a !Jud e-Ii zá dns ti jcji c h v yllo ve no.

II

do Ili !' 111 0 11 0 11 podati záclost za PI'i zll á ni eeskos love ns kého s tá tníh o ob eall s!\·i. Az ' do ro zhodllllti o ní, POklld sc t~' ce do lIpl yn utí lh iH~' hl ecli s "
nilll ja ko ke stát llílll ohca nülll re pllbl iky Ceskos lov en sl<é .
~ 10.

Osob y, kte ré te prvc po pr\' llí111 ledllu .1 9 10 lI a byly dOlll ovské ho prá va
na on0111 ÜZ L! llli byv al é rise Ra koll s ko - Uh e rs ké , jei nálezí ny ui státu Srb s ko ne kt eré ob ei. leiíe i na üz ellli, uv eclcllém v ~ J. od s!. 1. , na blld oll s tá tnillO
\-!r va ts kn -S lov iIlS kélllll . il kte ré pri mo preci tím mel,' domovs ké právo \'
obean s tvi ces kns love nské ho, jes tli zL! se nebud Oll ll clJá zeti o s tátn í nbea ll s t\' i
S rb s ko-Hr va ls kn-S lov in sk é ve IhMe, sta nove né \' Iá dou S rbs kn-Hr va ts koS lov ill Skoll , nebn jcs tli zL! , zá clan é stú tni obCan s tvi S rb sko-Hr va ts ko-S lov ills ké budc jilll Odep re ll O. S tátllíh o obcan stv i ccs kos love nského recené osob y
r abucloll eine. kcl y IIp]Yn t: IhMa U\'e cl ená v od s tavci pfe clc házej ícím, ncb o
dn e. kdy jim by ln clocl á nn zamitavé vy fí ze ni jeji ch zác1ost i.
~

ll.

Oso by, kt e r é
a) pfislu se ji pr áve m clomovsky m do nekter é ob ce , lezící v územi byva lé
f íSe R akousko-Uh er ské, jei 1l1irovou s mlOll vOll by lo odstou peno Halii , avsa k
Jl e narodil ~' se t am: a nebo

12.

S tátni obean é cl:sknslove nsti. ktdi
a) p fí s lu ~e li práve m dom ovsl< ym Míve do nek te r é obee, uveclen é v' §
ll, piso a), nebo jeji c hz otec, nebo, ne ní-l i ote c zn á1l1 , jejicll z matk a do
nekter é obce ta m pfi slu seli . ne bo ktei'í
b) kt er é ll ek te ré obc i uvedcné poel piS1l1 ellOU a) na by ly práva

.(,

Právo domovské ,
~ ] 3.

Dos a va dn í ll s ta novelli o na byvání a pozb yv ání prá v a elomo vsk é hn,
pnkLld tim to zákon e m se nem e ni, zü s tá vají v platnosti .
Pro pov il lnn s t ob ce prijí1l1 a ti do s va zkll obeeního pl a ti vsak na byvalém üzemi llher s kém us tannve ní záknn a ze clne 5. prosinee J896, c. 222 L Z.
~ 14.

PokLleI os oba . Kte rá pod It: ll S!;:lnn\'l:ní to l1Oto zák ona stala ne'bo sta ne
se s tútním nb Ca nel1l ceskoslov ell s kY111. ne má n3 üzemí C esk~ s ln ve n s k é
r e pllbliky obce clOlllo vs ké. nab irv á dOll1 ovs kého práva \' té obci, kter á by la
naposle dy jeH obci c1 omovskoll. ne bo clOlllo vs koll ob ci jcjíh o manzelského
o tce. ll cbo nem all ze lské matk ,,; nelli-Ii tako\' é obee. kely v on é obei, kcl e
m ela ona . nc bo jcjí pr áv e uy edeni pr ecIk ov é. ll a poslecly své ' r adn é
by c1 li s te : ncni-li ani ta kové obee, tecl" v oné obci ]'eeené ho üzemi, kde se
ona sa ma nebo jeH pr áve uv edcní predk ové na rodili .
Nelz e-li a ni. ta k ur cit i jeji obe c cloll1nvs knll , pfíslu sí ji právo cl omovs k é
v ob eL kel e se po pr vé pn SVé lll n~í\'l' a !il z cizin y . jako v hídn éll1 by dlis ti
usaclí.
~

15.

pr áva

Oso bv, ll ve dené v § 1. ocl s!. 4., maji pr áv o dom ovs ké v obci, ve 'Id er é

dOlll o\'sk éhn pOll ze na zák lac1e své ho ured nih o post<lve ni all ebo ;:lZ po 24.
kvetllll 1915,

jest jim vy ká zá n0 tn'a lé sicl lo ül'ccllli ci slu zební. J c-li toto sicllo miill o
üzemi r e pllbliky Ces ko slo\'e nské, nab yvá oso ba dotcellá clOl11nvs kéh o práva

s tan Oll se [1 "z eI aisili o stát nil11i obca ny rep llbli ky Ces kos lovcllsl<é, jL!s tli ze

v Pr aze,

b) kt e r é v ne kt eré obci lI v eel ené

-
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tt

tJstattovenÍ '()becná.
~ 16.

Manzt"lky sleduií své muzt" a ueti uo I S let

SVt

rodi ce. podle

S5

tOllOtO

zákoila ve vsech pfípadech, na kt e ré se tento zá kon vzta lluj e. Toto ustanoven í nevztahuje se vsak na pfípauy ~ I, C. 4., a § 15.

§

J 7.

DODATOK II.

l:Je n uvé rodu Habs burs k o -Lotrinsk é ho lIemohou nabyvati státllíll o obéanství a práva d?movského v úze mi CeskosJovenské republíky.

Dfívej~ i jejich státn i o bc anst vi a l)I'á vo domovské v této republice
za niká.

II. ftIGGELÉK.

§ IS.

Gasetz vom 5. Dezember 1896, RGBI. Nr. 222

Vláda se Zl11 oc iíuje. by pru územi , které po dl e míro vé s mlou vy s Ne rneckern pfipadlo k Cesl\Oslovenské republice, upra vila lIafízen ím pom e r :\,
státního obéanstv í a domo\'ského práva pro dob\!, nelli d ojde ke vseob ec né
nové úprave zákonem.

wodurch einige Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Dezember -1863,
RG Bl. Nr. 105, betr,ellend die Regelung der Heimatverhaltnisse,
. abgeandert werden.
(Heimatrec!:tsnove ll e, in Wirksamkeit getreten

§ 19.
Vláda se zmociíuje, aby ku provedení tOllOtO zá kona .d o hodl a s e \ O

arn

19. Dezember ' 1896 .)

Mit ZlIstimrnung he ider Hii user de s Reichsrate s iinde Ich anzuordneM

]) 0-

w ie iolgt:

tlrobnostech s vládami s tát u, jichz se t:í/ce.

Artikel J.

§ 20.

Die ~~ H, 9 uncl l U des .Gesetzes VOlll 3. Dezcmber 1863. RGBI. Nr. 105,

lákoll tento nabude lIcillnosti, poku el jde o porner ke státú m , utvofenyrn z úzeiní byvalé fíSe, Rakousko-Uherské , elnem. kely vstoup í v platnost

betreifend rjic RegeilIIIg der Heimatverhaltnisse, werden hiernit aufg;ehobell
und haben

<lll

deren Ste ll e nilcliíulgende Bestimrnungen zu treten:

mirová s mlouva, uzavfená s Rakollskelll elne 10. zári 19 19 v St. Ger mainu
en Laye. pokuel pak jele o porner k físi Nemecké, elnem, kely vstouP-Í v
platnost mi r ová s ml ouva . uzavrená se fíSi Nem eckou ve Versa il1í ch elne
28. cervna 1919.

S I.
Das

Heilllatrecht

wird

durcli

<luselrückliche Auinahme in detl He i-

matverband erworben.

Dnemi dny pocnou se zejmé na Ihúty, pro které zákon tento ll estanoVI
iiného pocátecního due.
Die <lusdrück liclie

Dny práve uvedené budolI oZ ll á men y v láull i vy hláskou , \Iverejnenou

AlIfnahrne

in

elen

Heimatverband

kanl1 vall der

Aufenthalts!!:emc inde dernjenigen österreic hischen Staaisbürger nÍcht ver-

ve Sbírce zákonll a nafízení.

sagt

§ 21.

werder~.

welcher nach erlangter EigenberechtÍgllng durch zehn der

Bewerbllng nm da s Heimatrecht vorausgehenele Jahre sich frehvillig llnd

Pruvt:st i tento zákun Ilkiád á se rninistru v nitr a.

unul lterbro C;;lcn ill cler Gemeinde illlfge li alten hat.

T. G: Masaryk v. r.

Wird der Aufenthalt in einer Gemeinde unter Umstanden begonnel1,

Tusar v. r.

durch wekhe. ein freiwilliger Aufenthalt ausgeschlossen ist, so beginnt d er

Svebla v. r.

stallde auhehört haben. Treten solclle Umstande erst nach Beginn des

Lauí der z ehnjahrigen Frist erst mit elem Tage, an welchem- diese UmAufentha ltes ein, so ru h t wahre nd dieser Dauer der Lau t' der zehniilhrigen ' Fris!.

'6+
165

Durc h freiwillig es AlIfgeben de s Aui en thalte s in der Ge llleind e wird die
bego nnen e zehnjahrige Aufenthaltsfr ist \lnterbro chen . Al s ein e Unterhr echung des Aufenthalte s w ird jedoch eine frehvillige Entfernung nicht ange-

Die in Ccm3ssl1l:it der §§ 2, .3 ' un d 4 ein zub rin genden Gesllchc zur
Ce lt cndl1lac hu ng de s Anspruc hes auf all selrückliche Aufnahme in elen Hei1llatverbanel sind als gebLi hrenf r ei zu beilandein .

se hen, wenn au~ den Umstande n, \Inter we lcil en sie erfolgte, eli e A bsicht
erhellt ; elen AufelitilaJt beiz\lb ehalten.
Die in ei \l er GClllei nele begonllene E r sitzung dcs Heim at r echtes wi rd
elurch ein e Jeel iglic h infoke cler

beclill~(te

Erfüllllng ele r gesetz li chen Wehrpflicl1 t

Abwese nh eit w;eeler g() he'mn1t, '11Gcl l ' unk r brocilen. Dagegen ruilt

wa hr enel eler Dauer einer alH.l er we i tigen unfr eiwilli gen Abwesenileit der

§ 5.
Aus l ~iJl(.Ier UI IU Per so nen , derell Staatsbiirgerschait nicl1t na chweisbar
ist, er l angell lIIIter den . in § 2 ie stges clzten Bed ingu ll gen den Anspruch aui
ZlI sicilerun)( der Aufnahme

in elen Heimatverbanel einerö sterreichi schen

C;el1le'inel e : die Auf nahl1le \Vi r el jedoch erst elann wirksa m, \Ve nn di e Betrdfenelen da s österr eicilisch e Staatsb iirgerr ec!lt erl angt haben,

La u! der ze hnjahri gen F ri s!..
Der Bew.erbc r elar! ferner .wii hrencl eler fes tg esetzten Allfenthaltsfrist

.§ 6..

eler öffentlic\Jen A rm enve r so rgung nicilt anhe im fa ll en. D ie Befreiun)( vo m
Sc hul gelel e' 'hin sic,h tlit h . d er dne Scilule bc slI chenclen Kinde r , sow ie el er

Wenn

die Aufent halt sge l11einele es untcrlasst, iiber elen

geltend ge-

GenllSS, eif1PS ,Stipeneli ll\1l s, enel li c h ein e nur voriiberge hend gewahdeUn-

ma chten Ansp ru ch auf elie Auinahme ill dell Heilnat ve rb and (§§ 2, 3 Ullel 4),

tl';rstütz un'.1?: sind nicht al s Akt e eler Armellver so r g'llng anzusehen.

bez ieliungswe ise di e Zu sicherun g desselb en (§ 5) innerhalb eille r Frist VO ll
seclis MOI1 :1:c n, vo n eleI' Einbr,in gllll g d,es. Anspruchsgesuche s all ge r cchnet,

:;

zu entsc h-:ielell, fa li t die ' Entsclieielu ng der vorgcse tzten

§ 3,

,

:, ~ur .. Gellendmachung de s in Gem ass il eit

ele s § 2 des

Gesetzes

er-

wo rb enen Al lspruche s auf die ausdriick licli e AlIin ahm e in den Heimatve rband sind nicht bloss der A nspruch sberechtigte selbst, bezi ehungswe ise
'se in e Nachio lger im Heimatrechte , d. h. jene PersoIlen, we l che ge m ass der
SbtimmuII gen eler §§

1863, ' Rés/ . Nr. 105,

6,

7 . '11. 12 un d 13 des Gesetzes vom 3. Deze mber

um ein en H eim atl osen hanele lt , jene Gemeiilel e
Heimatlose auf Gr und eler

bereciltigt: welc her eler

Best imlllun ge n des IfI. Absc linittes eles Hei-

m a tgesetzes zUi1;ew iese n ' \Vorelen i st.

ll ah111e in elen Heimatve rbanel , beziehullgsweise die ZusicherUllg derselben ill
den Fallen eI.e l §§ 2- 4, he zichun gsweise 5. von der Aufenthaltsgemeinele
verwe ig ert \Vll rel e,

§ 7.
Ausser elcn in el en §§ 2- 4, bezielillngSweise 5, bezeichneten Fallen
entsc il eield iiber Ansllchen um auselriicklic he Allinahme in den Heimat ve rb allel mit Au ssc hlll SS ,jeeler Beruillng die Ge meinele .

§ K.

Eine j de Geme inde i st ve rpilichtet, vo n der allf G rllnd eler '§§ J oder
2 eriol gten Aufnahme ein er Persoll in den H eim atve rb and die bislierige
l1,e.il1l ~tge T11 e inel e

zy versta ndi ge n,

Hat ein ös t erre ichis cher Staat sbür ger seinen

rec htes abti'agli chen Be dingun g: erteilt wer dcn.
.I eele ,olche Besc hrankun g oder BeelingUllg
Aufenthalt in der Ge-

meinde , ln \Velcher er gemass § 2 di eses Gese tze s elen Anspl' uch auf Alli1l4h111e :, in- dell J:!í!imíl t ve r~ a lld , der selb en erworben , hat, aufgegeben , oder
Gebiet der Gemeind e unfrei \V illig ve rla sse n, so k alln elies"r Anspruch

vop ele~ Be r echtjgtell selbst oeler sei nem Nac hfol ger im H;eimatrechte IHlr
bi11l1ell zwd ~al}r e n , von , el essen Heimatgemeinde dagegen binnen fünf

rt:ll; pa ch

Di e A uinalnnc in elell Heim atve rband darf we der auf eine bestimmte
Zeit be sc hr illlkt, noch ullter einer elen gcse tzlichen Folgen ele s H eilllat-

§ 4.

qas

Be ~

hörele
zu.
,
D iese lb é Be hörde elltscheielet im Falle eler Be ru fu ng, wenn die Aui-

ilu Heim at r echt vo n jenem ' des Ansp ru chsbe r echtig-

ten ab lei te: l , son dern auch die 'bisherige Heim atgeme inele, unel faÍ1s es sic h

politischen

Jah-

dl:!l11 -Auihör en .el es Aufenthaltes in der Ge meinde gelte.nel gel.n ach t '

ist Ilichtig unel als ni cht

beigesetzt zu betrachten.

§ 9,
Zur Einiiihrllng einer Geb iihr für elie irei w illige Auinahme in den Heimatverband sow ie zur Erhöhllllg solcher Gebühren i st ein L and esgesetz
erlorel erli ch.
Dicse (,ebühr en haben in die Gel11eindekasse ein zuflie ssen.
Für eik Aufnahme ill den Heim atve rbailel , we l che auf Grund der Be-

\Verde n.

166

,67

stillllllllngell der ~~ 2- -I dicst:, Cezetzes criokt. d a ri t:ille Cebiihr Ilich !
t:rllOhell w t:rdl.:ll.

§ 10.
lJeit:lliti v a ll g:e~tc llte Hol-, Staats- , Lalldes-. Gl.:mcilldc-. Bez irk.s . H·'·iretllllg:. lIlld ölielltliehe fOlldsbeamtc und Diener. GeistlieIie und öffentli e lie Ll.:hrpe rso llell , endlich die k. k. NOlare erlan.gen mit dem Antritle ihre s
Alllles das Heimatreelit ill der Cemeillde, ill welche r denselbe n illr sUiu d ig:er Amtssit z allgewiesen w urdc.
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