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Extalulace ,po př. instalulace působí, jak se říká ex tunc, t. j. všichni',. 
kdož po naříkaném vkladu nabyli knihovních práv, jich tímto po
zbývají. Při tom je zajímavá nestejnost s ustanovením I§ 6. Dle § 6. 
ruší se 'práva a povinnosti vzniklé na rozdě'leném obecním statku po· 
1. srpnu 1914. kdežto dle § 7. zanikají vklady, učiněné po vkladu,. 
jímž obecní statek převeden byl do vlastnictví podHníků. Ustanovení 
§ 7. má rozhodně lepší smysl než ustanovení § 6. 

Tím končíme naše výklady o zajímavých těchto dvou ustano
venkh a provázíme je přáním, aby podobné nesrovnalosti v našem 
zákonodárství se vyskytovaly co nejméně. Jsou sice velmi dobře: 

. myš-Ieny, ale velmi povrchně provedeny. 

Nové právo patentní, známkové a vzorkové. 
Rudolf Dominik. 

A. (D O s a vad ní úp r a va.) V komplexu rakouského právét" 
převzala československá republika zákonem -ze dne 28. října 1918,. 
Č. 11. sb. z. a nař. též veškeré dosavadní zákony a nařízení k ochraně 
výnálezů, známek a vzoTků, zejména též všechna výjimečná usta
novení válečná vydaná na základě císařského nařízení ze dne 29. 
srpna 1914 Č. 227 ř. z. o vlivu válečných událostí na lhůty, terminy 
a řízení a ze dne 16. října 1914 Č. 289 ř. z. o odvetných opatřeních. 
na poli právním a hospodářském. Z těchto výjimečný'ch válečných 
ustanovení výslovné zmínky zasluhurjí: nařízení ze dne 2. září 1914 
č. 232 ř. z. (pro obor práva patentního), nařízení ze dne 24. července: 
1915 Č. 177 ř. z. (pro ObOT práva známkového), nařízení z 2. června 
1915 Č. 152 ř. z. (pro oboT práva vzorkového), a nařízení ze dne 16. 
srpna 1916 Č. 258 ř. z. (o opatřeních v oboru živno,stenské právní 
ochrany proti přís.lušníkllm nepřátelských států).;~) 

Změněné poměry státoprávní a mezinárodní podmínily novou 
úpravu těchto právních oborů. Tu provedlo předem nařízení Národ
ního výboru československého ze dne 9. listQipadu Č. 33 sb. z. a nař. 
»0 -odvetných opatřeních za příčinou válečných událostí«, a dále' 
zákony ze dne 25. května 19]9 Č. 305 sb. z. a nař. 01 prozatímních 
opatřeních na ochranu vynálezů, ze dne 24. července 1919 Č. 469 sb. 
z. a _ nař. o zatímnkh opatřeních k ochraně vzorků, ze dne 24. čer
vence 1919 Č. 471 sb. z. a nař . o. zatímních opatřeních k ochraně'· 
známek 

Tyto čtyři zákGny tVGří základ nového československého prá
va ·patentního. známkového a vzorkGvého. Nové právo .přimyká se 
zásadně velmi úzce k starému právnímu řádu, zachovávajíc s ním 
v mnohých ohledech nepřerušenou p r á v n í k o n ti n u i tu. Ard 

*) u všech těchto a m. j. válečných předpisech rakouského zákonodtlrstvÍ 
na poli živnostenské práV1l1 ochrany poiednal jsem podrobně ve "Zprádch. 
Právnické Jednoty Mor.", ročník 25 . (1916), str. 105 a násl. a 346 a násl. 

/ 
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provedeny četné z měn y o b s a h o v é a utvořeno jed not n é 
právo 'Patentní, známkové a vzorkové v celém území republiky. 

I. .p r á vn í kG n t i n u i t a jeví se a) předem tím, že v plat
nosti ponechány zákon ze dne ll. ledna 1899' Č. 30 ř. z. o ochraně vy
nálezů, zákon ze dne 6. ledna 1890 Č. 19 ř. z. o ochraně známek s 
novelami ze dne 30. července 1895 Č. 10'8 ř. z. a ze dne 17. března 
1913 Č. 65 ř. z. a cís. patent ze dne 7. prosince 1852 Č. 237 J. z. o ~ 
ochraně vZOorků s novelou ze dne 23. května 1865 Č. 35 f . z. - vše-

. chny s mnohými, novými poměry podmíněnými změnam-i, jak dále 
o nich bude řeč. 

. b) O právní kontinuitu postaráno mimo to ustanoveními o další 
ochraně vynálezů Hž přihlášených neb patentovaných ve Ví1ni a v 
Budapešti, .resp. známek a vZOorků ljiŽ zapsaných u některé obchodní 
a živno,stenské komory bývalé monarchie. 

1. Vy n á I e z y. Nový patentní zákon ze dne 27. května 1919 
Č. 30'5 sb. z. a nař. stanoví v čl. 2., odst. 2-6: 

»Přihlášky, před vyhlášením tohoto zákOona (t. j. předl!. čer
vnem 1919) u patentních úřadLI ve Vídni nebo v Budapešti podané, 
prozatímní ,patentní ochrany dosud nepo;žívající (p ř e d v y I o ž e
ním), budou projednány u patentního úřa'du v Praze, požádá-li za 
to přihlašovatel, nebo jeho právní nástupce do tří měsíců po dnu, 
který nařízením ustano,ven bude, podáním, jež doloženo jest ověře
ným opisem ,původní přihlášky, a zaplatí -li přihlašovací poplatek 
V tomto případě p 00 ž í vát a top ř i h 1 á š k a p r i o rit y ode 
dne .p ř i h 1 á šky, u čin ě n é u v ~T šeř e č e n Ý ch pat e n t -
n í ch _ ú řad ú. -

O patentových přihláškách, u patentního úřadu ve Vídni nebo 
v Budapešti podaných před vyhlášením tohoto zákona, na které v 
tuto dobu patent dosud udělen nebyl, které však požívají již proza
tímní patentOové ochrany (p o v y I o žen 0, a o případných odpo
rech proti těmto přihláškám rozhodne patentní úřad v Praze samo
statně, podá-li přihlašovatel, nebo jeho právní nástupce, do tří mě
síců po dnu, který nařízE.·aÍm ustanoven bude, příslušnou přihlášku, 
dOoloženou ověřenými opisy SpiSllV, a zaplatí-U přihláškový a první 
roční poplatek 

P I a t n 'o s t pat e n t fl v, udělený-ch podle takovýchto přihlá
šek, poč í nás e u přihlášek, podaných ve Vídni, dne m v y I 0-

žen í, u přihlášek podaných v Budapešti, dne m p ú vod ní p ř i
hl á šky. 

Patenty, patentními úřady ve Vídni nebo v Budapešti až do vy
hlášení tohoto zákona právoplatně u děl e n é, budou míti patento
vou ochranu v území československého státu '(to j. rakouské v Če.,. 
cháoh, na Moravě a ve Slezsku, uherské na Slovens:ku)~ požádá-li za 
to majitel patentu do tří měsícú po dnu, který nařízením ustanOi\Ten 
bude, a předlOoží - li zároveň patentovou listinu s 2 exempláři patent
ního spisu, vJ'rtah patentního rejstříku, je-li třeba s ověřenými opisy 
Ilstin, na které se tento rejstřík odvO'lává, a zaplatí-li poplatky po 

11* 
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28. říjnu 1918 splatné a dosud 'nezapravené, jakož i poplatky, splatné 
po vyhlášení tohoto zákona. 

U p I y n II 1 á dob a p I a t n o s t i z a poč t e -s e v tomto pří
padě d ,0 pat ll' á c ti let é 00 c hra n y.« 

2. U och ran n Ý c h z ll' á m e k a v z o rků nutno rozezná
vati dvě skupiny: jednak známky a vzorky pří s 1 uš n í'k ú b ý
val é říš e rak.-uherské, jednaJk známky 'a vzorky c 1 z o zem c Ů 
t. j. osob, které nebyly ani rakouskými ani uherskými stát. občany. 

Ochranné známky 'prvého druhu, zapsané až do dne vyhlášení 
nového známkového zá-kona t. j. do 11. srpna 1919 u některé ob
chGdní a živnostenské komory bývalé monarchie budouchráhěny v 
území československé republiky spr i o rit -o II p Ů vod ll' í p ř i
hl á šky, bude-li se jejkh majitel domáhati této ,ochrany pro oblast 
'československého státu. Náležitě instruGvané (čl. I. odst. 2. nového 
známko zákona) pr'ohlášení, že této ochrany se domáhá, ,má majitel 
známky chráněné prG ,podnik v republice učiniti u příslušné tuzem
'ské obchodní a živnostenské komo,ry, majitel známky chráněné pro 
podnik mimo republiku u obchodní a živnostenské komory v Praze, 
a to pokud tak již dříve neučinil, do tří měsícú po dni, který naří
zením bude stanoven. 

U vz'orkú prvého druhu rozeznávati jest podrobněji vzorky 
zapsané do dne vyhlášení nového vZGrkového zakona (t. j. do 11. 
srpna 1919) u některé obchodní a živnostenské komory v území re
'publiky a vz'orky v téže době zapsané u některé komory bývalé 
monarchie mimo území republiky. Ony zústáva,jí bez da1lšího v plat
nGsti, tyto budou chráněny za podmínek reciprocity, učiní-li jeiich 
majitelé do 31. prosince 1919 obchodní a živnostenské komoře v Pra
ze náležitě instruované (i§ 2. i. f. nového vzork. zák.) prohlášení, že 
se domáhají vz.orkové ochrany pro oblast československého státu. 

Ochranné známky a vzorky cizozemců t. ]. osob, které ani v 
královstvích a zemích na říšské radě zastoupených ani v zemích sv. 
lmruny uherské neměly bydliště, sídla nebo podniku, zapsané bud' 
u obchodní a živnostenské komory ve Vídni neb jen v Budapešti, 
budGU na žádo,st majitel-ovu chráněny v celém území republiky s pů
vodní prioritou, avšak v území, kde platnosti dosud neměly (tedy ve 
Vídni zapsané na Sl'ovensku, V Budapešti za1psané v 'Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku), jen s výhradou ,práv třetími nabyt~Tch. 

Doba, po kterou 'známky neb vZGrky po'žívaly zákonné ochrany 
v Rakousku, započte se u známek do ochranného desítHetí , u vzorků 
pak do celkové doby, na kterou byla dejich ochrana žádána při pů
vodním zápisu (čl. 1., odst. 3, a !§ 4. nového známk a vZ'Grk. zákona). 

3. Nařízením býv. ministerstva veřejných praCÍ ze dne 2~· . čer
vna 1915 Č. 177 ř. z. byla pro známky, které v dQbě od 26. července 
do 31. prosince 1914 bylo obnoviti, poskytnuta lhůta až do uplynutí 
tří měsků ode dne, který jako konečný termin nařízením měl ' býti 
stanGven. Zrušuje toto nařízení stanovil nový zákon známkový ~čl. 
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III.), že tato tříměsíční Ihúta počíná dnerrl jeho pllsobnosti t. j. 11. 
srpnem 1919. 

Nařízením býv. ministerstva veřejných prací ze dne 2. června 
. 1915 Č. 152 ř. z. bylo stanoveno, že čas války Ca to 'Od 26. července 
1914 až do k (} ne Čll é hot e r min u, který nařízením měl býti sta- ' 
noven) nepočítá se do zákonitého tříletí vzorkové ochrany ani, do 
roční lhůty, v níž vZ0'rku podle § 9. vzO'rk. zák. v tuzemsku jest u
žíti aneb P'O kteroU' se vzorek uscho,vá u obchodní a živnostenské 
komory v taJjnosti (zapečetěný). Zrušuje toto nařízení, 'prohlásil no
vý zákon vzorkový (§ 3.) za k0'nečný termin válečného mezidobí 
den, kdy nabývá platnosti (t. j. 14. den po vyhlášení = 2'5. srpnu 
1919); od toh0't0' dne běžÍ zase doba zažádané vZ0'rk0'vé ochrany, 
resp. její zbytek. 

4. V Ý j t m k 'O U ze zásady zachovati právní kontinuitu v ohoru 
živnostenské právní ochrany jest souhlasné ustanovení všech tří 
nových zákonů, že právO'platně dosud ner0'zhodnuté spory o patenty, 
o platnost vzorkú a ,spory uvedené v odst. 1. § 30. známko zák'Ona 
znova jest zahájiti (čl. 2. posL 'Odst., !§ 5., čl. V. P0's,J, odst. nového 
pat, známk. a vzork. zák'ona). 

II. O b s a h o v é zrně n y. 1. Z d ů vod u z měn ě n Ý c 11 p 0'-
111 ě r ů ,m e z i n á r 'o,d ní ch. § 1. cís. nařízení ze dne 16. řHna 1914 
č. 289 ř. z. o odvetných opatřeních na 'poli právním a hospodářském 
zmocnil vládu, aby podle ,práva odvety vydala nařízení neb učinila 
opatření právní čt h0'spodářské povahy, jak se má nakládati s cizo
zemci a cizozemskými ~)0'dniky, aby se zamezilo přímé neb nepřímé 
plnění dO' nepřáte!ské ciziny. .Na základě tohoto poukazu provedlo 
nařízení veškerého min1ster.s.tva ze dne 16. srpna 1916 Č. 258 ř. z. 
proti příslušníkúm nepřátelských států řadu opatření v oboru živ
nostenské právní ochrany. řined po převratu zrušilo však nařízení 
Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918 č: 33 ISlb. z. a na,ř. všechna 
soukro.moprávnÍ -obmezení sP0'čívající na předpisech právě uvede
ných, poněvadž státy Rakousku nepřáte.Jské staly se naším osamo
statněním spojenci česko!s.Iovenské republiky. 

2. Z d ů v ,o d u z měn ě n Ý ch ' p o měr ů stá t 0' op r á v 11 í c h. 
Nejvíce 'obsahových změn je tohO'to druhu. Zrušujís.e všechna o,zna
čení, při,pomínajíd bývalý 'Státní svazek, na př. rakouský státní ob
čan, rakouské státní občanství, rakouské říšské území a 'p. (v' §§ 31., 
43. odst. 6. al. 2 pat. zák., 5 o'dst. 1. prvé známk. n0'vely, 11 vzor-k. 
zák.), O'značení C" k. (v 99. pat. zák.), 'jmenování vyhražená císaři pří
slušejí presidentu republiky (§I§ 35., 41. ods,t. 3. pat. zák), na místě 
známek s obrazem císaře, členů cís. rodiny, cí,s. orla mluví se o 
známkách s ohrazem neb jménem presidenta republiky neb iinj'rch 
osob o stát zasl'ou-žilých a všeoibecně známých (I§ 3. Č. 1 a § 4. známko 
zák.), :dle IS! 15. pat. zák. nastupuje přĚ vyvlastnění patentů na místo 
zemského úřadu politického ve Vídnič$.. ministerstvo vnitra, zru
šuje se § 312. pat. zák. jednající 0' poměru k Bosně a Hercegovině a 
§ 3-2. odst. 2. známk. zák 'O poměru k Uhrám. Z důvodu ,státoprávní 
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změny zrušuje se též úvodní ostavec cís. patentu o ochraně vzorkú 
(»My František Josef 1., z Boží milosti císař ... «). 

3. Jako o b s 0,1 e t ní s.e zrušují: §\§ 119.-124. pat. zák., 3.3.-35. 
známko zákona, 8.-9. prvé známko novely ~obsahují přechodná u
stanovení a účinnostní i prováděcí klausuli), čl. V. odst 3. druhé no
vely k známko zákonu (»vzájemnost vyhlašuje se nanzením. v ns
s.kém zákonníku«) a čl. Vl. a VII. této novely (účinnostní i prová
děcí klausule). 

4. Mat e r i á 1 n é zrně II y .provádějí se v 'S/§' 34., 37. odst. l. 
a 60. pat. zák. o složení pat. úřadu a o pat. řízení (,předsedou stíž
nostního oddělení nemusí býti právník, 'o vyložení, úplném neb čá
stečné,m zamítnutí patentní přihlášky, o odporech a udělení pat. roz
hoduje <samostatně ,člen technický) a I§ 41. odst. 2. o složení patent
ního s'oudu (Ipředsedou a přísedídmi jsou členové správního soudu, 
poněva·dž nejvyšší a kassační soud nesídlí v Praze); v § 15. známko 
zák. (poplatek za zápis známky zvyšuje se na 50 K), v § 4. 'Prvé no
vely k známk. zák. (při ž(l}lobě na výmaz známky podle cit. § pro
dlužuji se lhůty uplynulé od 28. října 1918 o 6 měsícú, počínaje dnem, 
kterého ochranná známka v tuzemsku byla ohlášena); v § 5. vzork. 
zák., k němuž po vzoru § 7. pat. a § 5., odst 1. známko zákona phpo
ieno ustanovení o zmocněncích osob nemajících v území republiky 
stá'lého bydliště nebo sídla; za příslušnou k zápisu vzorkú tako
vý·chto žadatelú, prohlašuje se obchodní a živnostenská komora 
v Praze. 

Mimo to zrušuje se příslušnost ministerstva veřejných prací 
ve věcech známkových a vzorkový·ch, stanovená zákonem ze dne 
27. června 1908, č. 123 ř. Z. (čl. II. nového známk., § 7. nového 
vzorkového: zákona). 

III. U TI i f ~ k a c e z á k o n Ů a sp r á v y v úze mír e p u
b I i k.y. Nový zákon patentní, známko'vý a vzorkový řeší obecný, 
nad jiné aktuelní problem »sjednocení zákonodárství a správy v ú
zemí česko'slovenské republiky« v oboru živnostenské právní och ra
ny těmito ustanoveními: 

1. Platnost svrchu uvedených převzatých rakouských zákoni! 
rozšiřuje se na celé území čs. státu, uherský zá'kon ze dne 14. čer 
vence 189'5, čl. zák. XXXVII. z r. 1895, čl. II . uh. zákona z ľ. 1890 
a čl. XLI. uh. zákona z roku 1895 se zrušují (čl. 3. nového pat. a čl. 
VIII. nového, známko zák.) 

2. Pro veškeré území 'československého státu zřizuje se jeden 
'Patentní úřad a patentní soud, oba se sídlem v Praze (čl. I. nového 
patentního zák'ona) . 

3. Pro celé území repubUky platí se jeden roční poplatek z pa
tentů ·podle § 114. pat. zák. {čl. 4:. nového pat. zák.), i když týž patent 
chrání se 'ja,lm býva'lý nukouský v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
a jako býva'lý uherský na Slovensku. 

B. (D a 1 š í v ý voj.) Tato úprava československého práva pa
tentního, známkového a vzorkového bude vyvrcholena ratifikací a 



169 -

:,pr0'vedením smlouvy republ1ky československé s mocnostmi sp0'je
nými a přidruženými, která v čL 20. jedná o zákonité ochraně živ
nostenského vlastnictví cizích státních příslušníků a o přístupu re
publiky k mezinárodním úmluvám na 0'chranu 'prúmyslovéh,) vlast-
nictví. ' 

Míro'vá smlouva republiky se Spojenými Státy americkými, 
říší britskou, Francií, HaHí, Japonskem a ostatními spojenými a ph
,druženými mocnostm~ zaručuje přís:!ušníkúm smluvním rozsáhlou 
právní kontinuitu a úplnou i'n integrum restituci v oboru živnostenské 
právní ochrany na: území československé republiky. Českosloven
sko zavazuje se totiž ochraňovati všechna práva těchto cizích ,stát
ních občanú, týkající se prúmyslGvého vlastnictví, jež v jejich pro
.spěch na kterékoliv části čs. státníh0' území byl a u zná n a, aneb 
jež by byl a u zná n a b Ý val a, kdyby nebylO' došlo. k nepřátel
SŤ\r í. 

Bude úkolem naš-eho zákonodárství učini,ti všechna opatření 
nutná ke splnění t0'hoto závazku. Jím míní se ard především pro
dloužení prioritních lhút k cizO'zem,sk přihláškám ,patentním, znám
kovým a vzorkovým. prodloužení lhúty k předlo.žení prioritních do
kladu a za'Hsté též přípustno.st navrácení v předešlý stav při 
zameškání těchto lhút. 

Též pro budoucnost pojišťuje mírová smlouva příslušníktJm 
stáhl spo,jených a přidružený,ch účinnou právní ochranu: českoslo
venská republika zavazuje se (vedle fakultativního přístupu k mad
ridským úmluvám o mezinárodním zápisu známek a o potírání ne
pravdiv~rch údajú .o púvodu zboží) přistoupiti do. 12 měs. k mezinár. 
úmluvě pařížské ze dne 20. března 1883 k 'ochraně živnostenskéh0' 
vlastnEctví, revidované v Bruselu dne 14. prosince 190'0 a ve \Va
shingtoně dne 2. června 1911, 'a až do svého pří.stupu k této smlouvě 
zabez,pečiťi účinnými opatřeními prozatímní o.chranu cizich státních 
'Občanů. Tuto prozatímní oduanu má pak republika pnskytovati i 
1)0 svém přístupu ke svazu těm ze spojených a .přidružených státú, 
které nejs,ou členy svazu a to. až do té doby, kdy s nimi uzavře 
zvláštnÍ dvoustrannou smlGUVu na ochranu živnostenského vla'St
nictvÍ. Kdyby pak do pěti let .od platnosti mírové smlouvy uzavřena 
by'lase schválením rady svazu národú na místě pařÍ"žské smlouvy 
nějaká nová úmluva, jest ČeskGslnvensko povinno. přistoupiti i k 
této úmluvě. f' 

Takto má čs. republika na .svém území odčiniti škody způs:o
bené Rakouskem přísllušníkúm dohodový·ch státú a má zároveň i 
na poH živnostenské právni ochrany vstoupiti jako rovnocenný člen 
do společenství národú. -

SvětO'vá vá'lka .skončila, její stO'py vymizí pGnenáhtu i z práv
ních řádú; za to - a zde budiž mi dovoleno citovati, c.o napsal j'sem 
koncem r. 1915 - »znova obživnou staré instituce ,staré vztahy a 
smlouvy, kapitály, statky nehmotné a produktivní myšlenky zno,va 
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PDtekDu řečištěm SVHDVého ohchDdu a ekonomický vývoj vrátí se 
zase, ač se ztrátou mnohých kvaUt, dO' přerušených drah hospodář
ství vŠenárodního«. 

Rozluka manželství v zákonodárství evropském. 
J o s. vos 1 a ř. 

Názory, zda-li zákO'nodárství státní má připustiti rozluku, která 
znamená úplné zničení manželskéhO' svazku a Dtvírá možnost nD
véhO' sňatku aneb pouhý rozvod od stolu a lože, PDtírají .se vášnivě' a 
urputně. Vítězství, pokud zákDnodárstvÍ v nDvější dDbě promluvilD,. 
naklDnilo se na stranu těch, kteří jsou zastand rDzluky. Nežli přistou
píme k otázce, kdy jest rozluka práv1ně mO'Žlna, chcem~ nastíniti hi
storiClký vývoj. 

Při vzniku křesťanství byla rDzluka manželství v říši řfmské 
nejen z vážných důvodů phpuštěna, nýbrž i za souhlasu obou man
želú dovDlena. Církev vystoupila proti tomu s' názorem novým, za
loženým na ahsolutní neroz1učitelnosti manželského sv.azku, který 
jest dusledkem učení, zejména sv. Augustinem hájeného, že manžel
ství má p·ovahu svátO'sti. Vzdor tomu, že mocná vlna křesťanského· 
učení rozlila se záhy po celé říši římské, neprosadila církev svého 
učení- -o nerozlučhelnosti manželství v právu civilmim a dO'cílila pDuze 
tDhD, že rozluka manželství za souhlasu stran byla 'odstraněna po
sledně za Justinůana. Za tO' úplného triumfu dosáhla církev li barbar-
ských nárO'dů germánských. Ona pronikla svými názory do zákonů-
dárství dvHního, takže již v IX. stotH~tí v kapitulariích na,lézá se ab
solutní zákaz rozluky manželské. Vedle tohO' pronikla do soudnictví 
a .dosáhla toho, že během doby strhla na sebe veškerDu moc soudní 
a legislační ve věcech manželských. Ku konci středO'věku jest vývO'j 
tento dO'~onán. Slabá moc státní v těchto DbDrech kCl!piiulovala pred 
mod církevní a církev pO' několik století nalézá se v nerušené držbě 
těchto práv. 
Zpětný vývoj nastává hnutím reformaoním. Refo'rmace v ,obO'ru man
želství stejně jako církev orientální, nepokládá manželství za svá ... 
tDst, opíraje se při tom O' výrDk sv. Matouše: »lico autem vobis, 
Quia ,quicUJllque dimiser,it uxorem SUCl!m ni-si ob fO'rtllicatíonem et aljam 
duxerit, moechatur et qui d~missam duxerit mO'echatur.« Učení ref.Q·r
mační připouští prDtO' rozluku prO' cizoložstVÍ, ano neoLmezHo se fen 
na tento dúvO'd a 'připustilo záva'žné dŮVDdy jiné. Jest pochDpitelno, 
že reformace vindikova.Ja s ús:pěchem pro stát z,pět právO' upravovati 
poměry mCl!nželské samO'statně a rozhodovati 00 nich před dvilní'mi 
soudy. Avšak i v zemích, které zústaly věrny církvi katolické. vy
skytujese již ve století XVI. učení, které hájí stejné nároiky státu. 
Učení totO' vycházelo z předpok'ladu, že manželstVÍ, třeba že jest 
svátDStí, jest vedle toho smlouv.ou civilní, jejíž úprClv-a podléhá stát
nímu zákonodárství. Vlivem tohoto učení stát zabírat ponenáhle zase 




