
Poměr mezi státem a nábozenskými společnostmi 
a jeho budouci úprava v československé republice. 

Habilitační přednáška, 
kterou dne 17: lÍnora 1919 na české vysoké škole technické v Brně konal 

Rudolf Dominik. 

Literatura. 
Nepřehledná téměř jest literatura o poměru mezi státem a církvi a 

o rozluce. Zvláště francouzských a německých spisů je nekonečná řadl a bylo 
by lehko vyplniti několik stran jich výpočtem. Proto uvádím jen nejdůležitější 
práce čes k é, které všechny obsahují přečetné literární pqukazy: 
H e n ne r, Poměr mezi státem a církví v Rakousku v Ceské Politice sv. 1., 

str. 719 a násl. v 

H en n e f, K nauce o státu a církvi v Cechách ve sborníku věd právních a 
státních XV. (1914-15) str. 213 a násl. 

Ji o b z a, Poměr mezi státem a církví, Praha 1909. 
-K r y š t ů f e k, Rozluka církve a státu ve Francii, Praha 1911. 
K ry š ! tl f e ~ Rozluka církve a státu ve S. S. S. A., v Brasilii atd., Praha 1913. 

Problém poměru mezi státem, a drkví, o kterém chd pojed· 
Il·ati v této promUuvě, jest nejen pro- přítomnou dobu a nejbJitžší lI1aši 
b udoucnost velmi aktuební , 'llýfbrž z~lJměstnával mysl lidskou '()Id 
dávných 9,ob . . Prastará jest otázka, sluší-li císnJe více poslouchati 
než boha, sluší-li .přednost Idávati normám státním pI'e-d nařízeními 
lIábožen-skými, kJterá sílu svou čerpají ze sn,mé autority božské. 

Jak c!-oŠrlo k tomu, 'že 'položiLol si lidstvo tuto otázku? 
, 'Od pO'čátku pomiokých děiin lidstva spatřujeme jednoHivce 

spíatého s 'olsrtatními iednmli1v'Ci velikým počtem nej.rúzně, j'ší-ch spo
Ječensk~T-ch pásek. Čl-ověkžije ve svazku rodinném, národním, ná
boženském, státní,m, kuLtu~ním a jiném. Tak vznikají r o z 1 i č tll é 
k r II hy s p ol e Č 11. o t í, které Ise navzájem kři'ž,ují a protínají. Po
něvadž kaž·dá z ,těchto společností stanoVl pro své čl~ny jisté práv
llÍ předpisy a ukládá Hm rozličné povinno·stí. s t o i í jed 11. Ol t 1 i-
. e c pod vl á d ,o u r II z 'l1t Ý 'c h nor e m, které obsahově mohou 

býti zcela protichůdné. l(.n:ždá z těchto spo-!ečno,stí neb aspoň vyš-ší 
druhy jIch, spotečnosti národní, státní a náJbtoženské, chtějí zmocniti 

~ .;e lčlel1'ů sV~Tch zce,la, chtějí, rtby příslušníci je.jkh dbali jen jejich 
předpis.ů a -zachoJVávall plře-devším jimI . uložené povinnosti. 

V takovémto případě nastane m O 'Ž 'll OIS t r o zp o r u TI o r e m 
a p -o v in fl o stí a na j·ednotl'i;yci jest, aby e rozhodl, '- kterir.oh 
ředlpisú píše uposlechne. 

i 
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f\ozhodnutí dopadne podle růz'l1ých pohnutek. Člověk roz
hO'dne se pf'O nOlllll1Ll, PO'něvadž sárn O'bsah jej,í llznává, pon.ěvadž 
chce, ,aby 1 .os1all:ními jednotHvci byla luznáv ána~ nejčastěji v šak 
proto, že se obává ná ,sledkú /lepa llu š nosti, un shledá, že 
neuposlechnutí některé normy má Ipro něhO' následek daleko. horší 
než neuposlechnutí normy jtné. Bude hleděti na s'vúj prospěch a 
podl1e toho mezi nonnami rozhodne. 

TO'uto růz:no1stí norem vzhledem k následkúm neposlušnosti 
dostávají se rúzné sPolečen;ské sVfuzky, jimž jedno+livec pf"ináleží, 
do p o lm ě r II j i sté nad T- í z e n o · s, t i a pod říz e 11 o s t 1. 

O pomě·ru naclřJiz,enosti a 'podřízenosti bude rozhodovati hlav
ně vynutitelnost normy a ceJ~r tento poměr bnde poubol! otázkou 
1TIoci. 

.. Vše. 00 právě řeČeno, i; i,at í zejména o poměru ~ tátLl a nábo-
zenskirch sp'oJ,ečností. . O nadřízeno'Slti či podřízenost.i tohoto l1eb 
onoho svazku, ·budp l"'ozhodovati vynutitelnost normy a poměr mezi 
státem a církví redukuje se nám na poměr jejich moci. 

V děHnnlém VýiV'Ů'ji poměru mezi státem a náboženskými spo
le-Č'nostmi ~ze kOrl:statovati rozličné fase a ro,únanité ·typy jeh o 
úpravy. 

Poměr ten jest upraven bud· na základě p r i 11 C i P II jed n o,
ty, neb na -zá1kladě prindpu r Ol 'Z lu:k V mezi státem a církví. 

IPri1lllcip jedllJoty př,edpok'láclá existenci veřejného zři,z.ení cír
kevního, které je v jisté spojit'o,sti se státní organisacÍ, Při tom 
je možný způsob troljí: 

1. Systém podřízenosti státu církvi (t. z v. hierDkracie). 
2. Sys1ém rovlllosti .čili parity mezi státem a clrkví (t. zv. ko

nrdinace státu -a církve) . . Tento ZpllS.ob úpravy ,předpokládá přesné 
ohraničení záJežitos,tí světs.kiflch a drkevních [, existenci samo-stat
ného. J. 11Ia: státu nezáivisJého. 'právního řádu církevního. 

3. Systém po.dříZienosti církve státu (t. zv. caesarop.apisl11:us), 
který je mož'ný 've dvoljí formě: ~tát buď považuje zřízení některé 
církve za čás,í vl.ast.ního zřízení a upravu:ie lJráv 'I1Í život církevní v 
celém .rozsahu svými' záikorny, anebO' · dovoluje církv,im svobodně 

upravovati zál'ežitostl Či stě církevní a vyhražuje si pouze dozor nad. 
církvemi a zákonnou úpravlt církeiVnh.:h zá l:ežitDstí. jež souvisej[ 
se životem státním. 

Účelem této r,ozpravy jest vylíčiti stručně poměr mezi stá
tem a: nábo'ž,enský.mi spole.čnostmi. jak upraven byl v R;akousku 
bezprostředně Ipřed jeho ,zánikem a· jak upraven je dosud 11 nás 
vzhledem Je tomu, ~e zákonem ze dne 2·S. října 1918 ·č . 1 sh. z. p řc
yzata by kl. materielní plat.fliást právního řádu rakouského prO' .naši 
r ep'l1hlik ll. . 

Z T-ady nábo,žen1ský·ch společností lIz11aných i clovoleniÝ·ch za
j]má 11ás hlavně církev ka:toHoká, eva11'gelQcká a náboženská spo
lečnost ž idO'vská . které ve státě 'nejvíce jsou rozšířeny . Při 11é1stinu 
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jejich ' O.rg~\ili .' ace a poměru státll k nim omezíme se je n na body pro 
cl nešnÍ Ú"pra Vll llejtypičtě1jší. 

liž pro.sinoová ústava z r. 1867 tal10vÍ Ve státním ,základním 
zákoně o obecný·ch qxávech státních občanÍl zása,dy poměru mezi 
<..;tútelll a vše m i n~božensk~í l11i ~po,leénostl11i : úplnou svobodu víry 
<.\ svčdoHlí. Il.ezúv i S [.OiS t občanských práv na vyznán!, svobodu do
múcí bohoslužlby vúbec, hohoslužby veřejné II náIboženských spo
lečnosti zákolnem LlznanSrc,h, církevní autonomii a podřízenost vsecll 
náboženských SPOle-Č ll OSltí obeC\1~' 111 státním zálwnÍlm. ... 

Pro poměr státu k církvi katolické a pro organisaci této 
cí rkve jsnn sm čTodatny hlavně dvč skupiny zák'onll, t. zv. zák ony 
k\'ětnové z r. 1868 a 1874. 

lá:konv z PO~ll 1868 znova zavádějí p"í'edpisy občanského zá
kona () mal~lželství osob k8Jtoli k~; ch (- vídeňským konkordMem 
r. 1855 zrušené!), uprav ují poměr škol k cír'kvím a pořádají t. zv . 
interko,llfessijní poměry, t. j, právní poměry mezi jednoUiv~7mi -kOll

fcssemi se úetelem na zásad ll jich pa rity. která ovšem cin c1lls1ed
kll provede.n,a nebyla . 

Když rok,lt 1870 na vati'kQns~(ém kOll CHll neomylnost papežova 
z.a dogma byl'a prohlášena a Hm 1. poH:hcké 'poměry se změnily (11a
stoupilaf nll místo staré církevní ll1'oci oibmezellé moc nová, neob
mezená a llcobmezitelná), odst'oupi1a rakouská vláda od konkordátu 
~l zrušH~l ho fonná:lně zó,lkonem ze 7. kvMna 1874 Č. 50 ř. z., jímž. 
na ll1Ísté konlkordáMl ll pralVell)f zevní poměry lwtolicl~ církve, ze
jJ1léna obsazování církev,ních úl' a,d II a o·brO-čí, v'Ý'kol1 CÍrkevní moci 
a sprá,vy, správa církevního imění a dozor stMu na správl1 církev
Jlích záležitostí. Zákonem téhož data Č. 5 \ ř. z. upraveny příspěv,ky 
'do 'Blábolženského :Fond ll se s{ľ~M1V boneficiatú čl cÍl1kevních ústavú 
ke krytí potřelb katolického lk,uHu. a zákonem ·z 20. května 1874 
Č. 68 ř z. stanoveny ,poldmínky pro uznání nov~'ch ll'áboženSlk'ych 
SPOlcČIlOS ti. 

Církev katollická jest o,rganisolvána ve státllíll{ území tak. že 
se rozdělllje včcně na vyzná'ní římské, l'C'cké a arménské a rozpadá 
místně 112. církevní provincie s arcibisiKupstvími a biskupstvími. 
Biskupstv.í c1ěH se na obv'ody farní. 

1,,/ ohled ll církevní ústavy a správy ulznává se nejvyšší posta
\'e-nÍ papeže, styk biskl1Jpll s Římem je volný. Ke zřizování nnvj'rch 
diecesí a farních ob.cí. ke změně jejich hrani'c a k ll -zřízení. rozdč
leni nebo sPoljenÍ obro6 vyž,a,dujé se 'státního schváleni. Uděliti 
lleb odephti toto schválení jes.t ve volné úvaze pr-íslllšného sprá v
ního úř,ac1u, a t'o i když zajištěn.y jsou materiální prostřeidky pr!) 
llřad či ústalv. jenž zřízen bý/ti má, a dány všechny ostatní ··podrmíl1-
Iky. Na uchazečích o církevní úřady neb obročí žádá s.e, aby byli 
státními ' olbča.n.y, v ohl'edltl mravním i p0lJ.11ěru tátóobčánlském ' bez 
[Ihony a k .zastávání _úřadu ZlpllS'obi lí. Vedle tě'chto vše<jbecn1rch 
podmínek zajistil si stát ještě ,další vli:v na vj'rběr cirkevnÍch hod-
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llos,táhl. Pro většinu h~skLlPStví a velikou cast ka'l1o'llikátů získaT 
panOivníik na základě papežských privilejí a inclultll pTá'va nominaJčnÍ 
(jmetlluje), na zákla;dě poměru' patronátního k veřejnýn1 fondllm ula
byl radu práv prc'senta6ních (navrhuje). Kde pak udrželo se práv()' 
obsť.lJzovati stolle'c bilskupský kanon.ickou vo,lbolu - j.ako na př. v 
Olomouci - bylo z,ap'otřebí zeměpal1iského stvrzení vo,llby, a měl- li 
lTomi'11wónÍ pr{wo círikevni hodno·s tár- nějaký - jak0' na [Jř. arcibi.
skup solnohr2\dský v přičin:ě biskupství sekovského, luckého a la
budského ~ zkoumalo se předem, je-Ii ,kandidát persona grata,lt. j . 
. tátnč Ibez,závadn~r : Na obs.azování nižších drkevních úhtdú za
jistil si stát v liv usta:novcním, že proti vyhlédnutému kandidátu lze 
' e s.tran.y stMu činiti námitky a že v příjmy a správu církevního 
ú řadu u,vádí (investUlje) státní správa kulltová za sPoluúčinkovánf 
faktor ú povolaných 'k tomu právem CÍrkevním; také na odstranění 
církevního zřízence vyhražena státu jistá ingerence, anať vI.áda za 
o dsti"anění žádati m á, byl-li duchovní zřízenec uznán vinným jed

'11áJ1JÍ zlQ.čiJ1in~Tch an.eb tres1tných činů ,spáchaných ze ziskuchtivos.ti, 
celící.ch proti mravnosti či vyvolávající'Ch veřejné pohoršení, a za
dati ]TI 1°1 ž e, kd yž hy dališí ponechání duchrovniho zřízence v úřadě. 
bylo spojenO' s nebc,zpečÍm prlo veřejný řád. 

Na'Proti tornu, zase pojjlšfujc státní zákolllOdárstvi hmortné po
stavení cellé řady c.írkevln.ích zřízellců tím, že za.nlčuje jim určitSr 
ne}menší pj'íjem, který v ór-ípadě, že není spojen jÍiž s mÍls,tem slu
žehním, doplňuje s tát z náboženského fondu. To stanolVí známé 
zákony o Ikongrue, z niehž pns!'ednÍ vydán ještě loi'íského l~Olku dne 
28. března po,d Č. 1lS ř_ z. 

Církevní jmění požívá takové státni ochrany jako obecně uži-
tečná nadání, jeslt vázánol sv~-m 'Účelem, sekulG:risace jsou vylouče
ny. Státní .správa kultová má p-rávo k tomu přihlížeti, aby se zá-, 
'kladní jmění kostelú a ústavů cÍl1kevních zachovalo, a, zjednávati" ~ ,i 
jiSluO,tll, zdalli 'tak se děje. Círke!Vní zří:zenci jsou povtnn1i církevní 
jmění v patrnostI vést~ a ol1la'šovati: všeohny podstatné změ11lY sprá
v.ě státní. Nadání ryze církevní zústávají v.e výhrrudné správě CÍr
kevní ~ naproti tomu spravuje stát jistou část církevního jmění sa
nlQ1s.ta;tně' , tOlhž iměnÍ získané se~{Ularis.lcí klášterů a úpra;vou far 
nOlStí za J1osef.a II. a spojené r. ] 782 v t. 'Zv. náboženský fond, jehož 
úče!'em jest néstr l1áJklad 11a. kul1tové pot'r-eby katolické církv.e, pr~o 
'které nen.t jinakého 'kiry.tí, lKli pl'. podpúrné dota'ce c1uchÚ1vens.tv,a 
čill1 'ného ve správě ,duší atd. 

AmorH.sačních zákoil1.ú II náls nenÍ. Cíl~kevní'l11 'ústavům nebrání 
se l1ab~1iV8.,ti jmění zákonnou cestou. Církev má též právo ukládatI 
a vYlbírati prOl své účely rozll1~mité dávky a ' stát pQlvoiuje k vydo
bytí jich poJitiakou exekuci. Stát vyhražuje si však právo' schvál,ení 

, tčchtOl ,dávek a popl;atkú, což platí zejména o t. zv. poplatcích 'što
lových, pro které již olel polnvice 18. stol. vydávány zvláštní 'ŠtÚ1-
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100vé patenty. Překročení štolovj'fch t;.~x trestá e pokutou, zpět
nost dokonce sesaz.el1\Ín1 z úřadu . 

K výcho'vě a vzc1ěl{mí katollckých duchovllích ~r-ízeIlY jl ou 
jednak bislk'lIpské s ermi'lláře, jednaK státní bohovédné fakulty doto 
vané z v6ejných pr,ostfedkú (u nás jedna ve s vazku Karlovy HlIi- ' 

versity v Pr~Gze, 'd'ru'h:í snmOIs,tatná »Cy.rmOl-Methoděiská« V 0110'- 

moucí). 
Obraz mnohem větší s vobody poskytuJe úprava vn6jšídl prá v

ních pomě,rll církve evangelické augsburs:kého a helvetského v y
znal1l. Organlisace církve cva,n.gelické sp,O·Čívá na císařském paten
tll z 9. dubna 1861 čís. 41 r. Z., pak nejvyšším rozhodnutím ze <dl1e 
9. prosince 1891 a některých zákonech po~děj'Ších . 

Základním článkem orgamsace jest farJ1lí olbec, jež se sklládá 
ze všech ev::mgelikú téhož vyznání, kteří mají v jejím obvodu s.vé 
řádné bydlilš1tě. Lze všqk utvořiti farní obce z příslušnÍ'i(ú obojího.: 
vyzná,ní a obce tak,ové poclřídí se vrchní cit'ke\f1l1i ra:don církevn í
mLL 'regimentu toho 'nebo onoho vyzlllání a !bude zár,oveň ustano ve
no, kterémll vyznáni má náležeti faráT' debo Vilkář. 

Orgá,ny hLrnÍ obce ,jSOll farní (II'ald, prosbv,teriul11 a obecní Z<t

~tLlip,itell$ltv'o. "Farář jest duchoyním představeným obce, jemu ná
leží v~TkOln boholslužby. dozor l1ad školami, udílení náiboženského 
v y LlIČO,vá ní a vedení .JuatrIlk. Preslbyteriuml, do kterého· patří faJrář, 
vikáh a admilnistrávol'i, dále 6 až 32 volených příslušníků obce, jest 
předSltavenst'vem fam! o:bce a má ji zastupovati na venek, ja'kož 1 
sprav-c..vati všechny její záležitostI, pokud nespadají v samostatno u 
kompetenci farního iÍlř;:udu. V obcích o více než 500 duší zvolí se 
obecní zastupitelstvo. v menškh olbcích tvoří vši1chni člell-0vé obecní 
s luomážc1ě~1í. jemuž 'nálleží správa nejdůliežrtě}ších záležitostí farní 
obce. jak,o 'pořízení ročního rozpoČtu, opatření peněžitých prosHed
kú, repartice a vybírání p'řl rážek, z-kou.mání ÍlčtlI, pro1vádění starV'eb 
atd. Finanční hospodářství evang. církve 'podléhá sice zásadně 
s lM'nÍl11l1 dozoru, stát nevykonával však prakticky žéldného vl~vll 
Ilél. hO"S]JIodAř~tví t'o,' ale neposkytoval také evang. CÍrkvi Ž:ídJ1~T Ch 
podpor ze státnh.:h prostř,edklt. 

Každá evangelická ŤélJl"ní obcc má úáleže.ti svazku sentnrMní
mLI, a kde není senioráltll, svazku suner1l1tendenčnÍmu. Zákonnými 
orgány OIbce sen iorát1ní j,sou senior - duchovní představený volený 
z farářll seniorát ll - ,dále seniorátnq v~Tbo'ľ skládající se ze seniora, 
konseniora a světského sC.JJ.iolrátního kur31tora,a kOlnečnč sClniorátm 
shrOlmážldčll1í sk ládalítcí se ze seniora, faľářl1, zástup'cli obcí a zá
stUPCLI učitel'stva. Sel11101rátnÍ obec má jen vnitřně církevní 'úkoly, 
jmeno,vi,tě dozo r nad duchoven.stvem a presbyterii. 

Orgány superinte.'1<dence jSOli: su{)e<rintendent, superintendečn f 

výbor a. sUlperin.tendenčl1~ shromážděnÍ. 
SuperintDndent volí se ze seniorÍl a farářú die.césc dOlžjyotn č, 

Jes:t vrchním církevním past~'řem, vrchním dozorcem a zá tupcem 
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sUlperintelvclence. V superintendenčním výbohl pr·ecLsedá. Tell,to 
výbor kládá se z duchovního Sllperinte11'dentova zástupce a ~vět·
ského super,intenld:enóního knraltO'r8., l{1teří olba na šest let jsou vo ,·
le'ni. V~!bor jes-t druhou il!lst.an'CÍ ve věcech rozhodnutých seuliorát
:nim výborem j,ako 'lEVOU ÍnstaiJ1c1 a sám prVrní instancí ve stížmo
stech mezi seni'()Jrem, semilOrátnÍ-m výborem a shromážděním, a v 
diSGiplinál11Ích věcech členú seniorátního výbO'ru . Superinte:ndenčni 
shromáždění ' skládá se ze čle nů supednteDlčního vSrbo'ru, seniorů a 
eniorátnkh kurátorů superintendence, 'dvoll až čtyř brářú, záSt'llp

ce Se11iQlrM-J1Iího shroimáždění a učitelstv't. -

Toto rovdě.lenlí cí.rkve jefst vYJbudovánoi',plně mt zásadě s (1-

ITl o s' p r á v y. Stát vyhradil si pOlLze práova plynoucí ze státní vý-
sosti. Volbu farářll a sení-oTů má potvrzovati vrchní církevní rada 
za souhlasu zemské pohtic!<é správy , volbu superintendentú :schva
lovati mě,l země\pán. leml! pří,s lušelO' též, by rozhoclova l o. zrušení 
llYJ1ějších neb Ol tvoření n'ú,vých sllperintelldencí; pr-ísvědči.ti k po
d bným změ'l1:éÍJm v seniQlrátech bylo. v kompetenci ministerstva kul
tu. Státní 'správa kulltová měla pa'k vúbec vylmnávati nad církví 
dozorČÍ práva státní, 'bLtc1JŽ, ve formě sohválení (n.a př . při v01llbě ci
zozcmcú za faráře, vikáře či kazQteLe), budiž. ve fonně potvrzení, 
přisvědčení či pouhého přijCltí na vědomí toho neb o'1Juho cí rkevního 
opatřeni. 

Na vrchoJnél11 s.tupni organisace objevu je se však ved le saJl1lQo
: právného O'rgánu, totiž. generální synody, trrké spr á v II í o r g á II 
s tá t 11 í: vrchní církevní rada. SkJáo(~á se ze ,dVOll oddělení, před

: edá jí pres.řdent sta/vll světského a čl eny jS'OH T-ád11Í a mimO'řádní 
v,rchnÍ církev;ní ra.do,vé ail'gsburského ::t helvetského vyznánÍ. Řádní 
radové jsou dlÍ'le1lTI olSoby světské, dí\'em ,duchovní, mimo,řádní čle-

JlOvé vyni:kť'.'jid mužové ze slu;~bv církev11í neb školské. Cleny 
v rchní CÍ'rke,vní rady jmenova!l císař, platil stát. J cjích ÍI řad byl 
oučasně úřadem státním i církevním. Vrchní církevní rada měla 

býti prostT-edk.uHcím orgánem mezi církví :1 státem a měla práva 
i pOfvinnoSlU nejvy§šího církevního regimen~tI. 

Q.cnmální synody mají se scházeti IIGl ž.cl~r ch šest let. Sklá,clají 
e ze superintendenJl'1, superintendenčních kurátorll, seniorů, ze 

světského zástup1ce každého senioľ~tu, vyslance eva'ngelické theo· 
logické fakulty II dvou 'zástuplCÚ učitelstva, všech stejného vyznání. 
Synody j(;,clnají odděleně dle kOlJ1fcssí. Mohou však zvO'liti snusený 
výbOor k IJl1oje:d-nání společných zále;~;itostí, ano i sejíti se ku spo'
Ječným p:orac1ám. 

Oeneráhl,í syn cla má ,usnášeti se o církev,ních záko,nC'ch, na-
, Hec. ritu a 1iturgN, () stížnostech prOoti vrchní cí,rkevní r~ldě' a o ná

vrZÍ'ch, které dotýkají se právního, p,nstavenÍ ve státě. Církevllj 
zákony. na nichž synoda se u$nesl a, nabývaly platnosti císařským 
schválením: 
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Od jedné s.ynody lke druhé voli se SY110c1ální výbo,r, ktery 
má provésti, pdk:'lJzy ud ě'l cllé sy,nod o,u, zejména m oti vov a'ti syno1-

dálJlÍ lIsnesein í a dodati je vrchní d ,rkc,vnÍ radě. Zároveň. jc tcntlo 
vý.bO'r poradcem církevní rady, která v dúležitějších prípac1ech vy
žaotluie .si jeho dobrirch z.dání. 

Pro vzděMLnÍ ka'lldi c.látll íl řadu duchovního> a kazatelského 
ÚíZClla )esrt theologická fakulta (ll nás »liuso:va« v P raze). 

Zcela jinak upraven jest poměr mezi státem a náboženskou 
~p()leč ností židovskou. . -. 

IÚstava 'llábožen ké společnosti' žido,vslk é jako, celku neelxi
sluje. SpOlečnost talto nemá žádn'J'rc ll S/JOIlečnSrch orgálJ1ú. Jest práv
nicky pouze souh rnem jedl1otliv~r ch náboženských obcí židovskýdht. 
Základem této organisace jest zálkoiJl ze (hne 21. břez,na 1890 čís. 57 
Í'. z. o (ljyr<u\ 'č vllěj'š í211 poměrl1 náboženské spo>lečnosti ži dovské, 

Obcím je'st přenecháno. jJk~l11 zpúsobem zT-í'zcni své uprav1-
(prav::t 1l1á se stí.ti lla zákla 1l0 a lltOln O>llTnÍch s ta 'i1 o v, StanoiVy 
m ají o d p o ví dat i j i s t ~' 111 P o cl m í 11 k á 111 a. podléha,jí státní
!Hll s,c llvúk'llí. Náboženské obce 'jsO>l1 řízeny voleným pY'edstaven
.. Lvem. ClcllClll představcnstva lllLlže, b~T ti jen sltó.t:ní občan, jehot 
OlbČ~1I1 '~ká 'práva ni 'čím om ezena nejso u. 

K obs.t:t ráváll Í záletitoc tí du'C'holVních J lm právč duší jest 
v ka.'l)c.lé obci <'1cSPOÚ jeden rí.1 'bí,n. Výjimečně může se státním schvá
lením fllngova ti pro v íce obcí rabín ' společnSr . Také rabín má 
býti pllloprávnÝ!l11 stíním občanem, leho p'(edběž'né vzdě lání múže 
hýti v elmi ruz'1lé - podle poměrú v jednotlivých zemích: někde 
vyžaduje Se' abs()'!vo>vánÍ s tllclií gymll::t.sijních. pro obce vět'ší yI~dě

lé1 11 í vyššího (cluk,tor<Í.,tll filosofie), pro Halič a Bukovinu s tač í 4 třídní 
obecná ško']a. 

Ohs~l z ellí a II pró.Ztcl n ěn·í rabin .. í.ill jes t oZJ13miti Státlll s pr ávě, 

která ll111 Že do 3'0 c.lnli proti olsobě :abínově. učiniti l1:'í.mitky. Rabí'll 
,1I ,' t::movlljc se na ddší dobu ::t má jistSrmi kau.telami ve tanovách 
b~- ti ochró.ně'l l pJ"oti neoprávněnému propuŠ'tě1ilÍ. Vúči občma o.rgá 
IllTm llá'bo ;,:,cnské obce mó. stát právo cl o z o r č í ~l cl i s c i pl i
n á ľ II í. v jchot zákbdě l1nUe členy pr-ed stavens tva ::t dll1chovní 
;::řízcllce pro, o.hrožování vcT'einého, pořád/hl 11fJJclu zbaviti. 

Núbo;~e!lskÝl11 obcím . ZJľllčuje s tátní , 'moc výslovně p.ró. VD lJ
klá,dati II á b o ž C II S k é d a n ě . Sta ll o'vy m::t.ií obsahmrati · předpisy 
O> tom, j:;.ké dávky. v jaké výši rl jak~ím Zlj)lls·olbel11 mají b5rti čle

nům náboženské obce ukládány. Stát dozírá, aby byly vy'bírány jen 
c!6vky ' vc s tanovách Ll , edené, a m llž,e žádat i, aby přís.luŠné před
pisy s t:.1It JOlV by ly up,raven.y dle jeho přání. TOl zejména. kclyby ná 
(JO>žcJ1'ské dáv ky n cby ly v sOllladn požadavky ,.tátnÍ s právy 
fi:n alll čilí, 

POtC!P0 1J ze ~tátních pro-středkú núboženski ,' polečnost židov
ská nedo,sri:á'vá. 
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Mimo již jednotlivě uvedených poskytuje .tát všem zá
konně uznaným ~PiQJleČnOlstel11 bez rOlzdílu ještě lčetné jiuéosobnÍ i 
věcné výhoc!y a zv:fr;šenolL <ochranu trestně-práv ní .. Tak na pL p0'
žívají d'lIchovní všech ;lábolž~mských spoliečností výl10cl ve v~l ko'nu 
vOje.n!s,ké sl/L1žby, domOlbrarnecké porvinnosti a ph ubytování voj 'ka ; 
jsou osvobozcllli od POTllČllktví. opat,roV'l1ii'ctví, úřadu poro'tčí:ho, 
mohl-lLL odmítlwllti v10lbu do obecního zastupi1:ehstva a do odhad!lí 
komi,se pro d:arl z ,osobních pf-íjmll a p . Budovy bohoslltžebne a 
farní nelJ.Cdléha.ji dani cliomovlní, chkhody ')J.}yno'Llci ze ~ tát'ní po
kl'adny neb 'Z veI'e}ných fondú jS0'U o'svobozeny od daně dllchodov~ 
atd. DU1chov,ní s'Právc:olvé pOlvaž,ují se za úředJníky ve smyslu I,~ 101., 

dst. 2. tr. z., aoniť vykonávají přeneseilé funkce státní, intervenu·
Hce ph ňnltc1ch a vedollce (ll vyznánlí kresfanskj'rch) matrÍ'i<y () na
rozc,nkh, sňatcích a !Úmrtích. Jejich osoba požívú zvýšené ochrany 
treSitní (lehké ublí-ženÍ .na Itěle spáchané lna ducho'vním v jeho po
volání neb pro ně tresce se ja~o těžké: !§ 153. tl'. z.r Zákon trestní 
zná zločin rušení náboženství, přečin popuzování k nepřátelství 
proti n:-J~o:~enskÝm spo'l ,ečnos1em,. přečin urážky zákonně lIzna.n(~ 
náboženské společnosti, podporování nedovolelnj'rch sekt a 'P. Krá
dež na místě zasvč-ceném bohoslužbě je úočinem oldcizena-li věc · 
y ceně r:řcs 50 K Giillnlk ,do 200 K 'přest.lllr:ek n. krádež věcí vě1l0-
v~l1é bohoslužbě. spáchaná-li zpi'tsobem zneuctívajícín1 nábožen
ské služby zločinem bezoh!edLl na cenu pr-edmčtu e§§174. II b. 175. 
I a tr. z.). - . 

Z toholto strucného ná-stil\1Ll organi::acc náboženských společ
ností v b~· ,·al.é monarchii rakou.slké ~1J Domerll mezi státcm a jednot
liv5mli církvemi je patrno. že se dosavadní úpra,v.a tOhotOl poměru 
pro budoucnost udržeti rt'ed~í. . Bude nutno Drovésti reforml i na celé 
čáře . J el(" Il :-'.k proto'. že Í1str-edl1'Í a 'nC'l'vyš'ší oí'g:i,TIY ně'kterj" ch nábo
ženský'Ch sJjolelÓností sídlí mimo hr~l11ice našeho. státll a .se státní 
suverenitou jest ľlcsrovnate11Jlo, 3.1by ciz.í moci vy.dávaly závatzné 
předpis~r pro jeho oibčany. A jednak proto. ŽC organisace nábož.en
sk5rch sPollečl1i()lstí jest zcela různorodá 3. poměľ státu k nim upra
ve,n naprosto nejednJOltn1ě, oož odpornjc zásadě .parity kOllf{;~,SSí. 

J,ak múže se rprovéstli reforma líohota .stavu? Je cl v . .ojí cestL!. 
Buďto pOISlkytnc sltát všem náboženským s:polečllÚ'stem stejlllou míru 
práv, ph sv5rch 'právních institUCÍch nedá se ovládati zájmy ž.ádné 
'konfesse ~ vyJ.OluČí ze .svého právního řá1dll všechny předpisy, které 
V'ZlnJkl'Y jen se zřeteiie11l n.a záje,m Hsté CÍrkve. V tomto případě zClR' 

stane však zřízení nábože]1sk~rch spol:ečností ČlÍstí zI"ízení stát·niho 
a bude pro foro 'status upravováno v celém rozsahu zákony stát
ními. jin1TI1li .slovy všechny církve budou státními církvcmi a bll
dou míti vúči s{átu stejn.Ct práva a stejúé povinnosti. Arci nevyln
čuj,e tenlt,o zpú·s.ob úpravy: aby stát nepOlSlKytoval náboženským 
společnostem intensivnější a rozsáhlejší právní ochrany' 11ež s:po'
lečllQ.stel11 jiným. 
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A druhá cesta zásadní úpravy poměru mezi státem a církví 
je ta. že ::;e jHC)'vede r'O:duka mezi stQrte'l11 a církví. 

Ro~dllka spo'čívá v tom, že stát neuznává žádného církevního 
práva. jež by piatUo vedle práva světs!-:ého. a nellz,!1ává žádného 
'Zvi1áštního církevního .úíze.ní. P r á v II í m y- á dem je 'S t j e 11 t e ll, 

y.ter~1 zavede stó.t. 
Náboženské as.siOlcia~ce musí v t0il11tO pHpadě, chtějí-U býti 

úČas.tny prá\'llíhoži\'olta ve státě. varliiti pro svou org:1ni aci obecllé 
Ío,rmy státem zavedené na pr. formu spohkll dle ' předpisů práva 
spoJk'ového. ll-e1bo forml! nad'acepro právu majetkóvoll. Nevadí 
však, z~lvťdL -li se pro nábože,nské spolky nějaká fO'rm8. zvlá,štní. 

Stát l1eZa~ahLlje ph rozluce sv$Tmd. pY'edpisy do, zálc'ži>torstí 
,žiidné konfe , se. Vylollčeny JSOLl zťtkony iJ1lterk.anfessijní nelb zákony 
o vyznání neb Iláb. vyuoování' děti. Stát také nepodporuje 'žádné 
konfesse: vylollčeny iSOll státní príSpě'lky na kult ;) všechna !}riv'Í
le,gia osob dllchovní'ch. Práva občaHsld př"iznávají ' e bez 'Oh\:cdll 
na konfessi. čehož dusledkem jest arci rovnost všech vyznání před 
státem. 

Pro íl))l'avu rozluky mezi stó.te'll1 a církví máme něk,olik vzo
rů. Pominu státy. ve kteľ~l ch jeiví se jen jakési náběhy k rozLu ce. 
neb rozInka jell částcčn0 provedena (jal]w v Belgii. Iiola1ndskll d. 

Ttalii) a vylíčím slru6nč PI'ÚV'IlÍ stav této otázky v úpravě .') e v e
r rO a m e r i c k é. i r s k é. ž e II e v s ·k é, b a s i 1 e j s k é a f r II n~ 
c. o II 2 S k é. 

Spolkov{t íl ' tava Spoje!1~'ch stMú severoamerických z rOlku 
] 787 s doebtkcll1 z r. 1791 ']::onechala llpraVtl náhoželllsk)'flch pomenl 
jednotli;Y~i 1l1 stÚltúm s polkovým staf1,Q1vi.v'ši jen jako zásadu této 
·úpravy: úplnou svorbcKILl všech !láb. vyznání. Zádné nó.bO'žeills,tvl 
nebuď zakaz,ováno. žádné státem respektováno neb podporován O' 
a jako pT"e:dpoklad ,dos,aŽtllí veřejn~rch úřadll vyžadováno . DetailrnÍ 
úprava poměru mezi státem Ll ná'božensk5'111i vyz.náními je ~tľ ci 

v různj'r,ch s polkov5rch státech I'lI2111<1. avšak úcllyl'ky jS'O'l1 celkem 
nepa tWll é. 

Církvím ponechán vŠlIde - ' vyjma ve Virginii - jejich ma
jetek, mohou majetku i nadátre nab}'vati a úplně samostatně jím 
nakládati. Zákony amortisačnÍ byly s ice vydiny ve \'šech státech, 
ale praktické,lprováděllÍ je velmi mírné. 

Církve o rganisova'!y se jako zvlášt.ní náhoženské spolky, v 
některých státech jarko sp,o !ečnosti, iejich VIl'Íltí'ní poměry lIpraveny 
isou sta,llovami. o c.írkev'ní správu se sHlt llC'stcllri. 

Odluka od církve v Unii - provedenft z dllvoclú [}raktick:(rch , 
D'by vyzll13(va!Či tolika l"0 IzHčn5-ch k,onfessí v pokoÍl .vedle seb 2. 
mohli!' ží1ti '- neznamená ndikter,ak odluku státu od n á b o žen S t v j; 

.n~kde neudl'že11o se ve 'státním ž~v>otě tolik nábožensl<ých prvkll 
jako právč v Unii. 
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v ús,tavllích jistinách .31 spolkových stitú praví se v II vod ě :, 
»Oratefu.I tOl AlmigIlty Ood,,( {díky všemohollcímít Bohu) ; zasedání 
kongresu začín1á modlitbou, kterou koná clucholvnÍ 'p!;:ucelll)' kOIl1igre
seni; pres ic!l;nt jest 'opráVtllěn llstanoviti nábotžemské děkO'Vllié, k ... '\.
jící a posltni ,dny; IHť!dníoi přis~hají na bibli; v celé řadě stMů ne
phPOll ští se , k veřejl1ij"nl úřadLIlTI osoba, kteri by 1Ievěřila v BohJ. 
a Ý odplatu na \-Č, č lloQi~ ti; Ibohos!'llžlbé všech kOlllfessí dostává se 
tréstní ochrany; r ouhán'í Rohu se trestá 8Jt.d. 

SJl~tky l ze uz,avÍrati pl~at1l'ě ve formě CÍflkevní, civi,lnÍ mau
ždství jest jen fa:kH'llta tiv ní. Na sltátnich 'ško,lách nevyučuje se .ná
boženstv í, církve mohou však zakládati soukromé školy NOil1fesijní. 

I :knJ1statuje sp rávnč S a b a ti e r ve svém díle A proplQ>s cle 
]a sépaT81tioll des églises et de )' eltat (4. vyd, Paříž 1906, str. 3,) : 
»AllX Etats-UnlFS la 'sél)aration J1 ' csC qll' .1111 mot et llne J.pparence«, 

Jak,o v SelVernl Ameri'ce byla i v Irsku, Žen evě Zl. BasHeji od- . 
luka 1Jiroivedena ve.Imi blahovolně a proto hlwdcc. 

V lrsku zák'o,nell11 ze 26, červeJllcc l 869 z,tratila sice anglikán-O 
ská církev svlij ve-ř ejill ěprávni ráz a by lo jí ustaviti se dle práv:'1 
:-:'polkového. A \ TlŠ,DI] ostatně nebyla je,H organisace v ničem dotče

I:~l; podržellC\. zdarma své koste,]y, hi'bitovy a školy, farní budovy 
pak a; ·pozemky za mírné odškodné (l2teronásohl1ď:\1 obn.os ro~ního 
y:ýnos.u spliatný e 22 lhlvt:ích). Mimo to· dosltalo e jí ze jmění bý
v alé státní církve 5 míl. liber ' tcrlinkll. začež převzala na místě 
státu pla1ty ,duchm, enstva . 

V 8asilt-ji (zákon ze 6. břeZin a 19)0) podržela ref. evange1.. 
cÍl'kev své kos1tclly, školy a statky ; církev starokato]iJcká a řím

: kJOkatohcká c1,ostaly k Ols,tel, faru a dotaci 150 resp. 200 tisíc frankl!. 
Duchovenstva kanton neplatí , vyjma, "1 nemocni'CÍ'ch., věznici ch :1 
persolJ1 ál :bohoslov,ecké fak-vlty Il a univeT s it ě ; církve 1l10hOH však 
k úhra:dč náklaldú spoljených s bol],Qlsh,žbou a placením' duchovnk:':l 
v vhí rati kultolvé daně libovol'>Ilé v:\rše. 

Ženevskj'T zákon ze dlne .30. června 1907 (Joi con stitutionelle: 
slippriment le bndget des culte,s) slt.ano'ví svobq-clu všeho kultu Ll 

prohlaš uje, že kanton neplatí a nepodporuje žádného kultu. Zvláštnl 
p r{l vní 'l'lostavení drk ví dosud uznaných se zľu1šuje , kult může se 
vykonáv<lJti na zikbdě práva spolč o·va;cího.~ Cirkve moholu nabýti 
právní osolbnosti pocite obc'cné'ho oblll g-ačního práva švj'lcarského. 
Náboženské associatce ne}sotU podrobeny ž~dnél11tl státnímll dozoru
a moholl[ be,z obmezenÍ nalbýti majeHnl. Kostely a fary zústanou 
bez'Plat'l1~ vč-novány kultu, )';Iterý v nich ,byl vyko-náván pl-i počátku 
platnosti tohoto zákona (l. ledna 1909). 

Občanské m'al1iželství jest po:v iml é, náboženské vYllčnvánÍ n~l 

~ kol ách fakultativní. 
Docela jinak - Cl nutno Hci, že trochu 1ikvalPe.r~ ě, což . nezů

s t~tl!O bez nási'edkll - pro1vádě la odllllku Francie, Rozll1'kovj'Tm zá
k nem z 9. prosince 1905 prohlášeno, že tát neuznává a nepodpo-
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ruje žádn.ého kultll.. VšechllY círke\11í M,,)idy pf'está'v' ;1,jí pro obor 
stMll existovati. Soukromá bohoslnžha pOHechárvú sc úplně vO<lnD l!, 
vel'cjrnou pak mají obstar~lvati náboženské spolky ustavené dle 
předpislr roz'lUlkového záko'J1Ia. K.~\Jždý takový spolek měl vzt,vhovati 
se na urči1t3T mj'stnÍ obvod a 'r!laú přejí'ti měl CÍrkev1nlÍ majetek. kteri' 
ležel v obvodě tom. Vni..tll·ní organis~l'c e sDo,i'kll l11ě.la r·ídiii se stano
vami podléhajícími státnín1'u schválení. Náboženské spolky byly 
prohl'~šcny za způsobilé k 'prá'vl'tm a !)lrá vn:ím činúm a bylo hm při
znáno práv'o llabýv,at,i majetku dOl jisté výše. 

K. provedení ,tétOl o,rga;nisace v šak nedo§lo. Cí,rlkcv katoUcki 
zavrhla ·ml-'[:)]"osto náboženské spol'kv ·dle francoU'zského práva a za
háma proti nim o'st rý passivJ1lÍ odpor. Nezbylo než vydati d.ruhý 
rozlllkov~r zákon (dne Z.ledna J 907), kter~í Sltanorvil, že veřejnou 
l·ohosluŽbll ll10ho,u vykonávati buď s p o. 1 k y utvo,řené dMe S'pollko
'/ého zákona z 1. červe,nce 1901, anebo s hrO' m á ž cl ě n í svola,ná 
pOllile shroma,žď,ovacího zákona z 3'0. června l881. T c:mt,Qi spol']<úm 
i. shromážděním dorvolenOllžíva-ti bohos}.užebn~·ch huclo,\ ' , ale jmění 
dl'lvěišíJch církevních úst::tVLI na ně nepřešlO'. 

Cí,rkev J1epřisDOll'pÍ<la "šak ani n::t tento 'Z.pú sob úpravy. Pills X. 
zcela za,míltavé stanovisko zauj::tl zejména proti přNlpisll shromaž
cfovacího zá'koJ1'a, Ž e v c ř e j 11- é s c II úze Jl II t n o ú řad II 111 

o z n a m oQ vat i, a nařídil kněžstvu konati bohoslužhy beze všeho
oz n{l111ení. Tak se také dělO' a tu vláda couvla po druhé. Změ'J1lěn 
zákon s,hrom<lJžďovaCÍ z r. 188'1 v ten smysl. že n c tře b čl o z n :1-

111 O' vat i ž á d 11 é h o v e f e j 11 é h o s hro, m á ž cl ě 11 í. P řl tom 
zústalo. BO}10S!lužby konají se nadile beze všech přc,kážek v ko
stelích, které jso u p ravidelně majetkem obcí a jimi k v ýkO,J1l1 kultu 
se prOipůjčl l ' jí, avšak církev nemá dOSLl'cl židné org,anisace právním 
rádcm ll lznané. Má ar'c i SVOll vlastní církevní organisa'ci. oproti stMu 
v ša\k vúbf',c nee'xisÍ1 lj e. 

Již z tohO'to krátkého přehledu cizozemských vZOrtí vidno, že 
po jel1l rozluky S'tátll od církve nemá jedno1tného, 11 rčitého obsahu. 
a že vše z~í.leží ll' a z p Ů s o b u, j a k Ý 111 r o z 1 II k a s e pro v e d e. 
A zpú.sob provedení závisí zase n a 111 o, t i v ec h ro,zluku přivndiv-' 

ších, .J ak rozličné byly motivy. k,teré v ie!dnotlivirch 's tátech k fQlZ- -

luce vedly, tak ro'zdilný je zipúsob její úprav y . 
1(aJt.ot.ická církev st'ojí :J.rc i 'na zás:1c1.ně zamítavém st::hnovi'Sku 

vúči každémll zpltsobu pQlzllJlky. JeF stanolvisko je e1áno prohlá'še
ním papeže Pia IX., který v sylllahu z r. 1864 mezi praedpui actatis 
nostrae errores za blud označil požadavek rozluky a stanoviska..., 
tohotol jí změnliti nelze. 

Avšak rOZlluka provedená po zralé úvaze, objektivně. spol'e
ěenským poměrLlIl1 přiměřeně, bez planých hesel a po,litických agi
tací, mll'že přinésti 'požehnaiJ1é ovoce nejen státu, Il}rbrž i náhožen
skSrnl společnostem samým . Spojení těchto dVOll mocností o,dponije 
p odJsta.tě s tátu ::t povaze církve. Rozlukou clodlu .re s e jen spiritua-
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Jisace církevního zřizeni a to je Jláboženským společnostem je 
ku proSlpčchu. Cli1~kive, zejnléna katolická, mohou teprve za tohoto 
právníhO' st~lVII Llvědomiti si plně sl,ova Kristova; že »královstv í je
hOl není z tohoto svčrta « , mohou jen za této úpravy všechnu en,ergij" 
kterou dosud mnohdy vě'cem časnirm a vzrúsi1:11 své poa:itrcké m oci 
věnolvaly; obrátiti na prohloubení a L1JJeVi1ění zbožnosti , víry a 
mravnosti, nerušen ě :pracovati na l1álb OlŽenském a e tickém pov zne
sení svých příslušníkú a zachovati si taik i pro budoucnost svůj 'VÝ,
zn.am ja:ko dlil ež~té sloiky v kulturním vSrvo.ji lidstva . 

Smerodajné zásady pri užívaní uhor·ského súkrom
něho práva a rakúskeho všeobecného občianskeho 

zákona na územ i Slovenska. 
A. Záturecký . 

Stojím e pred skutočnosťou, že je v česko s l'o venskej r epubltke 
platné dvoje. súkromných Pl áv: v L:e'chách, na Morave a v Slezsku 
rak. vš. obč. zákon. na Slovensku ale uhorské, prevažne ob~rčajové·, 
len z čiastky kodifikované slúkromné právo. Nie je tento rpripad bez 
precedentu. Na území Ibývalého Uhofsika roku 1861 s talo sa po
d()lbné. V Seldmohradskll a ešte v niektorý1ch iných 'ČÍ8. stkaerh Uhor
ska ostal rak vš. OIbč. zákon v pla:tnolsti, kdežto. vo vĚičšej čiastke 

Uhorska zpat bolo uvedené v platnost' uhorskésúkromné právo s. do
plnk0ll11 u stan.olveJ1ií tak zvaných » Qočasných s>údobnýdl pravidid «, 
ktor~Tch 'ostavenle vyžé1\dovala nutnost , pOllleváč pri karchnálnej . 
premelle pomerov .po roku 1848. staré uhors.ké súkromné právo v 
pinom znení uportrebitel\li~h11 sa neuka'Zovalo.. Tieto dočasné pr<1-

. vidlá sOlstavila .k,olnferencia, k,torú nal úpravu kró.l'a svo,]al zemský 
~udca (,olľszágbiró.) schválil ích aj král ·' a boly v župách vY'hláscné . 
- § 21. tÝ1chto 'pravildiel však havorL že ustanovel1b rak vš . O'bC:. 
z ákona, nakoľko sú v spOjení 's nariadením o. pozemkových knihách-
(15./XIl. 1855), '00 sa t~rka sp6sobov nabývlania a o.cIcudzovamia 
\Tec·i, Iktoré Sll 'l)reqmetami pozemk()V~Tch kníh, ostáv ajú dočasne v 
platnosti. 

Poneváč zák. čl. XLIII. z roku 1868. vypovedal, že úsíavné p.rá
vo záko-nodarstva l.l!j 11:1 územic Sedmohradska výlučne zákon~Jt~ 
svolaný. 'snem prevádz.3., rak vš. obč: zá'kon ,aj v Sedmohradskll 
ostal len na tol'ko v platnosti, na,l{oľko o, niek tOlrý ch , v tomže po
jeclnávanýoh pre.dmetoch uhOlrské· zákony nd rokll 1868. donesené ' 
l1C1bO'ly; - tak 'na pr. $Itate rak vš. olbč. zákona o POHlÓl,Íotve, 1

1
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rátorstve a manželstve - následkol.'TI 'zák rČlánkov XX.: 1877. ~ . 
XXXI.: ]894. neboly už od dávna ani v Sedmohradskn v platnos.ti. 
Počei uhorských, od rOlku 1868: clone.scnÝch, aspoň z čiastky s,ú
krQTI10právnych p0iJ11er01Y sa t~TkajÍlcich zákonov preyyšuje ho'dne 




