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Ovšetn v poslední dobe vlivelll revolučních ideí pristehovaldi 
a powc1m.osti, jež je dusledkenl »tolerance všech kultu«, povrch
nost skeplSe náboželnská, úpadek mr,a;vu a zb'0žnos t a sklon k s'0-
cialis,tickÝUl ideáln je l1ebezpečn~T k:atolicis111U. 

Dosud ovšem postihuje tento proud nejvíce protestanty, kteN 
s.e Inu snalží čeliti protestants.J{Ýln syn.lkretis,mem - všekresťan
stvÍln, pujčovánhn kazatelu a p . 

Katolicisnlus je do,sud v rozvoji, jednak -pľírustkem dedičný111 
v rodinách katoliokých, jednak ilľ11di,viduelní kOl1'versí z pr ot esrhlJll
tisrnll . 

K. Ro the n b ii che r, Die Trennung von Staat und Kirche, 
Miinchen 1908; Rap por t s au par1Climent et au senat 1905, 'par Br i
and et Lee o mte; J ol s. T horn p s o n, Kirche und Staat in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 1873; de M e a u x, L'Église 
catholique et la liberté aux États Unis, F,aris, 1893; Cla u d i o Jan e t, 
Le,s États U nis contemporaines, 1876 Paris; L eCo r res p o nd an t, 
25. XII. 1868, článek Mgr. Chabrola: La législation religieuse aux États · 
Unis ; Bull et i ri de 1él.i société de la législation comparée, Paris 1905; 
Br y c e, La République Americaine, tome V., Paris; A. deT o c
:q u i 11 e, De la démocratie en Amerique, Paris. 

Podkarpatská~ Rus, .den pripojení k CSR 
a význačnejší otázky s tím související. 

Dr. M. Hlavička (Praha). 

L Dell ,p ri poj e {ll í Pod k arp a t s k éRu s i k ČSR. 
Otázku, od kterého dm:e lze pOlkládati Podkarpatsko'll Rus za' SOll
část ČSR., nutno rešiti s dvojího hledisk.a: s hlediska práva 111ezi
národlního nlírových slnluv a s hlediska vnitros,tátního právního 
česko:sl,ovenského. V p.rvnÍln smeru prichází v úvahu zejména 
smlouva lnezi čel'I1ýnli mocllostnli spojen~Tmi a sdruženýIl1i a Če
skoslovenskem, uzavrená 10. zárí 1919 v St. Gennain en Lay,e, ye 
druhém pak (na ,prednhn l11í'Ste § :3 naší ústavní listiny. 

DiHežitýrn úko1em jest zjištení, jaký v)Tznam pro rozrešenÍ 
nadhozené otázky má 'znlÍnená niezinárodnÍ smloUlva a citované 
ll1ÍStO našÍ ústavní listi~ly. 

Všímnenle si predevšÍm príslušné mezinárodní S111Iouvy. 
V úvode jejÍln se plr,aiví lnimo jiné: »-- hledíce k to-mu, že národy 
Čech , M,o,ravy a části Slezska, jakož i národ Slovenska se z vlastni 
vule rozhodly spojiti s,e a s k u teč ITl e .s e s poj i l y spolkelll 
trvalýln za účelenl vytvoreUlí stáhl jednotného, svrchovaného a 
sanl0statného, s náz,vem republika CelSkoslovens:ká; ž e II á rod 
jihokarpatsk)Tch Rus.ínu pripojil se k tOlnuto 
so p o l k u; hl,edíce k t0IJ11U, že republika Čes:ko,slovelnská v y k 0-

ill á v á Sl k u teč 11 é s,vrchlovanou IStátní moc :na územÍch výše 
jmellovaných a že byla již llzlIlána ostainími vysokými slnluvními 
str,anami za stát svrahovaný a sanlostatný; Spojené státy alneriCik é, 
fíše brits~{á, Francie, Itaiie a Japonsko s jed-né strany, pot v r z 1'
j í c e své uznání státu česk'oslovelnského v hra 11 i cíc h u r č e-



lovaku 
)o>VTch
n k so-

y, kteN 
d'esťan-

dičný111 
otes,taln-

Kirche, 
ar B ri-

in den 
L'Église 
Jan e t, 
nd an t, 

ux États ' 
.ris 1905; 
e Toc-

CSR 
;j í cL 

k ČSR. 
I za' sou
va 111ezi
práv11iho 
zejnléna 
ni a Če
Lay.e, ve 

rozfešení 
citované 

s1l1louvy. 
e národy 
z vlastní: 
s:polkelTI 

v-aného a 
národ 
om uto 

í. v y k 0-

jch výše 
mluvními 
~nTIeriClké, 

} tv r z 1'
h u r Č e-

89 

n Ý ch č i v e hra nic í c h, jež jes tur é i ti y e s hod e 
s dne š TI ím !í r o v o II s lTI lou v o u s R a k o II S k e m, za čle
na rodiny národu, svrchovaného a sanlostatného; _ « l) 

Jaký smysl af !vý,znM11. lTIá uvedené znení úvodní části pfÍ
slušné smlouvy? Lze v nelTI nalézti alesp.oň neco, co by svedčilo 
o klOnstituv[lí povaze aktu vzhledem k otázce, od kdy . jest Pod
karpatská Rus čás.tí ČSR? Jiste že nikoliv. V úvode snllouvy se 
proste k ol ns ta t uje s k u teč n o s t, že samostatný, sVl'chovaný 
a jlednortný státčesko'Slorv811.s,ký, s názvem republika Českosloven
ská, j i ž v z n i k l a ž e z ah r ill uje v s obe i ú z e In í P o d
k ,ar pat s k éRu s i. Dále se v úvode' zmínené smlouvy kOíJ.1sta
tuje, že republika Československá j i ž s k u teč n e sNrchov.anou 
moc státní [la územích Čech, Moravy, části Slezska, Sloven;Slka a 
Podkarpatské Rusi yykonává a že již dfíve čelnými moonolstmi 
spojenými a sdrUŽen)ľllli byla uznána za čIerta In ezinár o dníh o S.PIO

leče'11.stvL Podohne 'v úvode k mírové smlouve s Rak.ouskelTI se 
proste kons'tatuje, že »čeliné moqnosti sp,ojené a sdružené uznaly 
s'tát československý, jlehož územ.Í .l est pfi v tel ena část území 
bývalého mocnáfstvÍ ll3!kousko-uherského, za stát svobodný, ne
závislý a spojenecký « . .Jest 'sice pravda, že obe' výše citovalIl'é slnl.ou
vy nlezinár,odní nabyly účirn.l1osti lD.ezinárodne právní až dnenl 16. 
červe.nce 1920. Leč. bylo by osudnÝ111 Oll1ylem z toh.o vyvozovati, 
že teprve tlm. dnjem Podkarpatská Rns byla pojata. do právil1ího 
svazkn republiky Československé. Z okolnosti, že ne~i,aká meziná
rodmí smlouva lnabyla účinnosti teprve určitého pozdejšího dne, 
nel:ze llsuzovati, že určit)T stav, který se v oné sm]ouve k{hllsta
tuje j1ako ji,ž existující faktický po právu, jeslt pokládati za právne 
existujÍo.í též t~piľ'Ve od onha. dne, kdy pfí:slušná . 111ezinárodní 
sn1l'ouva nabyla mezinárodní úč]l1Jl1osti. Právní sh'ánku takového 
stavu nebo takové sIkutečnosti nutno posuzovati zcela samosta1ne. 
Tak jest tnmu i .s otázkou, od kdy jest Podkarpalská Rus v práv
ním. svazku republiky Československé. Smlouva mezi čelnými 
m.oCll1ostnli spodený'mi .a sdružeinými a Českosl1ovenskem respek
tive mírovál smlouva ,s RakollskeIll maj í ovšem pro zmínenou 
otázku neSmírn)T význanl, a to jednak ten, že s'l1llouvy ty nejsou 
aktem konstitutivnÍUl v -otázce pfipoje!ní Po dk arp atslké Rusi 
.v právní svazek republiky Československé, .a dálie ten, že p.otvrzují, 
že Podkarpatská Rus byla již v den podpisu ohou slnluv, to jest 

. 10. záfí 1919, integrující součástí svrchované republiky Česlko
slovenské. Z toho p,ak vyplývá.že konstitutivní ,akt ;pfip'ojení Pod
karpatské Rusi k ČSR. hutno hledati v dobe pf e cl 10. záfÍm 1919. 

Ke s:tejnému výsledku dojdelne i pí-i úvaze o této otáz,ce 
s hlediska právního fá!d.u československéhO'. § 3. odst. 2. listiny 
ústavní není konstitutivnÍ'ln aktem pfipojení Podkarpatské Rusi 
k n:aší republice. Na tomto mÍste úStilV11í listiiny se praví, že Pod
karp'3ftsl{á Rus jes,t nedH'no,u sOiLlčás1í územ,Í ČeskoslovenS!ké re!pu
bliky na záldade dobro.vóllného pfipojení podle slnlouvy mezi čel-

*) Znení vzato z prílohy k tisku N. S. čs. z r. 1919, Č. 16'30, pone
vadž . smlouva ve Sbírce zák. a na.r. dosud nevyšla. 
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nými l11ocnoshni Spo~ieJ1ými a ' sdruženÝl11i a Československem. *) 
Tedy pokud jde iQ pripojení S~Hl10, ústavní listina je proste kon
~talŤllje jako fakt, který se již stal. 

Nutno Otvš€1n doznati, že stylisace cit. odstavce § 3 listiny 
ústavní !l1ení zrovna nejzdJaNlejší. Leč pro posouzení sporné otázky 
stačí již fakt, že na:še listh1a Ús,~a'Vl1Í v otázce pripojení Podkar
patské Rusi p:roste odkazuje ke smlouve lnezi čeln)"TJ.ni 'l11o,cnostmi 
sPOlienýnli a sdruženými a Československenl. Tento pOUJUlIz na 
zl11íÍnenou ~nezinárodní iS'l111oluvu Ine~ze jin~k vykládati, :než že 
naše ústava uznalla prelpokllady ve L"inl1ouve uvedené za l'ozhodné 
pro posouzení otázky, Old kdy jest Podkarpatská Rus v právlním 
svozku republiky Československé. Tu palk nutno odl,ázati již na 
to, co bylo v)'Tše rečenO' o p'rÍslušné mezinárodní smlouve. 

Ost~tne sluší poukázati na tu okoInost, že ajni ústawní li'stina, 
ani pr.ozatímnÍ ústava našeho státu, ,ani zákon ze dne 28. ľíjna 
1918, Č. 11 Sb. z. a n. , o' zrízení samostatnéhO' státu českosloven
ského, nikde ne'udávají, ze lderého územi se náš stát skládá. Zá
kon poslézecitovaný p'l"ohlaošuje vznik s tátu českosl-o"enskéha 
slovy »Samostatný stát československv vstoupil v život «. Tento 
sam'ostatný stát československ)"T , vzniklý rev,olud, odtrženÍm od 
bývalé lno11larchie, :nemel 28 . ľíjna 1918 ani v bezprostrední dobe 
po tomto ' dni :presných líra-nic a nemo.hl suverenních svých práv 
hnel vyl...alnávati na celém území, na než se stát'Otvoľná vlHe če
skoslovenského národa, jíž prizIl3lti dlužno nejclalekosáhlejší vý
ZHRm ze všech okolností" úvahu prichá'zejÍcích, 'Vztahovala. PŤes 
to však byl jako taJk'OV~T mezinárodne právne uznáin, a to, jruk se 
v úvqde ke sm}ouve mezi čeln.\Tmi nlocnostmi spojenÝ!lni a sdru
Žeíl.1~TnTi. IH. CeslkOlSlo"€il1:skenl praf\TÍ, » V hr,runicích určen)Tch či wa
lI1icích, jež j,est určiti ve shode IS dlnešní lnírovou ,smlouvou s Ra
·kouskel11 «. Z této dikce úvodu ,ke zmÍnené S:111louve' m ezinárodní 
Ize usuzo'Vati, že s. hlediSika práva m€lzinárodního nenÍ prekážek, 
aby Podkarpatská Rus hyla pokláclámi. za sOtučást naší repuhliky 
již . dnen1 vziniku salmého státu československého, tedy dne1l11 280 
ríjna 1918. 

K vťUi úplnosti nutno uvésti, že náš vnitrolStátní · právll1í rád 
sklltečne na tOTn sta11'0'visku stojí, že Podkarpatská Rus jest částf 
repuhliky již ode dlne 280 ríjna j9180 Yždyť na pr. po rOlzunlll' 
~u l . ro 1. 'ú s t a vn íh ,o ,zák,o:lUl: ze /d!ne 9. duhna 1920,č. 236 
Sh. z, a ll . , jsou o cl e cl 11 e 28 0 r í j n a 191R stálními občany če
skoslovenskými to a k é ty osoby, které nejpozdeji dnenl 1. led~la 
1910 získaly a od té do,by nepretržite Ina.lI domovské právo 
\' úz e-111í Podkarpatské .Rusi. Dále podle § 7. zákona ze dne 12. 
srpua 1921 , č . 354 Sh. z. ,a ll., jest také pro Poclkarpatstkoill Rns 
den 28. fíjna 1918 rozhodnou dobou pro nabytí majetku, pľipad
lého podle-nlíro,vých Slmluv českosl,ovelnskému státu. V d-LlVodové 

*) Naše ústavní listina cituje príslušnou mezinárodní smlouvu 
chybne, mluvíc o . smlouve mezi »hlavními a pridruženými mocnostmi 
a Československou republikou« Správne má státi »čelnými mocnostmi 
spojenými a sdruženými a 'Československeme. 
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zprálVe k tOlllUto zákonu (tisk poslan. snemovny 1921 Č. 2816} 
se praví: 

»K §u 7 nutno pripOlllenouti, že ústavní výbor uznává správ
ným, že i pro Podkar,prutskou Rus .i,est chlem rozhod'l1ýln pro 00-

bytí 1l1l'ajelku 28. ríjeil.l 1918. PI1J.vÍ·-li se v Šu 3. odst. 2. ústa'vní 
listiny, že »nedílnou čáJStí tohoto celku (území ČSR . ) jest, a to 
na základe dobrovolného pí'ipojení podle snllouvy lnezi hlavnÍ'mi 

. a pridruženými mocnoshni a ČSR. v Saint Gennain en Laye ze 
dne 10. zárí 1919 S,aJl11'os'právné území Podkarpatské Rúsi ... « , 

pak toto znení lnírové slllllouvy, pokud se týče úSltaJVní listiny, ne
má nikterak charakteru konstitutivního, nýbrž jen dekl aratoliní ho. 
Mírová sl1l'louva a s n.í úsltavní hstina prohlašují, že príslušní či
nitelé v IP>odkarpatSiké Rusi dobr,ovolne se p,fipojili k ČSR. docela 
logicky dnem jejího vzniku 28. fíjna 1918 « 

V otázce této Zlavláchle úplné jasno, až bude pi"Ísluš:ný mate
riál úplne sebrán a zpraooyán. Avšak i to, co dnes jest známo, 
vede jen ke 28. ríjml 1918 ja,ko ke ellni, _od kdy, jest pokládati 
PodkarpatSlkou Rus za část naší republiky. 

Dále nelze prehlédnouti 'té oNolnosti, že akce prO' osvobození 
Podkarpatských Rusú ze jha maďarského vznikla v Americe 111ezi 
četnými vystt'&hovalci t.ohQlto území, kLerÍ v Americe byli OIrganiso
"áni pod názvem UlwO'ru.:síbi.Vildcem tohoto hnutf, jež, Sil11ero,
val? lz odtržení úz~ní Rusínil od Maďarska a k jeho pfipojení 
k CSR ., byl Dr. Jifí Ž'atkOlvič. Jisto jest tolik, že již v dobe poE
tického, prevratu r. 1918 by ly tu s.kurf:ečnosti, jiInž jisté právní 
relevunee upr.íti nehe. Mám na mysli zejlnéna p leb is cihlÍ akci, 
kterou podnikli američtí "Karpat.oTIlsové ,mezi sebou v liš,topadu 
1918. Zarážeti nesnlí nás: 'pri t.O'l.n ta okofnost, že . snad všichni 
Km'patorlls.ové, kterí Sť! zmínené alce účasltnili, nehyli dOl té doby 
již uherskými stártními občany, že snad mezi Ininli byl i jistý zlo
mek .fech, ktefí již byli obč~ny Spo~iených Stáft1, a že JPlebiscitní 
aJkce účasblili se též haličtí Lmukové, tedy že snad ti , kdož vy
'slovili se pro pľLpo:lení Podkm'patských Rusínil k naší republice, 
nebyli 'Oprávneni 1uluviti a jed'uaH za d[l1e,~ní PodkarpatslkOlll Rus. 
Pr,o nás l11Us>í býti smel'.oda,tnou 01ko1n08t, že projev pro pripojení 
Podlkal'patské Rus.i ;k ČSR . tu již v dobe prevratu hy} , a i když ' 
snad n evycházel od taJkOlv~Tch činitelú , jak by. se za 1101I'Illálních 
pomerú Ivyžadoviali , právní y~rZťl1.am má již prato, že projevu tOUlU . 
dostalO' se vlastjne 'P'Oibv,rzení f.aktem , že Karpatoruská Národní 
rada v Prešove vyslalla s'vého predsedu Dra Beskida vlednu 1919 
na mírovou konferenci dn Paríže, aby tam jednalo prip.ojení Pod,
karpat-ské Rusi k republioe ČesIkOIslovenské. Ostatne nelze p,re
hlédnouti všech diIS!e(Jlk il státnih.o prevratu v 1'. 1918, k nimž patrí 
i tén, že již rozip'adnutím b~'Valé monarchie rozvázaly se neho 
aspoň silne uvolnily všechny pásky, které s,tátoprávne váza1y do 
té do~y jednotlivé zeme bývGlé n10'n:archie nebo jejj,ch části. 

Ze již v ,bezprostrední dohe p.o prevratu republikl:l~ Čes;ko
slovenská hledela na území Podkarpatské Rusi jako na svou čásJt, 
vysV'ítá též z §u 13. zák. ze dne 10. prosiinee 19.18, Č. 64 Sb. z. a 
n ., o mimorádných prechOldních l1\stanoveních nla Slovensku. § 



tento totiž stanoví, ž'e »zákoll tento vztahuje se /l1a celé ono území 
bývalého krá10vsltví UherSlkého, které vláda Česlkoslo,vensiké repu
bliky do své .správy 'Vezme«. Činí se tu tedy rozdíl nlezi Sloven
skem a ,celým úZeI11ínl druhdy uherským, pripadlÝl11 k ČSR. N e
klamný dlik,az, že suverenita republiky šla již za hranice dnešního 
S Lovein ska. A plrarvoulolC minisrtra s plnou mocí pro správu Sloven
sIka vztahovala se de iure dIe toho na celé území druhdy uherslké, 
tedy nikoliv 'pouze ll1!a driešnÍ S1Otvensko. Podobne y §u 1 zák ze 
dne 13. ÚnOlla 1919, Č. 77 Sh. z. oa n., mhlví se o »celéln úZlemí bý
valého .království uherského « 111a rozdíl od Slovenska. Že suve
reInita ČSR. šla v bezpl~0'strední dobe po 28. ríjnu 1918 za hnuuce 
dnešního Slovenska, dos,vetďčuje též ,okoinost, že s/tát náš j:iž pred 
zahájením mírové konference obsadil též znaČil1:é území .dnešní 
PodkMp;atské Rusi, ač oo )nenl tehdy znánlO ješte nebylo, že bnde 
tvoriti část jejL 

II. S otázkou výše uvedenou souvisí další, totiž, o d k te r é 
dob y p l a t i z á k o n n é a .l i il1 é prá v ní ' p fed p i s y Č e
s k o s lovelll SI k ére ,p II b l i k Y v Pod k arp a ts k éRu s i, 
.a zda lze p6puS'titi pl'atillost ll11aď'al'ských zákonú vydaných po 28. 
fíjnu ' 1918 v Podkarparf:ské Rusi vllbec či s nell\akým Oll1ezenim. 
Otázka t3jto není tak jednoduchá, jak se zdá . . Nejvyšší správní 
soud ve svém usnesen:i ze dne 14. dubna 1919, Č. pres. 352, 'vy
slolvil ln1l110 jiné, že zákony Českoslo'Venské republiky platí v oku
povaném . území teprv,e od té doby, kdy okupace byla pr'Ovedena, 
a že dobOou provedell1Í :oikupace je doba, kdy ústrední správa byl~ 
t,anl eiLabIovárrlla. S ŤÍ111ŤiO názorenl nejvyššího správního soudu nelze 
sO'llhIa,šiti bez výhrady a v to.l11 dosIahu, jak onen názor vyslovil 
nejlvyšší správní soud. N ejvyššŕ správní soud prihlížel v léto 
otázce patrne jen ke sta:vu faktickél11u ,aniž by bral nále'žitý zretel 
ke stavu právnftmu a 'ke vŠlem okolinostem právne/ relativním, 
k nimž nutno počítati i Sál11 zpusob vzniku státu československého 
(rev,oluci) a jeho U'zll1ání ll1ezill1árodní. Je,-li celé úze111.í ČSR. (vy-

.1'111.a HlučínsklO, V,fUlčicko a VitoTfUzsko) pOlkIádati za území česko
slovenského státu již 1C1111€/ln 28. ríjna 1918, .iaké predpisy mely tedy 
plaJtiti na onom úzel11í, kde okupace ješte provede:na nehyIH, až 
do jejího p'rlQ~edení v rf:é fonne, jak .li žádá nejvyšší sprrávní soud? 
Tu :nebyla by postižena jiel 1 Podkarpatská Rus, nýbrž i značné 
části Slovenska, Čech, M,oTavy i Slezska. A ,kdyby bYl-názor nej
vyšš.Í,ho soudu správního bez výhrady správný, pak by následkem 
toho logicky i sám zákon ZJe dne 28. fíj!l1a 1918, Č. 11 Sb. z. a n . . 
nabyl účiilln'osti v postiŽellých územích, tedy na pf. i v samn
zvanénl úzenlí »Deutschbôhnlen« a »Sudete:nlandu«, teprve dnem 
jich okupace, la pr·otOl také podle téže logiky teprve tím d)nerrn by 
ona; území mohla býti poldá'dána za součást republiky Česko
slovenské. TohOo všaik tvrditi nelze a také by to odporovalo duchu 
a skutečnénTll stavu [l'ašeho právníhorádu. · § 4 zák. ze dné 2. li
stopadu 1918, Č. 1 Sb. z. an., j.ínu se úpravuje vyhlašováJní zá
klOnu a nafízelní, stanovil, žie do ' Sbírk'y zákonu a nafÍzení pOoj,í-
111ají se dodartečne i zákony a nafízení !l1árodním výborel11 česko 
slovenskýnl pred vyh~ášenínl tohoOto zákona vyd;:mé a že »jich 



[w území 
;\ké repu
:i Sloven
ČSR. Ne
dnešního 
u Sloven-
uherslké, 

1 zák. ze 
~ztemí bý-
Že snv€)

a hranice 
; již pred 
:1Í ·dnešní 
, že bude 

d které 
i s y Č e
éRu s i, 
ch po 28. 
'mezenim. 
ií správní 

352, 'vy
aH v oku
Ir'Otvedena, 
ráva. byl~ 
ludu nelze 
,r vyslovil 
~el v léto 
žitý zrelel 
lelativnhn, 
)venSikého 
ČSR. (vy
:mí česko
mely tedy 
lebyla, až 
Lvní ,sond? 

i z\rmčné 
n.ázo!' nej
tlásledkem, 
;b. z. a n. 
i v samn
)rve dneln 

dlnem by 
~y Česko
"aIG duchu 

dne 2. li
šováIní zá
ízení poj,i -. 
'ern česko
~ že »jich 

93 

účĎnnost počítá se vŠlak Gde dne, kdy hyly vereJne vyhlášeny «. 
V nedostatku jiného ustanovení ať pMmého či neprímého sluší 
lníti za to, že účinnost jejich vztahovala se dne'ln jich vyhlášeJIlÍ 
na celé území státu, i na to, ,kde prG nejaké prekážky »ústrediní 
správ:a « ješte »etaJblována« býti nem-ohla. Tato myšlen~a došila 
náležitého výrazu jednak v §u 4 zák. ze dne 13. brezna 1919, 
č. 139 ,sh. z. a 'Il., jÍl11:Ž se upravuJe vyhlašování zákO\l1Íl a narÍ
zení, a j.ednak ve 2. odsltavci §u 7 ústavní listiny. 

Z toho .ze všeho jde na .i evo, že otázku tuto f:ozrešil ne}vyššÍ 
spráVInÍ soud príliš paušálne. 

Výše 'llveldené la v odpor hrané u~nesení nejvyššího správního 
sondu týkaJlo se Slovenskla . K tOlnu nutno pozn an1enati , že nej:.. 
vyšší spráV1Ilí sond zásadní myšlénce v .onom usll1esení vyslovené 
nezÍlstal sám veren. Dalo by se na dÍlkaz toho uv és ti nekolik jehtO 
pozdejšícll usinesení. Jako nejvýznaČill.ejší uvádín1 predne ná1ez 
ze dne 18. února 1921, č. 4884, v nemž se uvádí toto: »Národní 
výbor prodrobiv sobe dne 28. ríjna 1918 veškeré ústrední úrady 
zemské (myšleno na kráL České) ,uchopil se tím státní moci 
v celém území bývalého král. Českého, k nemuž náleží též okres 
ldberecký . " (mí.ravýlni) sml.ouvalni byl, pokud .ide o území bý
valého král. Čes'kého, pouze schválen stav, jenž fakticky již ode 
dne 28. ríjna 1918 exisŤov,al ... .o nejakém ohsazení (úzen1í li
bereckého) nelze LtIlluviti, p:o:neV1adž nešlo ,O území neprMelské, 
nýbrž o integrujrící část výsostného úzen1í státu československého.« 
Dále Inutno lwoz.orniti na nález ze dne 27. ríjna 1920, č. 10.170 t 

v nemz se praví: »Na príslušnosti t. zv. »Neme'ckých Čech «~ 
v Československé repnblice, jež trvá již od 28. fíjna 1918, nezme
nila mír.ová smloova ničeho, nýbrž pouze príslušnosIt tut.o p.ortvr
dila. « Konečne v nálezu ze dlne 26. dubl1'a 1921, Č. 4372, se praví: 
»Utvlorení s.e státu česlkoslovenského bylo aktem jedn.otným, a' 
vzniklq státní moc ČSR takticky již státním' prevratem 28. fíjna 
1918, kôy Národní výbor ucho:pil se fakticky stáťaÍ moci, sllOučiv 
ve svých rukou všechnu nejtvyšší stáhlÍ lnoc ye VŠe'ch j'ejích funk
cích. Právní sank,ce dostalo se pak tomuto faktickému stavu se 
stanoviska .státního útV1aru drívejšího jako každý státní plrevrat 
ovšem bezpráv1llému - vulí nár,oda čes.koslovenského, co nositele 
státní sNrchovanlosti. Tato státní svrchovanost, tvoncí vlastní piOd
s,Ťatu náToda, bylla s,tátotvornÝln zdrojem ČSR, n'ikoliv však mezi
ná,rodní mebo lnírové slnlouvy. ({ 

Uvážíme-Ii zde citovaná rozhoooutí nejvyššího správní ho 
sondu, vidime, že na. jedné strane jde o Slovensko, ilia strane druhé 
o Čechy. V obou pfíp.aJdech vš,ak jde v podstate .O týž pribcip zá
kladní. N ení proto možno, hájiti v obou techto pnpadech stano
viska sobe odporujiÍcí. Nad to sluší uvážiti, že na posh~pné obsa
zování zemí druhdy uhers,kýoh nelze' hledeti jako na ok1lpaGÍ po
dle meúnárodního práya válečného, pri ~níž by šlo .i e n o faktické~ 
časove omezené ptainstvÍ nad c i zím s tát ním úzen1ím, na 
nemž by se moc pÍlvodního státu pouze dočasne ' suspendovala . 
Pri obsazováhí území druhdy uherského obsa,zOtViala ČSR. území 
své vlastrn, jež tvorilo od počátku pojmove nerozdílnoU' část oeJ'ku. 
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ObsazooÍm skončila v onOUl území i fakticky l1l0C bývalého státu 
uherského, skonči vši právne' již dľíve. Na území t01nto nemohl 
p1atiti nijak d'Vo~ií právní í'ád, totiž česk,o s},ovenský a 111.aďans:ký, 
ponevadž p.rávne tu byl:a jeľl jediná suverenita, totiž suverenita 
státu československého. 

Otázku, od kdy lze PiQkládati jednotlivé československé pred
pisy za plab1é v Podkarpatské Rusi, lze v prípadech SPOT11)TCh po
dle mého náz·orru uspoko~iive rozrešiti jen zákoneIn. Stojí-li vš::tk 
československý právní fád na stanovisku, že Podkarpatská Rus 
jest součástí tuaší republiky .l i ž d ll1 eln 28. fí .l na 1918, Vyhl
čuje tak ka'ždou jinou :moc státní, a není-li proti tomu - jak by~o 
výše fečeno - pfekážek se stanIOviska mírových smIavaprá va 
mezJnál'odního, pak jest sam.ozrej mým dúsledkem, že :právní pred
pisy maďarské, vydané po 28. ríjnu 1918, na území Podkarpats,ké 
Rusi resp. Slovenska pla:tnosti nlíti nenl0hou. TentIO záver jlest 
jas11Ý· 

III. Ko:neČlIle ZJbývá rOlzrešiti ot:ízku, jak vykládati jest pl'O 
p'odkaľpatskou Rus iQny československé zákony celostátní, které 
obsahují zvláš.tní ustanovení ,p-ro S1ovensko, avšak o Podkarp.atské 
Rusi mlčí a by ly vydánypred ús,tavní listinou (ku pr. zákon ze 
dne 23. záľí 1919, Č. 530 Sb. z. a '11., o státním pfíspev;ku vyživo
vacÍln, a zákon ze dne 17. fíjna 1919, Č. 571 Sb. z. a nar., o od
str-anení praoovních 'a čeledních kIl'Ížek), j,akož i takavé zákony, 
které pred vydáním listiny ústavhí byly vydány pouze pr.o Slo
'Vensko la zvlášhúho ustanovenf ohledne Podkarpatské Rusi Ite
mely (ku pr. zákon ze dI1.e 9. fíj'l1a 1919, Č. 550 Sb. z. an., jímž 
se zavádí daň. ze zapalo.v.adel prlO Slovensko). . 

Byl0 již 'výše fečeno, že naše zákonodárství již v bezpro
strední dobe .porevoluční činilo l'ozdil lnezi »Slov,ens'kem« a: »ce
lým územÍln druhdy uherským, pfip'adlým k ČSR. (viz § 13. zák. 
zlO. prosince 1918, Č. 64 Sb. z. a n., a § 1. zák. z 13. únor-a 1919, 
Č. 77 Sb. z. an.). Leč pres to nelze pochybova ti o tom, že zá
lmlnodarce pod výrazmn »Sloven'sko « v onech zákonoch ro.zumel 
celé úZeIní dfíve uhers,ké, které prip'adlo republice ČeskO'slOlven
ské, tedy i úzenlÍ Podkarrpa1ské Rusi. Tehrly ješte známo nebylo, 
že smlouv,a mezi čelnými luncnos.Ťlni spojený,mi a sdruženými a 
ČeskoslaveiJJ.iSkem ulo,ží naší republice, aby ·pfiznl:'Ja úzelmí Pod
karpatských Rusu postavení zvláštní jednotky 'v rámci naJš.eho 
státu se zvláštnhn označením onoho území. Zajímavý Jest na. pr. 
zá:kJon ze dne 23./5. 1919, Č. 319 Sb. ,z. an., kterým tSe 1P0voluje 
ďalší náklad na iI1ouzové p,ráce silniční. Tam totiž v pfehleäu 
nouzových s.taveb silničních Č. 2. c) uvádí se v prehledu noll1Z,o
vých sltaveb na státních silnicích na »Slovensku« též župa Užho
roäská. Ntaľízení vlády ze dine 7./7. 1919, Č. 380 Sb. z. a n., vydané 
na základe § 14 zák. ze dne '.10./12. 1918, Č. 64 Sh. z. a n., o lni
morádných pfechodnich ustanovenÍch na »S l o v e II s k u«, · z.ara
ďuje . UžhoJr,oa do II. tfídy aktivních prídavku (§ 3). Avšak: po 
vydáhí listiľly . ústavní s hledislka naší ús.tavy a po 16. červenci · 
1920 (p.o dni, koy výše zmínená mezinárodní Slnlouva nabyla 
účinnosti) se stano vi silm; práva ~nezinárodního nelze hikteI"ak již 
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pod vy,raze1n »S}.ovensko« rOlzUllleti též Podkarpatskou Rus a 
rnluviti tak o širš ínl ,a užším pojmu Slovenska. N eboť Podkarpat
ská Rus zaujÍlná zvláštní postavení v rámci cel é republiky 
ČeskOlslavenské, n1koliv v rámci Slove~nska. 

Pokud jde o bakovou skupinu ' zákonu výše zlnínených, 
k nhnž provádecí predpisy byly vy,dány již pred účinností listiny 
ústavní a jež byly již pred touto dobou prakticky v Podka,rpats'ké 
Rusi prováde1ny a proto se vžily, dalo by se ješte obhájiti stano
visk,o, že·se tak muže díti i nyní po vy.dání listiny ústavllÍ. Ovšeln, 
i tato otázka Inohla by býti sporná. AvšaJ{ duležitejší jest otáz.ka, 
pokud .ide o skupinu zákonu výše Z!lnínených, k nimž provádeCÍ 
predpisy vydány dosnd inebyly. Tu jest zastávati jedine ten názor, 
že zákolIl lakový nedává dnes právního podkJ.a.du k vydání zvlášt
ních provádecích predpisu pro Podkarpatskou Rus na ciklade zá
konného znlocnení, dalného ohledne Slovenska. Na základe celo
státních zákontI spadajících do této skupiny bylo by ovšem lllJOŽnO 
vydati pro Podkarpatslkou Rus 'Provádecí predpisy všeobecné }ako 
pro ostatní úzenli republiky nlinlo Slovensko, nebylo .. li pro ostatní 
území republiky minlo Slovensko, jiných prekážek, zejména po
kud jde o ruznOlst práva. 

Konečne nelze rprehlédnouti té ok oJ1nos ti , že ríáš . práv ní rád 
již k výše 'IlIadhozené otázce .lis.té stanovisko zauja-L .T de ,tu o' zákon 
ze dne 12. Sl"'pna 1921, č. 316 Sb. z. a ri., o dani ze zapruovadel. 
Záko,n tento prohlásil totiž zákon z 9. njna-1919, Č. 550 Sb. z. an., 
jÍlnž byla platn'ost a ptlsobnist císarského nafízení z 29. srj)na 
1916, č . 278 r. z., o dani ze zapalovadel, rozšírena na Slovensko, 
za v plné lnHe účinný též pro Podkarp31tskou Rus. Vláda (srv. 
tisk. posIa'n. snem .N. S. R. Č. 1.921 , č. tisku 2146) odllVodnila nut
nost tohoto zákona takto: 

»V zárí 1919 predložen byl Národnímu shromáždení v1ládní 
,návrh záko'na o rozšírení ipJ3Jtnosti pred:pisll o dani ze z:apalO1vadel 
na Slovensko, klerý byl ústavne schválen a ve Sbírce zák. a nar. 
pod č. 550 z roku 1919 vyhlášen. OSll1oV'a tohoto vládního návrhu 
pracována byl,a v čas, kdy ješte nebylo znárrno, že smlouvou mezi 
čelnými mocnostmi spojenými a sdruženýmL a ČeskosloVeinskem, 
uzavrenou v St. Ger:Inain en Laye dne 10. zárí 1919, bude Pod
kl3rpats,ké Rusi priznáno postavení zvláštní jed1notky vráinci 
našeho státu, a že tedy pod Slovenskem nebude potom možno beze 
všeho rozl1lneti též Podkarpatskou Rus. Jest proto z'apotfebí, a!by 
byla vy},oučena j'akákoliv pochybnost iQ tonl, že dosavadní praikse, 
která vztahuje zákon dotčený bez llámitek z kteréko1'i strany i na 
Podkarpatskou Rus, j,est správná, vydati dodate~ný !Zákon, kte
rým se puvodní zákan zpusobem autentickým vyloží v tein s,mysl, 
že hned od počátku vztahoval se nejen na Slovensko, n)nbrž i na 
P.odkarpatskoru Rus . Jež,to se v návrhu praví,že zákon z 9. rí.lina 
1919, č. 550 Sb. z. a n., jest v pln é 111Íre účinný též pro Pód 
karpatskou Rus, není treba zvlášte vysloviti, že nový zákon má 

. nabýti účin1l0SJfi v den, kdy jí l1'abyl zákon pÚ\TordnÍ. « 
Jest litovati toho, že osnovu tohoto zákona Illeprojednal pre-
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dem též ústavní výbor (projednána byla jen ve výboru rozpoč
tovém). Ale í tak vnesll zákan z\nač:né svetlo do otázky tak sporné. 

Zákon ze dne 12. srpIlJa 1921, č. 316 Sb. z. an., dává direk
tivu, jak by bylo lze v jiných podobných pľípadech postupovati, 
Nesporne .lím vš,ak dalo Národní Shromáždení na jevo, že pod 
výrazem /Slovensko nelze po vydání ústavní ' listiny rozume'li též 
Podkarpatskou Rus. 

Aby se docílilo soulladu v 'l1aŠeIl1 právl1Ím ráde v otázce výše 
uvedené, byl.o by buď voIiJtí v . každéll1 jednotlivém prÍp.ade cestu 
obdobnou, j,akou na,zna.čuje zákon ze dne 12. srpil1,a 1921, Č. 316 
Sb. z. an., anebo by mohla úprava b57ti provedelna jedinýll1 zá
konem, jenž by zahrnul všecky prípady v úvahu pricházející. 

Že zálwll10dárství ČSR . užívalo pred vydánÍln listiny ústavní 
takrka vždy jen názvu Slovenska k oz~načení celého úzefIl1í druhdy 
uherského, pfipadlého k ČSR., vysvetluje se }ednak tím, že, j'ak 
v)'še již bylo reče:no, postavení Podkarpatské Rusi nebyI.o ješte 
dostJatečne jasné, jednak i tím, že poprevratové zákonodárství ne
nloblo se oddávati dlouhému filosofování. Název Podkarpats,ká 
Rus byl utvoren teprve behem času. Poprvé vyskytuJe se ve 
Sbírce zákonu a naĎÍzení ve vyhlášce vlády z.e dne 7. l:istopadu 
1919, Č. 603 Sb. z. a n ., o úredním liste civilní správy Podkarpat
ské Rusi. Leč ješte v z.ál{one ze dne 18. pr.osince 1919, Č . 670 Sb. 
z. an., užívá s.e jilného .označení, totiž » Pľikarpatská Rus «. Teprve 
od zákona ze dne 6. února 1920, Č. 92 Sh. z. a ,ll ., o' podpore sŤa
vebního ruchu, se ho definitiV11e uŽívá . 

Organisace Jednoty bratrské. *) 
B o žen a Rub í k o v á (Praha). 

I. (V Ý v.o .1.) Doba české reformace a zvlášte Jednota bratr
ská poskytuj.e až dosud vdečné pole k badám.í a to }a!k v oboru de
jinném, tak i jiném na ipr.: dogmatickém, sociálním, 'kultu a po
dobne. Rov(než studium rádu a ostatnÍoh památek, :nastiňujících 
organisad JednIOty hratrské, je jpiQ ll1ejedné strán ce zajímavé. N ehof 
zrízení j,ejí, jí san10tnou dané, bylo jed11'oduché, demo,kratické, s,vé
rázné, zbudovlané lna princ~pech Písma a ŤÍdÍcí se potrebami veŤÍ
cích v dobe, kdy IOstatní církve siQučasné byly témer bez orgaJl1iS'ace 
nebo pfijaly rády z rukou vrchností. K orne rl s k Ý shrnul sivlIj 
sond o nem v predmluve k Lasitskébo »Obrazu .Jednoty br'arf:rsk.é« 
ve sIlOva: »Nebo. kdyby príklad Itento rádu dobrých vš,ech(nem 
v Jednote naší stále rpred očima byl stál, Stnad bycbonl tak nebyli 
zašli, j:akž jsme ~ašli.« 

Stránka org:anisační byl a vuhec jednou ze silných s.tránek ži
vota Jednoty. Počátky její s!ahají do doby blízké založejní a v ne
celé ,po}:ovine století byla úp1ná organisaee brfltrská v hhwníci1 ry
secb dobudována. J SOQU toho dllkazem slova predmluvy k Rádu 

*) Článekbyl prednesen jako referát v sem. prof. Kaprasa. 


