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Lidová ~ra~ra~~rararararara~ 
knihovna právnická a státovldecká. 
V če.skě literatuře neměli jsme dopOlud kniho ...... .. 

Plané a řfzené směrem vědecko_populArnfm, z .. . 
mohli by tlsfcové čtenifstva. čerpati nejddlelitěJšf 
pojmy privn( a. stAtovědecké. 

Je zajisté uzn41.UOU pravdou, le znimost :lá
ud prlvn(ch, a to 1 těch, které jsou lila nejvtA dl
le'llté pro kaMého člena stAtu, je velmJ nepatrnA. A. 
naplňuje podivem, le nejen lidé prosti, jim'! nedo
stalo se proaloubenějl(ho TZdělAnf, s uBtanoveDlmt 
prAvnnl obeznámeni nejsou, ntbrl le i osoby, t. ZT. 
Inteligentní, Tědomostf takovtch majf po skrovnu. A. 
přece tito všichni denně kupuji, prodAvajf, najfmaj1j, 
svědčt,' znalecké posudky podAvajf, !alujf, jsou urA.
lenl nebo urilf~ vykoná-vajf čestné 1iřady porotcl. 
poručntk6. opatronfkd atd., atd., tedy denně po
drobuj( se zákonftm, ktertch však ku své škodě často 
neznajL .A. nejm.a'k je tomu, pokud jde o zntmost Te
tejněho ,prtv&. Kolik lId(, kteff berou rtno noTlny 
do ruky, mA. ujasněné pojmy o ltátnfm občan8t~ 
o prtvech stAtnfho občana, o ·sněm.u, f(lské radě,. 
delegaclch, o obel, 1itadech, clech. o otAzee Boci6.1nI. 
ženské, o pojilfovinf, branné povinnosti atd. atd. -. 
o nichl s'e T dennfch listech dočftajf a přes kteri 
zron·a klopfta,jfT Jak mono Těak na někom SMat. 
aby pronilel 1isudky, rozhodoval, vUv vykon'val na 
zilelitostl veřejně, o mchJ se mu nedostAv4- zikla4_ 
D(ch pojmd? 

Naie "Lidovl knlhuvna prlvnickl a st4tovi
deck,M cnce býti d,dcem a TO.deem kaidému, kd" 
zajfm' se ~ stěžej'nf i podffzenějAf otúkr vefejn6h • 
• Ivou" i nepochybujeme, 18 1ikolu tomu z1iplna 4_
IltojU 
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Knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech. 

Poměr sUdu čI církve v ?áROnodársfvi 
man'elském. 

V dějinách vzájemného poměru mezi státem 
a církví, který je1st jedním z nejdůležitějších kuL 
t,urr' ních problémů minulosti i přítomnosti, bylo 
zákono'dárství man,želské jednou z nejspornějších 
otázek. Od té doby, co stát počal si uvědomovati 
své úkoly a povi'llnosti, c1ocháJzelo k tuhým kon
fliktům mezi mocí státní a cíírkevn,í, neboť jak 
stát tak i CÍrll{jev osvojovaly si výlučné právo, 
poměry manželské vlastními zákony výhradně 

upravovati. Spor tento jest přirozený, neboť jak 
st{i,t svých úkolů dba:lý ta,k i církev, pokud ne~hce 
upustiti od svého učení a svýclh zásad,. ru€rs,ri:téjí 
se vzdáti vlivu na vývoj instituce tak dtUežité ja
lm je-s t manželství. Manžel:ství vychovává blU
doucí občany s,tátu', jest základem rodiny a obce 
a sloupem spo.ř'ádaného života ve státě, manžel- "' , 
ství jest zkrátka životní' podmínkou pro trvání 
a zdárný vývoj státu a institucí těsně spiatou se 
životními jeho 'zájmy. Jes t p.roto přirozeno, 'že 
stát čím více uv~clo.muje si své stanovisko n'ad 
stra:TIlami politickými i nábo:žens'kými, tím větší 
\'li\' hledí si opatřit na právní úpravu manžel
ství a tím více sna1ží se vytlačit jiné vlivy moci 
~tátní v cestu se stavící, 
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A cí!l~kev? I tato reklamovala a reklamuje dO) ~'~' 
sud zákonodár.ství manželské výhradně pro sebe. 
Církev činí tak dle ,svého učení 'a dle s,vých zá-
sad. Dle učení katolické církve jest manž'elství 
svátostí Isamým Kri,stem založenou, její~ hlav'll 'Í 
obsaih !Samým bohem jest stanoven. Z božského 
původu manželst ví a jeho sváJto'stné povahy dovo-
zuje církev, že manželství je-st institucí čistě cír
kevní' že právní úprava a soudnictví man'želské 
náleží výhradně před forum církevní a že toliko 
po str~'n,ce souluom o'právní, pokud se jedná o 
úpravu poměrů čistě majetkových, lze pravomoc 
státu a zákonodárství s,tátního Hz,nati. Dle učení 
a názoru církve jest moc světská od moci církevní 
oddělena a proto mUlsí úprava manželství, které 
jjž původem SiVým je svaté a které samým KrL 
stem j eště vě t ší měrou bylo posvěceno, ponechá-
na býti té moci, kte,ré bůh s,právu všech věcí 
bož.ských na zemi svěřil, t. j. církvi. Dle názolI'u 
katolické církve smí tedy církev samojediná sta
noviti pOdmínky, za kterých se manželství sml 
či nesmí uzavříti a círk,ev samojediná smí také 
SOiudiCOV'sky rozhodov,ati:, zda 'uzavřené manž'eL 
ství je,st platné či neplatné. Je'dině církev má tedy 
právo stanoviti přel{ážky manželství, rozhodo'Vati 
o neplatnosti manželství a předsebráti formality, 
vekteJ.'$rcl:: se man'želství uzavírá. Církev trvá 
dáQe na zásadě, že co bůh spojil, člověk nemá 
rozlučovati, nýbrž jen bůh nebo církev jako zá
stupkyně boží na u~mi, a proto prý výhradně cír-
kvi př'ísluší právo stano'Viti případy, kdy uza'VÍ'ené 
manželství smí se rozloučiti. Dle tohoto, uče,ní 
neuznáv,á. círlcev oněch příčin ro,zloučen'Í manrel-
ství, které by snad s ta lloveny byly moc] s,tátní a 
řády světSkými. 

Oboje stanovisl,a, učení církve i zájem mode,r
niho státu, :příkře na sebe narážejí. Moderní stát; 
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pro ktetl'ý nesmějí rozhodovati zájmy té kte:ré kon
fess e, nýbr ž s polečné zájmy všelCh občanů bez 
ohledu na jejich vyznání ~ll )i ,bO'žens'ké, nemůže ná
zor církevní nikdy uznati. A tak vidíme, že v obo
ru zákonodárs'tví manž,e;lského ,snadno ) vypulk
nouti mů'že prud,ký konfHkt mezi státem a církví 
a že s'por tento bude tím příkřejší, čím více stát 
v zá,kouodárství ma:nlželském uplatňov~ti bu:de hle
dí-ska od učení círke,vního odchylná, čím více mo
derní společnost bude se zasta,ralých ná,zorů cír
kve odchylovati a toto odlišné stanovÍlsko !'lvým 
vlivem v zákonodárství a sp 'rávě státní uplatňo
vati, 

'Byl.y o'vš,em do,by, kdy takového rozdílu mezi 
u,čením církve a názory ostatní s,polečno!sti ne
bylo. Doba tato neznala také rozporu mezi sltá
tem a církví ve vělcech mau'žels'kých, a,spoň ne 
ro'zporu' tak příl\lrého, jaký vi'díme v době dnešní. 
Tyto poměry panovaly až do doby nové. Ve stře
dověku byly názo'r y církve o ma[];želst.ví všeobec
ně uznávány, manželství jako svátost pokládáno 
za 'záile'žitOlst výhradně církevní a zákonodárství 
a soudnictví manž,e.l,ské ponecháváno církvi. 

'Pravomoci církevní ve věcech mrcurrželských 
ani vnitřní oprávněnost neb,yla '\l'pírána. Mimo to 
byla to doba, ve které moc st átlll Í vůči moci církve 
hrá.la velmi ,smutn0u roli. Středověký stát byl 
v podrUČÍ církve a pape'ž byl nejvyšším vládcem 
světlsl\,ých králů a knížat. Víme, že středověké 

l{řesť'a'llstvo ovládáno bylo mocnou touhou po je
diné umiversální monarchii křesťansl{é dle vzoru 
bS"valého císařství římského s jedinou vládnoucí 
hlavou vš,elbo křesťa,ustva v ' čele, Po zániku mo
hutně říše francké byli to pa'pežové, kteří do
vedli idei této P,fO své snahy vyu~íti a tak na 
místo císařů vlád'y nad kř'esťanstvem se ujali. 
Papež byl universál'll,ím suverénem, ltte,rý jako 
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zá.stupce bo~í měl veš'keru moc na nebi i na zemi 
a kterému byli poddáni světští panovníci. Jest 
to tak zv. s'ystem hierolm3Jtic1rý, a jest přirozeno, 
že v této době cfr:kev také manželské zákonodá:r
ství a soudnictví úplně ovláďala ustanovujíc vý
hr3Jdně překážky manželství a podmínky rozvodu 
i rozloučení, a ž'e církevní soudy ve všech spo
rech manželských výhradně rozhodovaly . Význam 
státního zákonodárství ve věcec!h man1žeils,kých 
hyl tak stlačen i na míru nelpatrnolU'. 

Proti této církevní sa.movládě dostavila se 
ovšem ji'ž ve ,středově'ku silná reakce docházelo 
k č'astým bojům me'Zi mocí světsImu 'a církevní, 
avš'ak úplné zlomení hiero.kratického sy-stemu 
př-ines]a teprve reformace. Teprve v 15. století 
vítězstvím prote'stantismu nastala velHrá změna 
v poměru moci státní a církevní a tím znenáhla 
i změna ná,zoru o příslušnosti zákonodá,rství ve 
věcech manželských. Protestantská knížata, aby 
učinila 'konec zmatkům novým nábožens'kým hnrur 
tím vyvolaným, přijímala na sebe za svolení 1'e"
formátorů i vládu církevní a ujala se jí trv,ale. Cír
kev protestant:s'ká uznala moc státu nad církví a 
podrobila se státu, taI,ž,e mo.c círlrervní ve stá
tech proteostant'ských poklá,daná za součást moci 
státnÍ. Jest to ta'k zv. sylstem territorialní, před
stavovaný církvemi jednotlivých protestantskSrch 
států německých. 

Tento nový poměr moci círl;:evní a stát ní [J r€

zůstal ovšem beze vlivu na úpravu a vývoj Z9.
konodárství manželského, 'zvláště když reformace 
změnila i základní nazírání na podstatu manžel
stvL Reformace iIleuznává 'svátostné povahy man 
žel'ství a proto církve prote'srt<antské nemohly nL 
čeho namítati proti tomu, aby věci manž·elské při
'kázány byly zákonodárství a soudúm státním. A 
tal y zemlch protestantských poprvé prc1omenq, 

byla zásada o výhradné vládě círke/Vn1 ve věcech 
manlŽelských, stát ujímá se opět svých práv a 
upravuj'e pozn.elI1áhlu záležitosti man~elské dle 
vlastních, od církevního názoru neodvislých hle
disek. 

A ve státech katolických? Je přirozeno, že 
pi'íklad zemí prot estants,}{ých ani tu nezústal be'z 
vlivu a náJsledování. Již ve středověku, v době, 
kdy moc církevn,í a papežská byla na vrcholu své
ho rozkvětu, těžce nelsIi pře'dsrtavitelé moci státní 
SVOUr neodvislost od církve a jest jen přirozeno, 
že i oni využili rozdvojení v církvi ku sesílooí 
s·vé moci. Církev nemohl'a se sama ubrániti ná .... 
valu kacířství, byla nucena uchylovati s,e o po
moc státu a to mělo v zápětí odvislost církve od 
státu a rostoucí vliv moci světsl{é i ve ' věcech 
církevních. Směr tento v dalším vývoji vyvrcholil 
zvláště v posledních desítilietích 18. století v sy
stém representovaný v Rakousku císařem Jose
fem 11., jelho'.l snahou bylo odkázati církev na pole 
čistě vnitř:ní, ducho,vní a zabrániti tomu, ab,y cír
kev i na dále tvořila samostatný stát ve státě. 

Moc státní těmito p.ázory ovládaná nemohla ovšem 
dopustiti, aby v obo·ru tak významném, jako jest 
manž'elství, ponech,á.vána byla volná rulra církvi, 
a t3Jk .J?ozvolna i v zemích katolicl{ých reklamuje 
stát zákonodárství manželské výhraldně pro se
be. Podkladem státního zákonodár!ství manžel
ského jest, zvláště z počátku, namnoze právo cír
kevní dosud ,platící, avšak čím dále tím více od
chyluje se stát i materiellllě od názorú a zásad 
církevních a .na místo dosav3Jdního lwnfessijního 
práJva man~elského vstu,puje státní zákonodárfitví 
nekonfesijní, vyhovující potřebám všeho občan

stva ve státě bez ohledu na jeho. pří,slušnost ná
boženskou,. 

Moderní stát tvořící nové nekonfessijn~ zá-
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konodárství manž,eUíské ponechává dosavadní cír
k evní řád dále v platwosti nedotýka je se jeho 
v nit ř n í závazno'sti pro přfslušníky cíl:kve, od
nímá však církvi své pomocné rámě dosud ochot
ně poskytované, kterým by příslušníci církve k 
plnění předpisů církevních byli doruucovámi, pone
chávaje cÍ!fkvi s amé, aby vlastními prostředkry 
své přerdpisy k platnolsti přiváděla. Jest to dob a 
laického zákonodárs,tví manželského, manželstv í 
Etává se smlouvou občans'kou odchylujíc se maJte 
rielně i formáJl'ně , t edy také co do obřadlIlostí l{ 
uza:vření manželství př 8ide,psaných, od řádu cír
kevního. Požadavek hezkonf1essijnosti jest základ
ním požadavkem moderního 'zákonodárství státní
ho. Do ja'ké míry jednotlivé státy vel sivém zákono
dár,ství po'žadavku tomuto vyhovují a do jlaké mí
ry dovedly se 'llla tomto poli z názorů církevních, 
pokud tyto nazírání novodobému odporují vybaviti, 
jest ovšem otá;zka jiná, kternu zákonodárství je_ 
dnotlivých států s větší či m enší důsledností rOQ: 
řešilo. 

Přehlédněme ,nwní poměry v Rakousku a sle
dujme, jaký byl u ná.s vývoj zákonodá,I'ství man
žel,s,kého a do jaké mky zjerdnal si i u nás plat
nost požadavek bezkonfessijnosti práva manžel
ského moderní dobou hlásaný. 

Jruko v jiných zemích, tak i v Rakousku měla 
reformace a veliké .nábo~ell'ské i politické boje s 
rozkolem v kře:sťanstvu slpojené vzápětí z'nač·ně 
oslabení moci církJevní. U nás v Rakouslku bylo 
potřebí spojeného úsilí moci církevní i státní, aby 
postup protestant ismU! násilně byl zadrženi a p,rá,vě 
tato ochrana p~oti lmdř1s,tví státem církvi po- / 
skytovaná vá'zala círke,v k vděčnosti. Tento vývoj 
po'dpoTovári byl novodobým vývojem a zdokonalo
váním organi,sa,ce zeměpansikého úřed,nictva ja-
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k oMo výkonných orgánů moci panovnick é. Vr cho
lu nabYl smě,r ten, jak již by'lo řečeno, za císaře 
Josef.a II . Panovník tento pokl.á:dal náboženství 
za pouhý prostředek výchovný a církev ' za poli
cejní ústa,v, který má účelům státním po tak dlou 
ho sloužiti až vzdělá,ní Udu umOžiní , aby policie 
nábo·žen.ská vystřídána by la policií světskou . Je 
přirQzeno, ž,e pano'vník, který takovou váhu ldadl 
na ,E.amostatnost a svrchova,noslt moci státní,. ne
mohl trp ě<ti , aby tlak důle'žitý obor zakonodárství, 
jal"ým j.elst 1)rávo manželské a soudnictví ve vě
ceclh manMlských ponech á,no bylo církvi, a proto 
.iiž v prvních letech své vlády vYdal (16 . ledna 
1783) t. 'zv. manželský p'atent, kterým p!l'ávo man
želské se strany státu bylo kodifi'kováno. Mal!lž,el
ství prohlášen o tu za: smlo'tlVJU občanlslwu, jejíŽ 
platnost iu,rčuje se jedi'llě zákony 'zeměpanskými. 
Rozepře ve věcech ma'IlŽielských l;?řikáz áin ;y na dále 
výhrrudně soudům zeměpaThským. Josefinským pa_ 
tentem m am1želským přejímá stát 'zálwnodár'stvÍ 
manželské do svých rukou, ačlwliv ustanovení 
m anželského patentu co do svého obs:a hupřejaty 
jsou většinou z práva CÍrl\:evního. Toliko ohledně 
přel"ážek manželsl{ých a rozvodu přijata někte'l'á 
u:stanovení od práva církev>D ,ího o,dchylná. Nej
významnější však jest, 00 tím výhradná vláda 
církevll1 Ího práva a cír'k'evního, soudnictví na dobro 
byla zlomena a tak přechod k nelwnfes.sijnímu 
'zákonodl1il'ství manžel<skému p,ro budoucnost u 
snadněn. 

Zásady manželského pa téntu josefinského pře
jaty bylv ' později ve vš'e'Obecný zákonníl\: obča'll 
sk -5;, rok~u 1811 vydaný, který jest dosud v plat
n osti. I tento zákon podl~žel če,tné předpiSy kotvící 
v cír1{evním názoru o manželství a má naill'DOZe 
r áz konfessijní. Na čas přerušena byla pJatnost 
ustanovení ob č all lského zákona o právu manrž.eI-
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slzém tak zv. konkordátem, t. j. smlouvou mezi 
rakouskou vládou a římskOlu kurií, kterou mimo 
četné jiné výhodY bývalá vláda církve v zákono
dálrství manžeLském v plném rozsahu byla obno
vena. Po revolučním roce 1848 rozhodlv \ se totiž 
vládnoucí kruhy rakouské obnoviti ab~olutismus 
a tuhý cen,tralismus a ruby potlačily všecky , snaJl"Y 
odstředivé, musely se ohlížeti po spojencích o
chotných nový systém vládní podporovati. Mimo 
armádu a byrokracii mělo býti také katolické 
duchovenstvo hlavním sloupem nového systému 
a aby církev byla zíslcána, nuce'na byla vláda po
voliti církvi čet.né 'a důležité ústuplty. Stalo se 
tak známým konkordátem z roku 1855 lderým 
dostalo se lratolic"ké církvi v Rakousku ~sad, 'ja
kých jem, ve středověku požívala. Katolická CÍpkev 
u'znána za privilegovanou, výsadní církev .státní 
a katoliclré nábož,enstí mělo býti " v celém císař'
ství udrženo se všemi právy a výsadami, kterých 
CÍrkev dle roz,kazu bo'ží'ho a ustanovení záko l1 {l 
církevních má. po'žfvati." Církvi vYd\áno obecm,é 
š'kolství a dozor nad šl\Olami a jedním z hlavních 
ústupků bylo la'ké obnovení církevního práva 
manželského a církevního eoudnictví manželské
ho v bývalém jeho roz:sahu. Ve věcech m'a'll'že1_ 

ských mělo platiti ,TI,a dále právo církevní, ve ,spo
rech manžel.sl{ých rozh odovati měly soudy církev
ní a to dle předpi sů církevních zákonů a sa-uldy 
oh čanské rozhoc1ovati měly na příště pouze ve 
sJ)orech a- majetkových účincích manželství. Na 
záldadě kon~wrdaltu' vydá:u pak roku 1856 nový 
zá'kon manželský pro katolíky, ve kterém zásady 
v lCOru,kordátu obsažené byly provedeny. Zákon 
tento přijímá ve všem předpisy práva církevního 
a přikazuje spory o uzavření, rozloučení a plat
nost manž,elstvf výhradně C'Írkevním soudllm, a 
to v první instanci soudi'1m bislmpsli:ým, v drullé 
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soudům metropolitním a v třetí illl,stanci stolici 
papežské. 

Kon·kordátem obnoveny byly u nál3 poměry 

středovlěké a je'st přirozeno , 'že stav tento ne
mohl se trvale udržeti. Zavedení ústavního života 
a liberální tendence zákonodárných sborů v první 
době po zavedení ústavnosti vedly nejprve k od
stranění manžeLského práva a soudnictví církev
ního konkordátem zavedeného a po,zději (roku 
] 874) i k formálnímu zrušení konkordátu. Vše 
to bylo vl8!stně nutným důsledkem sťátníib.o zá
kla'dního zákona z 21. prosince 1867, kterým pro
hlášena plná svoboda víry a svědomí a svoboda 
"ědy a její.ho učení. Již roku 1868 (25. května) 
vydány byly tři e:láJ..wu1y, kterými hlavní a pod
statná část konkordátu bY}8J zrušena, mezi jiným 
obnovil zákon mahželský opětně platno.st před

pisů všeobecného 'zakonln,íka občanského, přikázal 
soudnictví ve věcech manželských soudům svět
dkým a zavedl civilní sňatek z nouze pro ten pří
pad, když by CÍ'rk,evní úřady odepi'ely sňatek vy
konati z důvodů, kterých státní zákonodárntví 
neuz,nává. Zákonem ze dne 9. dubna 1870 zave
deno závazné manželství civilní pro osoby bez 
vyznání. Tím byl~y ji~ podstatné předpisy konkor
dMu odstraněny, a:ž koneČlně byl konkordát záko
nem ze dne 7. dubna 1874 i formálně zrušen a bý
v-alá svrchovanost moci státní obnove,na a odvi
slosti moci státní od církve konec učiněn. Pře,s 
to však 'zůstaly i do dnes v platnosti mnohé preld
j,.dsy o ma.nželství v občanském záJ.wnníku o,b
sažené, které stojí jednostranně na stanovislm 
církevním a které .duchu nové .doby a potřebám 
občanstva nijak n,evyhov:ují. Tyto nedostatky na
šeho práva manlŽels'kého VYVOlávají z ,vláště v po
slední době mocné hnutí usilující o reformu man
:i;elsl{ého práva moderním požadavkům vyhovu-
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jícÍ. Při ~hou~evnatosti , S jakou: drkev háji SVOll 
dosavadm drzavu, bude potřebí ještě mnoho práce 
a ~ ZáPa..Sll, ne~ po~adavek bezlwnfessijnosti stát
mho Zak?~odar~tvl, talk přirozený a spravedlivSr , 

dobude SlItl na-s všeobecného uznání. _ 

.... 

~ , 

) 
;J 

o ?ďSnOubfmí. 
Manželství je trvalé s'pojení dvou osob růz

néhO' 'pDhlaví k společnému žiVDtU s úmyslem plD
diti a vychovávati děti a vzájemně si pomáhati. 
Uzavírá se souhlasným projevem vůl'e DbDU stralll', 
že chtějí v manželství vejiti a tato smlouva na
zývá se smlDUVDU man'želskou. Při smlDuvě man
želské směřuje tedy úmysl ,stran k tDmu, aby to
tO' spDjení ihned vzniklo. Naproti to.mu mají při 
z a s n o u b e n í snoubenci vůli manž,elství teprve 
Y budoucnDsti uzavříti. Jest tedy 'zasnDubení před
běžný vzájemný ,slib manželství dVDU osob růz
néhO' pohlaví. 

Ze zasnoubení, íDJeohť bylo dánO' .Deb přij atO' 

v jakýchkDli DkolnDstech nebo. za jakýmikoli vý
mirukami nevzchází lžádné stTam.ě závazek práv
lll, ani ~by vešla v manželství, ani aby plnila, 
co bylo umluveno, kdyby od z3Jslíbení odstoUlpila. 
I~dybyteďy strany <umluvily pro ten případ, že 
by jedna strana od za'snoubení Od'stO'upila, nějaJkou 
pokutu, byla by úmluva tatO' neplatná. 

Dle zákona nemllže tedy nikdO' býti rnlUcelll, 
aby dO',stál danému slibu, lže uzavře manželství. 
Předpis tento je zcela rO'zumný, nebO'ť zákO'n ne
smí nikoho nutiti k u'zavření man'želského s,vazku, 
který by zálibě jednohO' neb druhého snoubence 
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llevyhovoval. Zrušeni zasnoubení jest zajisté krok 
rozumnější, než vynucené nešťastné manželství. 

Jenom může strana, která k odstoupení dů
vodné příČin.y nedala, žádati náhlrady za škodu 
skutečnou, kterou dle průkazú z odstoupení toho 
.vzala, od strany, která bez příči'n'Y odstouvila. 
Tento nárok na náhradu š'kody v případě jedno
stranného, bezdůvodnéh0 odstoupení od zasnou
betll!í jest tedy jediným soukromo,právním účin

kem zasnoubení. 

{) přeRá~Řác17 a lápovědíc17 man~eIsŘÝcl7. 

~. Pře k á ž k a man žel s tví jest taková přL 
CJll~:, lPro ktetrou uzavřené manž,elstvÍ platným 
nenl. 

Vedl'Ol př,ekážek manželství, které činí ma[)~ 
želství přes to uzavřené nelplatným, roze'znává
me dále tak zv. z á p o v ě cl i man 'ž e 1 s k é to 
jest takové okolnošti, které činí manželství' bez 
()~led.u ~a záko,nrný zákaz uzavřené nedo,voleným, 
lllkolJ vsruk neplatným. . 
. Pokud někomu nějaká překážka nebo zápo
věď zá'ko'll.lIl.á: nebrání, jest kaŽJdém.'U volno v man
ŽElství vejíti. Manželství je,st instituce tkvící v 
lid,ské přirozenosti a proto mají zákazy uzavíráni 
:nanželství IzabTaňující ,r!á;z toliko výminečný, 

J1souce opráv,něny jenom tenkráte, jestliž,e veřejné 
blaho a ~eřejná mravnost opravdu toho vyžadují, 
aby uzavrení svazku manželského v tom kterém 
případě zákonem bylo znemožněno. Vycházejíc 
z _ tohoto zásadního stanoviska, omezilo moderní 
~a1W'nodán',ství pOČoet i př'eká'žlek mainlŽ,e'lskýcJb. na 
míru nejnutnější, ods.tranivši řadu překážek, kte-
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l'é U~věly v mravních a náboženských názorech 
dolJ minulých. 

Ralmuské zákonodtál1ství stanoví tyto překáž-
'ky maDželstv1: 

1. Šíl e n s tví a blb o s t . 
Osoby 8í'ené a blbé j sou úplně ne~působilé 

lc uzavření manželství. Osoby tyto nesmějí ani 
se svolením svého zákonného zá.stupce xnanž,el-
ství ll'zavříti. 

2. N e cl o s pělo s t. 
O::oby TI ledos,pělé, t. j. bSoby, které dosud ne

dosáhly 14. roku svého věku nemohou ani se svo
:ením . svého zálmnného zástupce v platné man-
želství vejíti. 

Způsobilost k manželství předpokládá úplnou 
dospě~ost duševní i tělesnou a vzhlerdem k tomu 
nelze pochybovati, že hram.ice věku, jak ji stanoví 
ná Š občansltý zákonník, je'st příliš nízká. Právem 
stojí Z',álronorlárství mnohých jiných s,tátů na sta
llovislm pí·ísnějším. Dle práva fram:couz.slrého ne
smí osoba mužs'ká vejíti v manželství před dolw
llaným 18. rokem věku a osoba ženská před 15. 
rokem. Vysol~é' stáří ovšem překážkou manželství 

:'lení. 
3. NedostateuI svéprávnosti. 
N8z1etilí, t . j. otSobý, l,~eré dosud ne'dosáihly 

24. roku věku svého, an.e'b i zletilí, kteří 'z jakých
lwli příčin, ITI 'emohou ,sami o sobě vcházeti v plat
ný závazek (na př. osobY, na,d niimiž byla prOrdlou
ž'ena moc otcovsl\:á neb poručenslrá, neb olso,by, 
ktel'é byly prohláš8lny ,soudem za marnotratníky) 
nejsou tal{é s to, vejíti bez p,řivolern,í svého mal1-
želslcého otce v vlatné manZelstvL Není-li otec 
J I Z na živě neb nemůže-li jich zastupovati (na 
pí'. byl-li otec prohlá,šen za šíleného neb za mar-
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notratníka) , t edy k plat,nému m anželství potřebí 
jest prohlášení řl1dného zástupce a h:.romě toho 
přivolení soudu. 

Aby manže~ství osob n€'zletilých z rodu ne
manžel's·kého bylo platným, potř'ebí, aby jejich 
poručník před soudem o tom ,se vyjádřil a kromě 
toho přivolení soudu. 

Nebylo-li nezletilému: a o'patrovanci otcem neb 
por'llčníkem povoleno v manželliství vejíti, a mají-li 
se tím ti, kdož se o povolemí k manželství Uchá
zeli, za .stiženy, tedy mají právo na řádném soud
d pomoci žádati. Nemá-li ten, s kým někdo chce 
v manželství vejíti, příjmů potřehn.ých; jest-li, 
jakož do'ká,záno, neb vůbec známo, špatných mra
vů, má-li nakažlivou nemoc neb vllidu nějakou, 
která by účelu ma.rnželství byla na překiá1žku; vše 
to jsou příčiny s'prave.c1livé, pro kte.ré se může 

. pov-olení k mlli1Jlžeiství odepříti. 
Povolení soudu vrchno-poručenskédlo dosáhne 

se žádostí, kterou podá nezletiJý sám neb j1eho 
ponvčník k soudu pOl'učen.sl,-ému. 

Poru,čenský E:oud ulc1ělí písemné svolení pou
ze tenkráte, když se mu dostalo us.pokojivého vy
světleIDí jak O< ma.jetku a pi"íjmech, tak o osobních 
Vla{3tnostech a poměrech budoucího manžela, t. 
j . osoby, s l{terou nezletilý vejíti chce v manž.el
ství, kdYž si ne'zletilého osobně př8'dvo~al a pře
svědčil se z jeho prohlášení, učiněného v nepfí
tomnosti poručníka a budoucího manžela, že úmysl 
v ma'n~elství vejíti jest svobodným a dobře uvá
ženým mzho'dnutí m ne·zletilcovým. Je-li nezletilý 
příliš vzdá1en od místa soudu poručenského, mů
že soud nezle1 ilci bližší požádán býti, aby jej 
o tom vyslechl. Dokud účas1tníci. nejsou dohodnuti 
o všec,h podmínkách svateb ních smluv (t. j. smluv 
o malDlŽelsl, ých poměrech majetkových'), ne'l1;!á 
sou.d svolení 1,- manželství uděliti. ' Proti svolení 
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]z manželství i proti odepření svolení k man'želství 
lze podati rozklaJd na pOlfučens,ký soud nebo stíž
ňost k soudu nadřízenému. 

Ku platnosti každé smlouvy, tedy i smlouvy 
manžels'ké jest zapotřebí: 

1. vzájemné souhlasné vůle obou stran, lcteré 
ve smlouvu vchlá1zejí a 

2. prohlášení této souhlasné vůle. 

K platnosti smlowvy manželské jest tedy pv
třebí jak souhlasn'é, opravdové a skutečné vůle 
směřující k uzavření manželství, t ak i prohlá 
šení této vllle. Jestliže však při uzavírámí man
žel.ství na,stávající manželé prohlašují sice sou-. 
hlasnou vůli, 'že v man'želství chtějí vejíti, ve 
skutečnosti v§ak vů'e talwvé nemají, pak jest 
prohlášení talkové a tedy i smlouva manž,el's,k'á 
neplatnou. Případ takový nastává, bylo-li přivo
lení k camželství vynuceno důvoldnou bá'zní, ne-bo 
dáno od o'so'by tlll8!s,ené, dokud nebyla na svo
bodu propuštěna nebo jestliže' manžel přivolení 
k man'želství prohlašující nalézal se v omylu co 
do olsoby budoucího manžela. Dle toho staIDoveny 
jsou i naším občaD.iSkým zákonníkem tyto další 
přel\:ážky manželství: 

4. D ů vod n á b á z e ň. 

.Přivolení k manželství nemá moci právní, 
když bylo vynuceno důvod,nou bázní. Zda-li bázeň 
byla důvodiDá, posuzováno buď dle toho, -jak velké 
a k víře podobné bylo nebezpečenství a jaké po
vahy tě! a a mysli je'st ten, komu bylo vyhrožo
váno. Nebyla-li vyhrúŽlka způso'bilá, aby měla vliv 
na obyčejného člo.věka, pak jest manželství plat
ným. Přel áž'ka mam,žel'stvf jest tu i teibdy, byla -li 
bázeň způsobena osobou' třetí, teďy nejen druhým 
manže1.em, a ~ tenkráte. když, o tom dr:ulbý ma'užel 
nevěděl. 

/' 



18 

5, Ú noS. 
přivolení Ir manželství jest i tebdáž neplatné, 

kcly'ž druno bylo od oso-by unesené, polmd nebyla 
propuštěna na svobodu, Za unesenou pol\:1ádá S(' 

osoba, která lstí nebo násilím byla př'ivedena na 
místo, kde jest vydáJna násilí únoscovu. Zálwn 
neči,ní rozdílu, byla-li unesena osoba pohlaví muž
sl,é,ho, či ženského, byla-li osoba unelsená plno
let á či nezletilá, neb v jal\:ém úmyslu k úno-sL1 do 
šlo. Byla-li o-sobě une'sené svoboda opět vráce'Da, 
rnllže v m ain'želství vejíti , a to i s únoscem. 

6. Ne ln o h o u c ln' o s t. 
Stále trvající n <omohoncnost. lwnati povin

uost m anžels'kou, jest přel\:ážkou manželstvÍ, byln
li tu již tehda, kdy byla učině'D ,a sml'ouva manžel
sh:á , Jest-li nemohoucnost toliko dočasná. m,ebo 
pl'ibodila-li ,se teprve v manželství, jsouc i nezhc .. 
iite]ná sva:zkn ID anželského zrušiti nem1l2e. 
- M~nželství, jakož.to právní forma upravující 
s tyky pohlavní, předpokládá p~hlavní ~zralo-S! obou 
manželll , Avšak v e'dle t éto stramJ{y ma manzelství 
též povahu mravní a jest pro to i bez možnosti 
pohlavního spojení pl:ávně i morálně mo,?,Dym , 
Záleží ID,a viHi druhého man'žela, chce-li s m~.m
želem i př' es jeho pohlavní nemohoucnost dále 
7.íti. či chce-li tuto pl'e1\.áMm uplatňovati a Znl

šenÍ manželství se domáhati. 

7. S 'va z e k man žel s Ir ý. 
Muž oddán 1)5r ti mllže v týž Č . s jen s jec1nou 

ženou a žena jen s jedním mu,žem . Kdo již byl 
v m8;TIlželství a chtěl by v ně v ejíti opět, nechť 
i'ádně uol,áž,e, že svaze'k manželský byl rozloučen, 
to jest, že úplně byl 1'0zvázA.tl1. J estliže by 0301':1 
pl'ovdaná pf- es tento zálTa z man želsryí no \ é n r-n
Yl'ela, dopouští se 'zločinu bigamie. 

Hi 

Pi'ekážka tato je důsledkem monogamického 
principu panujícího u všech kulturních národll. 

8. O myL 
Pro omyl je přivolení k manželství j,en tehdá 

neplatné, když se stal v osóbě budoucího manžela. 
Nečiní t edy omyl j akéhokoli druhu přivolení 

, II manželství neplatným, nýbrž toliko omyl týka- ' 
jící se totožnosti osoby budoucího mam,ž,ela ne
boť úmysl vejíti v manželství s určitou o~obou 
jest podstatnou částí smlouvy manželské. Jestliže 
tedy vUle vejíti v manželství směřovala k osobě 
jiné, než s kterou manželství s'kutečně bylo uza
vřeno, p'ak jest přivolení k manže,lsrtví ta'kovýmto 
omylem způsobené ,neplatným. Případ tako,vý mů

že nastati na př. při sňatku slepého, byla-li osoba 
druhého manžela po.dstrčena, nebo na pf'. stane-li 
se v kostele při oddavkách několika párll zámě
na osob a pod. 

Omyl jiného 'druhu, na př. omyl ve vlast'11io
stech budoucího manž,ela, na platnost manželství 
vlivu nemá. M;:wželství bude tedy i v tom pi'í
padě platné, mýlil-li se jeden manžel Illla př. co 
do majetku, věna, panenství, úř'ední dů,stojnosti 

druhého manžela. 
Výjimku činí toliko následu,jící usta,niovení na

šeho o bčansJ.\.ého zákonníh:a: 
Shled:á-li muž po sňatlr,u , 'že manželka jeho 

jest již od ně'koho jiného těhotna, mllže žádatj, 
aby manželství prohlášeno bYla za neplatné. 

!Manželka musila býti těhotna již v době uza
vf'ení manželství, a manžel nesměl o těhotenství 
jejím až do u:zavření sňatku míti Yědomosti, ji
nak tato překáŽlka místa n,emá. 

9. Vy š š í s věc e n í a s 1 i b bez Žl e n s tví. 
Osoby duchovní, lrteré již vyšší posvěcení 

obdrže1y, též i osoby řeholní obo'jího pohlaví, lrte-



ré slavný slib učinily, že zůstanou svobodny, ne
mohou činiti platných smluv manželských. 

Překážka tato jest povahy čistě konfessijní a 
lllaše zákonod'áx,ství ddí se tu us.t~novení práva 
kMlOInického. Dle katolického názoru vy,s,towpení 
z řádu nebo pf·estoup8lIlí k jiné konfessi této pře
kážky neod'straňJUJje a na témž stanovisku stojí 
i 'naše praxe soudní. 

Překážka tato j~st v příkrém odpO'ru se zá
sadou bezkonfessijnosti zákonodárství a byla pro
to ve všech státech mimo Rakousko a Španěly 
moderními zákony odstraněna. 

10. R ů Z 'lll o 's t v n á b o žen s tví. 

Křesťané a oso,by, které ne'vy'znávají nábo
ženství křesťanského, nemohou mezi se,bou v plat
né ,smlouvy manželské vejíti. 

Křesťany ' ve smyslu zakona jsou ti, kdo ná
leží ku křesťanskému vyznání státem U'znanému, 
nekřesťany pak osoby, které ku konfessi takové 
nenáleží, na př. židé, osoby bez vyznání; přísluš

níci vyznání státem neuznávaného platí ve smysllll 
zákona z'a o'sob'y bez vyznání. Neplatna jsou tedy 
manželství mezi židy a křesťany, mezi 'křesťany ..., 
a osobami bez vyznání. Ohce-li se žid ku př. O'Ž18- . 

niti s křesťankou, musí buď on přestoupiti na 
víru křesťanskou nebo křesťanka na víru židov
skou nebo musí křesťanka prohlásiti Soe bez vy
znánf, nebo mlUs,ejí to učiniti oba. - Kdyby jen 
žid prohlásil ,se be'z vyznání, nestačilo by to. 

11. Pře k á ž k a 'k a: t o I i c i s m u. 

Překá~ka katolicismu zaved,ená dvor. delkr. 
z 26. prosince 1814, Č. 1099 sb. z. s., zaklá,dá se 
na názoru, že pro katolíka manželství rozloučené 
s druhým lliE:lIkatolickým manže'lem, trvá dále. By-
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lo-li tedy man'zelstvl, 'kde Je jeden manž.el kato
lík, druhý třebas eva1ngelík, rozlouče,no, nemůž,e 
katolík 'za živa rozloučeného s,vého, man'žela žádné 
manželství uzavříti a rovněž rozloučený nekatolík 
nemůže uzavříti manželství s osobou katolického 
vyznání (dv. od. z 17. července 1833, č. 61 sb. z. s.) 

12. Pří b 'll' Z e n s tví. 

Příbu'zní v pokolení v.Zlestuplném a sestupném 
nemohou svolu vchfuzeti v plaotné manželství; ani 
bratři se selstrami vlastními i nevlastními: a:nli 
bratranci se sestřenicemi; ani s bratry a sestra
mi rodičů, totiž, ,s ujcem a s tetou strany otcov
ské i mateřské; nechť příbu:benství pochází z ro
du man'žel,ského nebo nemanželského. 

13. Š vak r o v tS tví. 

Šv'akrovství jest pI'ek!áiž"kou manž)elství, že 
muž nemůže vcházeti v manželství s oso bolU, kte
rá. je s dřívější manželkou v takovém příblu

zen'ství, které tvoří mezi osobamj různého pohlaví 
překážku manželství. 

Šva"krovství jest poměr manžela k příbuzným 
druhého manžela. 

Manžel je,st na př. švakrem sestry své man
želky, bratr m'anželčin je švakrem manželovým. 
Manž,el. není však v pomě'ru švakrovském s malL 
želem své švakrové. 

Příbuzenství a švakrovství tvoří dle rakou
ského práva pře'kážku manž,elství v míře příliš 
rozsáhlé. V právu německém jest ro'zsah těchto 
překážek značně omezen. 

14. O i z o 1 o ž s tví. 

Manž,els,tví mezi dvěma o,sobami, které se 
spolu dopustily cizoJožství, je1st nepřatné. Potřebí 



však, aby se cizoložství prokázalo prve než se 
sňatek uzavře: Cizoložství platí za prokázané, 
byl-li důkaz proveden buď u soudu nebo u politi
ckého úřadu. 

15. Z a v 'r až d ě ním a n žel a. 

Když dvě osoby, třebas nedopustivše se cizo
ložls,tví, sobě .slíbily, 'že se vezmou, a 'když jen 
jedna z nich, aby úmyslu toho dOoŠly, ma[lželovi 
jejich manželství překážejícímu o bezžití uklá
(Iala, nemohou spolu v platné manželství vejíti, 
j kdyby vražda skutečně nebyla dokonána. 

lG. S pol u v i n a na r o z 10 uče n í 
tU a II Ž e j s t v j . 

Překážka tato jest mezi rozloučeným ma[[)i
želem a osobou takovou, která cizoložstvím, po
pou:z,ením neb jiným zpl1sobem tr8istu'hodným k 
rozloučení zavdala pf'íčinu, a to jen tehdy, jestliže 
to dokázáno jest důkazy pf'i rozloučení manžel
ství provedenými. 

Z á P o' v ě ď mim a n žel ,SlIt Ý m i s ti'ŽI/3 ilO 

jest uzavírání manželství hlavně osobám k vo
jenskému svaz'lm, patřícím. 

Branný zákon z.e dne 11. dubna 1889, Č. 41 
ř. z., ustanovuje: 

Pf'ed vstoupením do věku odvodem povinného 
a před vystoupením zel třetí 'životní třídy není 
10voleno oženiti se. Vy jati jsou ti, ldeří ph od
vodu byli vyma'záni nebo ve třetí ž,ivotní třídě 

nebyli odvedeni. 
Jsou-li zde okolnosti zvláštního zřete'le hodné, 

může ministr obrany z,emské nebo zem~ký úřad 
k tomu delegovaný dáti výjimečné povolení Ie 
sňatku; avšak toto povolení nezakládá nižádné 
výhody při konání branné povinnosti. 
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Kdo by, nedbaje této zápov ědi, se nženil, po
tr'€lstán bude peněžitou pokutou od 30 až do 300 
zlatých. 

Spoluvinníka nedovoleného sňatku stihne táž 
peněžitá pokuta, a mimo to naloží se s ním dle 
disciplinárních předpi sů, je-li ve službě veřejné. 

Bez dovolení vojen.ského úřadu nesmějí se o
ženiti: 

la) aktivní osoby vojska (Válečného loďstva) 
a zeměbrany; 

b) nevřadění odvedenci vojska (válečného 
loďstva) a zeměbrany; (k udělení povolení, jež 
se jen výminečně v případech zvláštního zřetele 

hodných udílí, jsou oprávněna příslušná velitel
ství -doplňovacích ol~:resů (po' případě zemské 
obrany) ; 

c) k řadové službě po-vinní na trvalou dovo
lenoUl propuště'nlÍ, kromě těch, kteří jsou v po
sledních, třech měsících své služ,ební povinnosti 
řa.dové, a těc:h, kteří pndle §32, druhého odstavce 
branného 'zákona, nebo z ohledů rodinných jsou 
na dovolen'é; 

d) důstojníci na odpŮ'čine:k přeložení, avšak 
pro místní služby zaznamenaní; 

e) osoby vojska , (válečného loďstva) a země
brany v mí,stním zao'patření vojen.ské invalidovny 
jlsoucí. 

Přestoupí-li se tato zápověď, tedy mají plat
nost: 

a) při aktivních vojenských o,sob:1ch vojen
ské trestní zá'kony ' a předpisy; 

b) při neaktivních takovýchto osobách trest
ní polGUty svrchu uvec1,ené. 

Spoluvinníci pŮ'drobeni jsou týmiž ustanove
ním. 

Všeclcy 'zde uvedené olsoby vojs:ka (váleč
llého loďstva) a zem ' brany - včetně nevradě-
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ných a neaktivních zálož,níků n á.hradnícb - n e
potřebují k ož.eněip.í nižá.d.ného povolení vojen
s'kých úřadů. 

K aktivním "osobám vojenským" náleží z voj
s,ka: 

a) všichni, kdo jsou t rvale v činné službě; 
b) všechny osoby dočasně aktivované (kdož 

jsou povoláni k jakékoli dočasně činné službě, ku 
cvičení ve zbrani nebo k vojel1Jskému výcviku); 

c) všichni gažisté na do,rolenolll propuštění 
(včetně dovolenců s čekatelným nebo neberou
cích žádného platu) kromě ga;žistů do M.,dné třídy 
hod,nostní nezaí'aděných, na trvalou dovolenou 
propuštěných; 

d) mužstvo na trvalou dovolenou propuštěné. 

Obřadnosti smIouv\, man~eIsŘé. 

Po dlouhém vývoji ustálilo se zálwnodárství 
VŠedl kultuTních ná'l'O'dů na společné zásadě, že 
manž,elsltví musí 'se uzavírati pouze v určité, záko
nem předepsané Islavnostní formě, spočívající 'v 
podstatě v ověření smlouvy manželské veřejný
mi orgány, buď církevními ne1bo světs1{ými. Kdež
to pro jin'é smlouvy platí pravidelně zásada~ že 
ku vznilm jejich postačí prostý projev souhla,sné 
vůle obou stran, jež ve smlouvll vcházejí, činí zá
konodárství lmlt'U,rních ná,rodů platnost ma,nžel
ství odvislou od zachování jistých obřad,ností -
t. zv. záSada solennity při uzavření manželství 
- požadavek zajisté nutný jak v zájmu soukro
mém. tak v zájmu veřejném a proto novodobým 
prá vetu přísně požadovaný. 

Dnešní forma ku vzniku manželství vyžado
vaná má dnes podstatné obřady : 
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1. ohlášky . t . j. veřejné ohlášení nastávajÍ
crho manželství s vyzváním, ahy každý, komu 
!Jy známa byla nějaká překáJžka. nastávajícího 
manželství, ji o'známil, 

2. oddavky, t. j. slavné prohlá.,šení snouben
ců, ž,e k man'želství přivoluJí, před veřejným úřa
dem (světským nebo círke'V'l1ím). 

OhřRdnosti tyto vytvořeny byly právem cír
kev~ím, které, jak známo, mělo na poli zákono
dár,stvl manželského ve středověku výhradné pan_ 
ství. Jest jisto, že již před vznikem této Církevní 
formy v podobě ohlášek a oddavek uzavíráno bYlo 
manžels,tví způ,sobem slavnostním a sice ve for
mách národních, domácími zvyky a obyčeji ná
rodními vytvořených. Při církevním názoru o svá_ 
to'stné pova:ze manž,el1ství stávalo se ovšem často 
že vedle toho snoubenci žáJdali též o kně'ž,ské po~ 
ž.ehnání svého sňatku, avšak církev ani manžeL 
stvím bez tohoto požehnání uzavřeným platnosti 
n eodpírala. ~ 

První k,rok k utvŮ'ř'emí samostatné ~ , závazné 
církevní formy sňatku učinil papež Innocenc III. 
r:ol"u 1215. ,Aby těm, kdož mají vědomost o pře
](ážce manžels tví, dána byla, příležitost, aby uči
nili o tom oznámení, rozšířil tento papež instituci 
ohlášek, l;:ter-á dosud pou'ze v někte,rých krajích 
francouzských byla obvyklou, na celou církev a 
koncil tridentský později toto naÍ'Ízení potvrdil. 
Manželství bez oblášek u~avřené není sice dle 
předpisů církevních neplatným, nýbrž nedovole
ným. 

Slavno'stní forma oddavek předelpsána byla 
teprve v 16. století koncilem trident'ským. Jelikož 
se totiž šířila ,tak zv. tajná manželství, t. j. man
želství bez církevního pOlžehnání ll'zavřená, nařÍ
dil koncil tridentský, že platnost manželství jest 
odvislá od prohlášení snoubenců, že k manželství 



přivolují, učiněného \} pÍ'ítomnolSti 'příslušného 
fa.ráf'e a pj'ed 2 nebo 3 svědky. Tak lltvořena for
ma církevního sňatku sestáva.jící z ohlášek a od
davek před církevním úf'a,dem vykonaných, kte

:ľá dosud v církvi jest v platnosti. 
Podobně bylo i v církvích protestantsltfrch. 

I zde byla manželství uzavírálla původně bez cír
kevních abř'adů, později však i tu stalo se zvykem 
uzavír,ání ma.nŽie-1,Etví 'za SPOIU'Pllsobení duchov
ního. Tento vývoj církevního sňatku dovršeI!. byl 
v církvích protestantsk)rch teprve v 18. století. 

A vša:k rozlwl v církvi povstalý reformací a 
šíření protestantismJU nezůstaly ani- tu bez vlivu, 
neboť ukázalo se brzy, že církevní forma sňatku 
nevyhovuje. Právě tak jako materielní p,ředpisy 

církevního práva manžel'ského v mnohém směru 
pře,3taly vyhovovati potřebám nové do-by a oc.itly 
se v o'dporu s novými směry myšlenkovými, tal\. 
i církevní fOTma sňatlm neodpOVídala již změně
ným poměrům. 'lvláš.tě při četných manželrstvích 
smíšených mezi katolíky a protestanty činila ne
snáze otázka, ktelrého církevního obřadu má se 
užíti, a vyvolávala snahy, aby utvořeny byly nové 
obřadnosti 11ři uzavírání sňatku, které by vyho
vovaly všem konfes'sím a. které by měly na zřeteli 
všechny O'bčany státu. bez ohledlll na jejich pří

slušnost nábo:želnskou, Mimo to uznáním a vL 
tě:zstvím novodobé zásady svobody náboženství 
a svědomí vyskytovaly se i osoby stojící mimo 
jakoukoli konfessi - a stát musel i pro tyto ob
čany nalézti vhodnou, nelwnfe.ssijní formu pro 
llzavřen'í manželství. Všecky tyto o,kolno,sti vedly 
konečně k zavedení civilního sňatku, t. j. formy 
uzavření manželství dle předpisů práva občansltého 
a za spolupúsobení úřadů občanských naproti do
savadnímu sňatku církevnímu, Ovšem shledáváme 
se s obča1niským sňatk,em v různých státech v 
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různé v podobě a v různém ro:asahu. V tom směru 
rozeznáváme tři systémy civilního sňatku, a to: 

1. Civilní sňatek obligatorní, jestliže uzavření 
manželství před. úřadem světsltým a dle před

pi'sů zákonů občan'slkých jest podmínkou platnosti 
manželství a jestliže dle zákonů stáJtních poldádá 
se manŽJelství uzavřené v jiné formě, tedy na př, 
pouze před úřady církevními, za neplatné. 

2, Civilní sňatek faikultatiV'Ilí, jestliže státní 
zákonodárství ponechává svým občanům na vůli, 
chtějí-li sňatek uzavříti ve formě občanské, tedy 
před úřady Občanskými , nebo ve formě církevní, 
před úřady círl\:evními, a je!srtliže zákony státní 
pokládají 'sňatek v kterémkoli z těchto dvou 'způ
sobů IUzavře:ný za. plat,ný. 

13. Civilní sňatek z nouze, jalm'žto případ poulZe 
výminečně p,řípustný, s.mí.:.Ji se manželství před 

úřady státními uzavříti poulze tehdy, jestliže CÍL 
kevní formy sňatku nelze užíti, jako na př. v Ra
kousku, odepře-li církevní úf'ad sňatelc vykonati 
z důvodu nějakého, kteréiho zákonodárství státní 
neuznává. 

Po prvé sňatek civilní zaveden byl roku 1580 
v některých provinciích nizOlzemských a ro;zšířen 

roku 1656 v celém Nizozemí. V Anglii zavedeno 
obligatorní manželství civilní roku 1653, bylo však 
již roku 1660 odstraněno a teprve roku 1836 fa
kwlta.tivní sňatek civilní znova zaveden. Obliga
torní sňatek civilní za,veden za francouzské revo
luce usnesením lwnventu z 20, zá·ří 1792 a přijat 

také později občanským zálwnníkem Napoleollo
vým a jest ve Francii dosud v platnosti. Obliga
to·rní sňatek civilní má dále Německo, Švýcary, 
Rumunsko, lta1ie, Španělsko a Uhry, fakultativní 
slÍat8Jk civilní zaveden v Anglii. V Rako'l.lS1m pla
tí obligatorní manželství civilní pou'ze pro o,soby 
bez vyznání, a civiln~ sňatek z nouze pro ten pH·. 
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pad, odepře-li úřad círl{evní sňatek vykonati z 
nějakého dúvodu:, který státním zákonodárstvím 
není uznán. V ostatních případe'ch platí v Ra
kousku dosud sňatek církevní. 

A. CíRKEVNí FORMA SŇATKU. 

Církevní sňatek skládá se ze dvou pod!stat
l1ých částí a sice z ohlášek a oddavek. 

1. Ohlášky. 

Ohláš'ky jsou oznámení nastávajícího man
želství, ve kterém se uvádí jméno a příjmění o
bou zasnoubencú, jich místo narozerní, stav a byd
liště, a připomlná se, kdo by o nějaké pře~cáž,ce 
man'želství věděl, aby to oznámil. 

M'a nželství bez jedné aspoň ohlášky !Ll ,zavře
né jest dle 'zákona neplatné. 

Oznámení o překážce manželství budiž uči
něno správci duchovnímu, jemuž přísluší zasnou
bence oddávati, a to buď přímo nebo skrze správce 
duchovního, kterýž manželství ohlašoval. 

Ohlásí-li někdo při ohláš'káoh nepravé křestní 
jméno, jsou .ohlášky neplatné, a kdyby s takovou 
vadou sňatek byl uzavřen, jest ovšem , sňatek tento 
neplatný. 

Ohlášky činěny buďte po tři dn'y nedělní neb 
sváte'člllí k osadě farní v obyčejnou dobu v chrá
mě shromážděné, a bydlí-li ženich a nevěsta kaž
dý v osadě jiné, činěny buďte k oběma osadám 
farním. 

Při manželstvích mezi příslušníky rozličných 
vyznání náboženských ohlášky díti s'e mají pfi 
službách božích ve farním okTesu: obou společností 
nábo'ženských, k nimž se že.nich nebo nevěsta 
hlásí zpúsobem jinak z,ákonitě ustanoveným. 

Nebydlí-li za.snoubenci nebo jeden z nich ještě 
6 neděl v osadě farní, v které v manželství vejíti 
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chtějí, konány buďte ohlášky také v tom místě, 
kdel se posléz zdrž,ovali a v němž bydleli déle, než 
tuto ustanoveno, aneb jest potřebí, aby z'asnou
lleuci v tom místě, v kterém jsou, ještě 6 neděl 
bydleli, aby ohlášení jejich manželství tam uči

něné bylO platné. 
Nevejdou-li zasnoubenci v manželství v šesti 

měsících po ohláškách, potře,bí, aby se všechny 
tři ohlášky opakovaly. -

Aby platné byly ohlášky a marnželství, jehož 
platnost na jkh ,platnosti 'záleží, jest sice dosti, 
když se ohlá,sí jméno 'ženiclhovo a nevěstino a 
jejich nast ávající m'anželství aspoň jednou v osadě 
farní ženichově i nevěstině, a bylo-li ve formě 
nebo POČt111 ohlášek nějak pochybeno, není proto 
manželství neplatné; avšak jak ž,enich a nevěsta 
anebo zástupcové jejich, tak i spir,á'Vcové duchovní 
jsou pod přiměřeným trestem povinni k tomu při
hlížeti, aby_ maříze:né tuto ohlášky v náležité formě 
se konaly. 

2. Oddavky. 

Přivolení k manžel'ství budiž slavně proihla~ 
šeno u přítomnosti dvou 'svědkú před řádným du
chovním správcem ženichovým nebo nevěstiným 
anebo před jeho náměstkem, nechť spr'ávce du
chovní dle rúzného náboženství slove farář, pastor 
nebo jakkoli jinak. 

Slavné plJ.'ohlášení, že k m!anželství přivoluje, 
učiniti se múže i skrze plnomocníka; potřebí však, 
aby se k tomu ž;;í,dalo za povolení úřadu zemského 
a v plnomocenství aby ,se pojmenovala osoba, s 
kterou žádající chce v manželství vejíti. Uzavřel-li 
11Y' sňateh: mamfŽlelský bez takového zvláštního 
plnomocenství, jest manželství ne-platné. Pakli by 
zmocňujíCí dříve, než sňatek manželský byl u,za
vi'en1 plnomocenství odvolal, jest ovšem lffian~8Il-
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ství neplatné, a,el zmocňující bude prá:v ze škody, 
ktelI'ou odvolán,ím z,působil. 

Př'i F.ňatku mezi příslufíní1ty ru:zných křesta,n
ských vyznání staniž se slavné próhlášení, že k 
manželství svolují, před dvěma svědky a před 

l'ádným duchovním buď Ž<€Il1icha nebo nevěsty mebo 
před jeho zástupcem, 

Nemohou-li snoubenci předložiti písemné vy
svědčení '0 tom, že ohlášky řádně byly vykonány 
nebo jestJiže s'noulJenci podrobení poručenství, o
patrovnictví nebo prodloužené moci otcovské ne
pro'lráží náležitého dovolení k manželství, nepřec1-
loží-li osob'y, jiclhž zleUlost není patrná, křestního 
Ustu nebo písemného vysvědčení zletilos'ti své; 
nebo vzejde-li nějaká jiná p['ekáž1m manželství; 
jest správci duchovnímu pod těžkou pokutou za
po"věd8'll0 zasnoubenců oddáva.ti, pokud náležitých 
vysvědčení nepodají a všelikých pochybností ne
zdvihnou. 

Zletilost dokazuje se křestním listem, Není-li 
snoubenec plnoletý, budiž poukázán, aby si přinesl 
svolení od soudu co úřadu vrchnoporučenského, 

Zemská vláda může promin01uti př'edložení křest
ního Hitu jen tenkráte, jestliže o'kolmosti, které 
ld'estním listem prokázány býti mají, jsou dosta
tečně prokázány jiným vhodným způsobem, Toliko 
je-li p:roká'záno nálhlé nebezpečenství smrti, může 
prominutí uděliti talcé politický úřad O'luesní a 
v mě'stech s vlastním statutem obecním magistrH, 
jemuž svěřeno je'st úřa,clování PQ1itické. 

O provedení ohlášek má býti s Iranám vydáno 
vysvědčení, jestliže duchovní, ldel'Ý ohláŘl,y vy
konal, nevykonáVá též oddavky, 

Ohlášky mohou býti též prominuty, a sice 
'buď částečně, totiž druhá a třetí, nebo všecky. 
Částečné prominutí připouští se z důležitých pr~. 
čin, úplné pak pouze v případech ná.Mých. P['j 
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Clplném prominutí ohlášek musí oba snoubenci 
l1f'ísežně potvrditi, že jim není známa žádná př'e
l,ážlca. lcterá hy jejich manželství v ce'stě stála 

Částečné prominutí ohlášek a úplné prominuti 
ohlášek v případech náhlých, přísluší pOlitickému 
úřadu první instance, v městech pak, která mají 
vlastní obecní statut, obecnímu úřadu politickým 
úřadováním ověřenému. 

Prominutí všech tří ohlášek může se státi 
také tenkráte, chtějí-li se dáti oddati dvě osoby 
ktelré již, dříve všeobecně byly pOkládány za man~ 
žely, avšak jen když výše uvedenou přísahu vy
konají. V tomto případě může se u zemské vlády 
za prominutí ohlášek duchovní žádati, zatajiv jmé
na stran. 

_ ~ro trvalý důka.z učiněné smlouvy manžeL 
ske JSou správcové farn.í 'povinni, vlastní rukou 
do knihy odda,vků zvláště k tomu zřízené ji za
psati. Zapsáno buď 'zřetelně ' jméno _ a příjmení 
manželů, věk, obydlí i stav jejiCh a buď připome
]1 Ulto, byli-li ji'ž v manželství čili nic; též bud' 
zapsáno jm'éno a příjmení, jalwž i stav rodič-u 
jejich a svědků; mimo to den, kdy byl sňatek 
manž,elský uzavf'en; konečně také jméno správce 
duchovního, před nímž bylo přivolení k manžel
strvÍ ~la V fl 9 'pro tlášeffio ; zároveň pak buďtež 
pojmenovány listiny, jimiž závady vzešlé zdvi
ženy byly, 

Též evangelickým duchovním propůjčeno jest 
samostatné vedení knih o sňatcích. Starokatoli
ckým duchovním dovoleno jest vésti registra 
klestní, oddávací a úmrtní, jakož i vydávati z nich 
vysvědčení. 

Chtějí-li sUQlubenci v manžel'ství vstoupiti v 
!llístě jiném, do kterého ani ten, ani onen farou 
nenáleží, má to řádný s,právce duchovní hned, 
l,dyž vydává list, kterým někoho jiného svým 
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náměstkem jmenuje, do knihy oddav'ků fary sv~ 
zapsati a pojmenova,ti ;mLsto, kde zasnoube~cl 
v manž,elství vs tOUipí, i správce duchovního, pred 
kterým se to díti má. 

B. CIVILNí FORMA SŇATKU. 

Civilní sňatek, t. j. uzavření 'manžellství před 
úřmdem svě\t.ským, !přtpujstný jest v Rakouslm 
toliko ve dvou případech, a to: 

1. u osob, náležejících některé konfessi stá
tem uznané, jakožto prostředek z nouze, totiž jen 
te1nkráte, jes.tliže by se jeden ze spráVCŮ duchov
ních 'zpečoval ohlášky ne'bo oddavky vykonati z 
důvodů, jež státní zákony za překážku manželst~í 
neulzná vají, 

2. u osob bez vyznání, jakožto řád'ná a jediná 
forma uzavření manž,elství. 

Občanslká forma sňatku skládá se rovnez z 
ohlášek a oddavek. 

o.hledně ohl á šek ustanoveno jest blíže ná-
sledující: 

1. Zpečoval-li hy se n-ě<který Isprávce "Inc.hov-
ní jemuž, dl1e obecného zálionníka občanského. pří
sl~ší ma'llŽells,tví ohlašovati, z příči:uy nějaké, ktel
rá v zákonech státníc.h není u.znána Zia. překážku, 
mlan'.ž\el.stv'Í ohJásiti:, tedy mají sn-oulbenCÍ toho 
vtHi. dáti manželství Sivé úřadem světSkým ohlá
siti. 

2. Ohlá-š'ky manželství osob, které nenálež,ejí 
k žádné církvi neb společno'sti náboženské zálw
nem uznané (osoby bee: vy'znání) vykonávají se 
před úřadem světským. 

Úřadem světským, jemuž přísluší manželství 
ohlašo'.1 ati, jest c. k. politický úřad o:kresní, v 
městech pak, která mají svá zvláštní statuta, úřa,d 
obecní (magistrát), jemuž svěřena jest správ~ 
politická; pokládá pak se za přísllllšný k tomu úřad 
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okresní, v jeho'ž oklresu má sídlo své úřední onen 
správce duchovní. kterýž oddavků vykonati ne
chtěl. 

Aby ti, kdož, v manželství vejíti chtějí, za 
ohláš'lry u úřadul světského žádati mohli, jsou po
vinni, 'pf'ed tímto úřadem prol,ázati, že přísluš
ný správce duchovní se zpelčoval ohlášky před

sevzHi, což učiniti mohou buď písemným vys,věd
čením 'Od správce duchovního vydaným anebo 6,e
znáním dvou mwžů svéprávných, kteří b'ydlejí v 
okTesu úředním. 

N8ipodá,-li ,se takového ,plJ:ůkazu, tedy úřad 

politiCký ,správce duchovního vyzve, ab'y ohlášky 
učinil, a dle okolností prohlášení, 'ž,e zasnoubenCÍ 
k man'že]ství pHvolují, přijal, anelbo aby přípisem 
úředním o:známil, co tomu jelst na překážku. 

,Odpoví-li správce du.chovní odmítavě z pří
čin, -kteTé v zákonech státních o'bs'aženy neJsou, 
ajn,ebo žádnÝClh ,příčin neuved,a, anebo nedo'jde-li 
odpověď nejdéle v osmi dnech, v .něž se však dni, 
v které přípisy jdou po poště, ne,počítají, tedy 
úřad politický po .předložení výkazů a pomůcel{, 
jichž dle obecného zakonnílm občanského a na
ří'zení pozdějších ,potřebí, ohlášky (á sňatek man
želský) ihned vykoná. 

Ohlášení manželství, které se státi má před 
úřa.dem 's'větským, učiněno buď od tohoto úřadu 
veřejným přibitím na úřední tabuli ~Thlašovací 

, téhož úřadu, a způsobem dožádání ve,řejným pf'i
bitím u obec-ního úřadu toho místa, kde bydlí 
jak ž,enic:h tak i nevěsta. 

Ohlášky buďte na ohlašovací tabuli úřadu pO'
litického a úřadu obecního obou zasnoubenců při
bity po tři neděle dříve, než Ise vykoná. sňate,l{ 

manželský. 
Z příčin důležitých může c. k. politický úřad 

zemský tuto lhůtu ohlašovací zkrátiti, a jest-li věc 

2 
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náhlá, ohlášky také zcela p,I'ominouti. Dokáoo'-li 
se, ze jest tu blízké nebezpečenství smrti, může 
také politický úřad okresní ohlášky prominouti 
proti tomu, Žle zaJsnoulbe~pd přísahou potvrdí, ze 
ú Iničem nevědí, co by manže'lství jedieh bylo na 
překážku. 

Ohledně odd a vek před úřadem civilním 
ustanovuje zákon toto: 

Slavné prohlášení, 'žel zasnoubenci k manžel
ství přivo'lují, děje se před úřadem světským 

1. 'zpe,čoval-li by s,e některý s,právce duchovní, 
jemuž přísluší přijímatl k sobě slavné prohlášení, 
~e zasnoubenci k manželství přivolují, byv o'd nich 
za to požádán, z p'říčiny ,nějaké, která v ' zákonech 
státních není uznána za překážku, slavné pro
hlášení, že k man~elství přivolují, k sobě při

jmouti, 
2. při manželství osob, které nenáleží k ~ádné 

církvi neb spole1čnosti náboženské zákonem u
znané (osob bez '''Y'zuání). 

Slavné prohlá.šení, že zrusnO'Ulbenci k manžel
ství přivolují, učiněno buď představeným politi
cké,ho úřadu okresního (obecního), neho před jeho 
náměstkem u př·ítomnosti dvou svědků a přísež.
ného zapisovatele. 

O tom, že sňatek manželský byl vykonán, bu
diž protokol sdělán a ják od ženicha a nevěsty, 
tak i od svědků a obou osob úředních podepsán. 

Politický úřad okresní (obecní) vede v pří

čině ohlášek a sňatků manželských u něho vy
konaných knih u ohlášek a reJstřík manželský a 
bude z těchto rejstříků k požádá,ní vydávati vy
svědčení úřední, 'že byly ohlášky před'sevzaJt'y a 
sňatek manžels,ký vykonán. 

Man'OOlé, kteří velšli v man'zelství před úřa
dem světským, :mají na vůli, žá,dati po.tomně, aby 
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některý správce duchovní té konfes,gí, ku' kte,r'~ 
m1anžel nelb manželka nále'ží, jejich manže1ství 
udělil církevní požehnání. 

Překá:ž'ky, pro 'které ' manželství UJzavřfmo býti 
.n.emúže, mohou odpadnouti buď samy od sebe 
(na př. u osob nezletilých dosa~ením ,zletilosti). 
nebo mohu býti prominuty a platné manželství 
potom uzavřeno. 

Nejsou však přel,ážJky všeho druhU! prominu
telny, Zákon sice nelustanovuje, které překá'žky 
prominuty býti mohou g. které nikoli, avšak dle 
povahy věd sluší souditi, že nelze prominouti 
překážky_ které se za;kládají na nedo,statkiu vělklu 
neb přivolení k man'želství (Ú'n/ols , bázeň), dále 
překážku stávajícího již svazku manže:l,ského, a 
překážky 'zakládající se na právu o'so b třetích 
(na př, manže~ství osob nezletilých, neU'dělil-li 
k němu otec svolení). 

Kďy lZE> o prominutí překážky 'ž,áda.ti? 
Pravidelně má se o prominutí překá'Žlky 'žá_ 

da,ti před uz'avřením man'želstvÍ. Výmineičně lze 
žádati i po uzavřelnlÍ m'an'ž'elsltvÍ a prominutÍ. rp~e_ 
kážky platnosti man'želství bránící. 

Příslušné předpisy zákonné uvádějí následu
;jfd: 

,Z příčin ,Jůležitých může s'e na polit. úřa
dě zems'kém za plr'ominutí překážek manželství 
žádati; zemSkým úřadům jest však ulož.e'Do, aby 
zk:oumajíc.e dlrv-ody pro dispensi, co' nejpřísněji 
předsešly, a di'Srpense sm1 udělena býti toliko, 
když se pro'kážou vlastnosti potřebné k man'žel
sty! a když pravdivost důvodů pro dispeusi jest 
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potvrzena. Dispensi od manželských překMek oso
bám vojens'kým uděluje miD\i'sterium vojenství. 

Jde-li o prominutí překážky ně'jaké, prvé než 
zasnoubenci v manželství V'stOUlpí, mají sami a 
svým vlastním jménem za ně žád,ati. Přijde-li však 
ji'ž po vykonaném sňatkUI na jevo :měja.ká překáž

ka 'zrušitelná, o které se prve nevědělo , moholu 
se manželé tak.é skir'ze s,vého správce duchovního, 
jméno své zatajíce, k úřadu zems,kému obrátiti , 
aby jim překážku prominul. Totéž platí také 
t ehcla, l\idyž oddán'y býti chtějí dvě osoby, o m,ichž 
se již dříve vůb~c mělo za to, že jsou manž.e]é, 
avšak jen kdy'ž dotčenou přísa,b).11 vykonají. 

Promine-li se překážka nějaká, která tu byla, 
k dyž zasnoubenci v m'anželství vcházeli, budiž 
pře,d správcem duchovním a dvěma důvě'l',nými
svědky, ohlášek neopa'kujíc, přivolení k manžel
ství znovu prohlášeno a v knize' oddavků pozna
menáno, že tato slavnost byla vykonána. Šetřilo-li 
se tohoto nařízení, pokládáno buď manžel,ství tak, 
jako by s ,e hned z počátku platně bylo stalo. 

o neplafnosti man~eIsfví. 

NepJ.at'll!ost manželství, jemuIŽ na zá,vadu jsou 
náslredující překá'ž'ky, a to: únos, svazek manžel
Ský, vyšší svěcení 'Dleb slib čistoty, rozdílné ná
bo?'ens,tví me,zi kře's ,ťany a osobami, které nevy
zn ávají náboženství ' kř1e.sťanského, prříb!uQ:enství, 

švakrovství, cizoložství, pokus zavraždě,ní manž,ela 
a nedostatek zálkonné,ho aktu oddavacího, vyšetře
na buď z J.)orvinnŮlsti úřadu. 

V jiných případnostech posečkáno buď, a~ 
Zl:\. to žádati budou ti, kdož manželstvím, jemll:ž 
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byla na závadu nějaká překá'žka, v p,rávech svých 
byli zkráceni. 

V případech. 'kde neplatnost malIl lŽelství s e 
má vyšetřovati z povi-nnolsti úřadu, netřeba sta
noviti zvláštního žalobce. Naproti tomu, když sva-
7,ek m;anžels'ký smrtí jednoho neb obou manželů 
jest zrušen, můž,e býti pře d'sevzato úf'ední vyše
třovántí o platnosti zrušeného manželství od úřadu 
k tomu povolaného, pokud žádají účastníci k to
mu dle 'zákona oprávnění o vyšetření a rozhodnu,tí 
té věci, aby zjedna[i prikhod soukromo'právním 
nárokům, tre'stní 'SoU'dce za účellrem úředního ří
Z'E1lDlí , aneb n ěktE'lrý úřad administrativní v zá jmn 
státní správy. 

Manžel, jenž vědělo omylu v osobě zběhlém , 
neb o bázni. v ktel'ou dl~uhá strana byla uvedena , 
Jlemů'že odpÍrati, že manželství je1st platné; aniž 
to může činiti mrunlžel, který zatajil, ž,e· nemůže 
sám o své vůli v platné manželství vcházeti, jsa 
nezletHý n8ibo voj álkem, nebo který klamně před
stíral, že mu hY'lio dáno přivolení k manželství zá
konem vyhledávané. 

Vůbec jeD. strana n evinná může žádati, aby 
smlouva manžel'ství za n ep,la,tnou byla prohlášena: 
toho práYa však pozbud,e. když v manželství se
trvá, nabyvši o překáž,ce vědomosti. 

Vešel-li nezletilý nebo p orl.llČenec o .své újmě 
v manželství, mllže otec ne/bo poručenstvo jen, po
tud odpírati , že platné jest, pokud moc otcovská 
nebo poručenská trvá. 

Vyšetřovati a rozhodovati. zda-li manželství 
jest neplatné , příSlluší je j iné soudlu sborovému 
toho okresu, v kterém manželé řádně bydlejí. 
Soud sborový pojme;D!uje ro:zumného a rO'zšafného 
muže, aby vyhledav olwlnosti · manželství hájil , by 
pravá povaha věci i tehdá z p o v i n n o s t i ú-
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řad u s e vy š e tři I a, když g'e řr~ení koná k 
žádosti některé strany. 

Pro šetření o ne'platnosti man'želstvi platí 
'llJá's}e1d ují cí z ás'ady : 

J\.Hl~e-li překážka býti zdvi'žena, hleď soud 
shorový ji zdvihnouti, učině opatření k tomu po
třebné a maje strany k tomu, aby se o"to u:sne'sly; 
nebylo-li by však lize tobo dovésti ne:chť soud 
c:;'borový nalezne, zda-li mamiželství j 'e~t platné. Vů
bec Dokládá 's'e za to, ž,e m'anželství jest platné. 
Praví-li tedy kdo, že je'st tu nějaká překážka , né
ch ať ji úplně dokáže, v čem'ž a'Dti ,srovnávající se 
doznání obou manželů nemá moci důkazu antž 
do.pulstiti lze, by mla,n~e'lé na to přísahali. ' 

Zvláště když by kdo tvrdil, 'že tu již prve 
byla stálá nemohoucnost, kornati povin'Dost man
želskou, a že tu jest posud, budi'ž důkaz veden po
mocí 'walců, toti'ž lék,ařů a ranhojičů zkušených 
a podl'e okolností i pomocí porodní báby. 

Nemůže-li se g jistotou ur'čiti zda-li nemo
houcnost je stálá 'nlebo jelD. doča.s:Uá. jest man
želům ještě ro'k s,polu bydleti; pak-li by nemo
boucnost DO ten čas trvala, budiž manželství pro
hlášeno za neplatn'é. 

iPřijde-li z líčení o plMnost manželství na 
jevo, 'že jedn'a strana nebo že obě strany" o pře
kážce manželství prve v.ěděly až'8! úmyslně ji za
tajily, hlelděno buď k těm, kdož jsou tím vinni, 
trestem v zákoně o těžkýdh pře,s.tlrpcích vyměře
ným (přestlll'pek § 507. tre.stního zákona). Jest-li 
.iedna strana be'z vin'y, může ž,ádati n'abrazení ško_ 
dy. ByJy-li konečrně v takovém manželství zpJo
z,eny děti, pečováno buď o. ně dle p.ravi,del , da.ných 
v l,apit'o.le o povinnostech rodičů. 
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o l'Olvodu. 
Občanský záko.nník poskytuje manželům, kte

i' í z důležitých příčin buď nemohou nebo nechtějí 
spolu 'žíti, možnost, aby buď. za vzájemného sou
hlasu, anebo při zaviněI1Í jedné strany i proti vůli 
vinnélho manžela společenství malnž,elské zrušili, 
aniž by však tím manželství samo zrušovalo. Ta
kovéto z/rušení IPOluhého slpoluMtí man'želského, 
při kterém však manž'e'lský svazek dále trvá, ,na
zývá zákon r o z v o. dem. (Scheidung, Eheschei
dung). Vedle to.ho J)'řinouští zákon též r o z 10 u
č e n í (Trennung) manž,el-ství, při kterém se ne
toliko manželské společeruství, nýb-rž i ill&nzel
ský svaz'ek a manželství samo "ruší, takže,) dosa
v~dním mrunželůlll je1st volno v nové manželství 
vejíti. . _ , . 

. Bylo-li manž,e>lství pouze rozvedeno, nesmějí 
ro'zvedení manželé vejíti v l1JIové m anželství, nýbrž 
jsou i nadále povinni ·k manž,el'slké věrnosti, ni
koli však ku- konání manželských povin'll:ostí. . 

Soud musí rozvod povoliti, jestliže se oba 
manželé souhlasně do\hodli o tom, ž,e se dají roz
vésti. 

Dle zákona mus'ejí se, mam'želé, kteří s'e chtějí 
dáti rozvésti, podrobiti nejplrve třem pokusům 
smiřovacím, které se konají buď ,před příslušným 
správcem dUiChovn'ím, nebo p,řed soudem. Obrátí-li 
se manželé na duchoVillií'ho správce, a neměly-li 
poklusy smiřova,cí žádného úspěchu, má s<právce 
duchovní ,dMi man~elŮlm písemné vysvědčení, že 
při žádosti své, aby byli rozvedeni, trvají. Tu 
manž,elé v'ysvědčemí.Í toto ,přilo'žíce, mají 'Žádost 
za rozvod svému řádnému soudu podati. (Při do
brovolném.rozvodě příSlušným jest okresní soud, 
v' jehož obvodě manželé řádné bydliště mají neb 
měli napOSledy). 
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Jestliže sé manželé, pomino'lice svého správce 
duchovn.ího, obrátí přfmo na soud, tedy má soud, 
j€.JUUž přísluší manžely rozvésti, prve než počne 
o hlavní věci jednati, po třikráte pokusy smii'o
Y3cí, a to vždy po osmi dnech, předtsevzíti. Se
trvají-li manželé při svém rozhodnutí dáti se 
rozvésti, má · soud, pi'ersvědčiv se, že s~ manželé 
ve příčině jmění a výživy . shodli, TIlepo'lištěje se 
v další vyšetř ování, rozvedení žádané 'povoli ti. N e_ 
nS-li dohody o majetku a o výživě, nelze žádosti za 
rozvod vyhověti. 

Je-li jeden z manželů nezledlý, potřebí k do
I hodě o majetku, ,svolení .poruČ·n1ka a úřadu pOrll .. 
č8nského. K ž.ádolsti o rozvod a k povolení roz
vodu s'volení takového potřebí není. 

Žádá-li toliko jeden z manželů za rozvod a 
c11Uhý manž,el svolení k rozvodu od.pírá, v tom 
rJ ,říp.adě jest příslušný sborový soud (kraj,s:ký a 
zemský), v jehož obvodě manželé řádné bydliště 
mají, může so'ud ro,zvod povoliti pouze tenkráte, 
prokáží-li s,e spravedlivé duvody k rO'zvodu. Soud 
má nejplrve nal'ídit i pokusy smiřovací a teprve, 
zůstaly-li tyto po'lmsy bez úspěchu, má soud 0-

právněnos,t důvodů k rozvodu zkoumati. 
Příčiny, pro které l'ze i proti vůli druhého 

manžela žáJdati za rozvod, uvádí 'zákon násle
dovně: 

. "Z příčin dŮležitýc1h tuto položených může 
se nrulézti, aby manželé byli rozvedeni: když ža
lovaný byl cizolož'stvím nebo zločinem nějakým 
vinen uZ'llIán; když manžela žalujícího zlomyslně 
opustil .nebo ne,pořádný život vedl, čímž patrná 
část jmění manžela žalujícího Illebo mravo'počesL 
nost rodiny přišla v nelbezpečeulství; pak když 
manželu žalujícímu nebe1zpečné úklady o život 
nebo o z,draví činil, krutě s ním nakláJdal nebo 
podle postavení osoby, když mu ve'lmi citelně ně-
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lwlikrát ublížil , anebo když má něja~{lQ1U trvalou 
vadu na těl'e, při níž jest nebez,pečenshí nálm 
zy." 

Zlomyslného opuštění dopouští se žalo'vaný 
manžel, který z nle,přátel'stvÍ k druhému manželu 
společnou domácnost opustil a.nlebo odepŤel dnu\.. 
hého rnanž,ela do bytu přijati. 

Za n'epořád;ný život pokládá se též naIiuživé 
hraní kaJret a výstřednosti pohlavní. 

Urá'žky na cti j,sou příči 'D10U k rozvodu. jest
liže dle postavení manž,elů a dle ostatních po
měrú jsou 'zpťh: obi1é, aby druhélbo manžela S:lUl
tečně ura'zily a je'stliŽte .se opakovaly. 

Důvody ro'zvodu uvádí z-ákon pouze v příkla
(lech, takže soud i z ji/ných spr3Jvedlivých příčin, 

než, l{te'ré výše byly uvedeny, může rozvod po
voliti. Ta.l{ mfTže' býti důvodem rozvodu 'na př. 
i okolnolst, že manžel odpírá druhému manželu 
plnění ma'nžels:kých povinností. 

Mají-li dllVody pro rozvod l1vá'd'ooé povahu 
takovou, že by některá strana mohla býti v ne
bezpe1čensrt:ví u;vede.nla, může jí soudce ještě dříve , 
I!8Ž věc ro'z'soudí, oddělené obydlí povoliti. 

Důvody Tozvodu v zákoně ,uvedené působí POUi

ze, dokud strana nevinná, ' jakmile' se o důvodu 
cl'Ovědětla" v m\alnž,el.s1tví ne,po,klračovala. ,jJ estli'ž.3 
vš'a:k v manželství pokračovala, jest v tom OdPll
~těn'í a stral1,a tato nemůže žádati za ro'zvod pro 
skntečnosti, které se sběhly pfed odpuštěním. 

Soud můžt8, .shledá-li při zkoumání v,šech 
olwln'Ostí, že s~ obě stra ny do'pustily činů, které 
.i'sou důvodem roziVo cl'l1, nalézti, že k rozvodu do
šlo pro zavinění obou manželů, cotž můž,e míti 
diHežitost ve směru majetkovém. 

Bylo-li manžel'ství ro.zvedeno pro zavinění mu
žovo, jest nevinná manželka o,právnenažáclati pi'i
měřenou výživu; bylo-li manželství rozvedeno pro 



zavinění obou manž,elů, ,nemá nl'an'ž,elka z pra
vidla nároku na slušnou výživu, jest však pone_ 
chánosoudci na vůli. aby od přípac1u k 'případul. 
bera zřetel k všem pomě,rům, z důvodu slušnosti 
manž'ela přidržel k poskytov,á,ní slušné výživy. By
lo-li na'proti tomu manž'el'ství ro.zloučeno pro 'za
vinění manželky, nemá tato žádného ná,roku na 
výživu. 

Jeliko'ž povolením rozvodu manž,elJsrtví se ne
z.rušuje, nýbrž dále trvá, moho'U: se manželé roz
vedení opět S e!j íti, jsou. vš'aik povi'n(ni řádnému 
soudci to oznámiti. Oznámením u soudu ,pozbývá 
(~i~ívější povolení rozvodu s,vé platnosti, a chtě

jUi se manželé dáti zase rozvésti, musejí o po
volení ro'zvodu zlnova 'žádati a to jen z nových 
duvodů. 

o rOjloučení man1elsfvÍ. 
Rozvod dovoluje zákon všem m:anželům be'z 

ohleldu na jejich nábOlžens'ké vy-znání, naproti tomu 
však jest rozloučení manže}ství za života obou 
mamlželů přípustno toliko u pří,slušníků určitých 
vyznáJní. 

'Byli-li oba manželé nebo 3/spoň jeden z nich 
při uzavření mamlŽ,elství nábožen'ství katolického 
tu nemůže jejich manžel.s,tví za života obou man~ 
želú vůbec býti rOlZlouoeno. Totéž platí, jestliž,e 
oba ma'nŽlelé 1);0 uzavření man'želstvÍ přelstoupili 

ll: náboženství katolickému" rovněž nemůže býti 
rozloučeJDl.o manželství, kde i pouze jeden manžel 
při 'Uizavření sňatku byl vyznání katolickéiho.*) 

*) Při 'kIatolících ne,b manželstvích, kde jedlnla 
strana při uzavření 'sňatltu byla katolickou může 
manžel,stvf být rozloučeno pouz'e smrtí j~dnoho 
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Náleží-li však manželé PÍ'i ulZavření manžel
s tví l{ jinému křesťanskému vyznání a jestliže ani 
po uzavření man''želství oba ke katolictví nepře
stoupili, mŮŽle mrunželstvl jejich buď za souhla,su 
obou stran pro nepřemO'žitelnou nechuť, nebo v 
uflčitých přtpadech pro za,vinění jedné strany býti 
rozloučeno. 

Oba manželé mohou s o u ,h I a sně žádati za 
rozlOillčení ma:nže'}ství pro nepŤemožitelnou nechuť, 
kterou k sobě vzájemně chovají. Soud však v tom
to případě nemá hned rozloučení manželství pOc. 
voliti, nýbrž manželé buďtež nejprve ;n,a zkoušku 
rozvedeni, a to dle povahy okolností i několikráte 
a teprve, když i potom manž,elé na své žádosti o 
rozloučení setrvají, má se jim rO'zloučení povo
liti. . 

Manželství může býti dále rozloučeno i p r 0-

t i vůl i dr u h é h o man žel a z důvodů v zá
'lwně uvedených, které vzhledem k záv~ným ná~ 
s1edkům rozlo.učení m:anželství jsolu ovšem přís
nější než důvody pro pouhý rozvod stanovené. 
Důvody tyto jsou: Kdy'ž se manžel dopUlsltil cizo
ložství nebo nějakého zločinu, 'pro který by nej
méně na 5 let do žaláře byl odsouzen, kd'yž by 
manžel manžela zlomy,slně opiU/stil a ~ědělo-li 
by se, kde s,e zdržuje, když, by 'k veřejnému soud
nímu předvolání do roka nepřišel; úklady nebez
pečné o 'život nebo o 'zdraví; QPětné . kruté na
kládání. 

Bylo-li na rozlOll1lčení ma:n:ž'el'styí soudem uzná
no, a chtějí-li rozlouČlení bývalí manželé opět v 
manželství ,spolu žíti, musejí nový sňatek UZIa

_ vříti. 
Manželé, jejichž man'želství bylo rozloučeno, 

manžela neb prohlášením nezvěstlliétlO man'žela Za 
mrtvého. 

( 



44 

mohou za života drulhého manoo v nov e mafi
~elství vejíti.: ~'}{;oli však s katolíky. Přestoupil-li 
Jeden z manzelu po uzavřeni rozloučeného manžel
ství ke katolictví, nesmf v nové manželství vejíti 
pokud d,ruhý manžel jeslt na živu,. ' 

:Byl'Ů-li man'iel.s,tví rozloučeno nebo 'za ID.le
platné p;rohlášeno rueb'Ů smrtí muž'Ůvou rozvázáno 
nemůže ~ena těhotná prve, než slehne a vzejde-li 
o její těhotnosti pochyb:ntlst, prve než p,rojde šest 
n~ě'síc,ů, zno,vu v manže~ství vejíti; jestliže by 
vsak p'Ůd1e okolností neho podle svěde'Ctví znalců 
se n_epodobalo, že by byla těhotna, tedy může po 
3 me:sících politický úřad dispensaci povoliti. Ne_ 
šetří-li se ~ohoto ustanov,ení, lllení proto manželství 
neplatné, 8Jvšak 'zena pozbude toho, co jí muž p'ře
clešlý smlouvami svatebními, smlouvou dědičnoul 
poslední vůlí amebo usnesením při rozloučení man~ 
že~ství byl p'Ůskytl. Mu~ pa,k, s kterým taková žena 
~ druhé manželství vejde, nemůže Žládat, ruby man
zelství bylo prohlášeno za neplatné, čehož by ji
nak shledav po uzavření ,sňatku ma'nlŽ,elkJu svou 
s jiným těhotnou, žádati mohl, a oba man'želé 
bud,ou dle okolností přiměřeně potrestáni. 

2áŘonné předpisV O man;elsf~ícl] ,idO\?sŘVcI]. 
Přeh:á'žka manželství, pocházenící ' z příbu'Zen

ství, vztahUje se u pobočných příbuznýah při ži
dech toUko k manželství mezi bratrem a sestrou 
mezi sestrou a sy,nl8m nebo vnukem bratra jejíh; 
~ebo sestry; překážka m:anželství, pocházející ze 
svakroViStví, vztahuje se však j.enom k těmto OiS'Ů_ 
bám: když .se manžeLství rozváže, není muži do
voleno, ani s příbuznou 'ženy své v pokolení vze
stupném a sestwpném, Mli s'e s'es,trou Žleny své; 
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zeně pak není _ dovoleno, ani s příbuzným muže 
svého, v po'kolení vzestupném a sestupném, ani s 
bratrem muže svého, ani se sY'ne;m nebo vnukem 
z bratra nebo ze sestry mlu~e svěho v manželství 
vcházeti. 

Ohla,šování manzelství židovských díti se má 
v synagoze nebo v ,společné modlitehnici; kde 
však modlitebnice není, má mLstní úřad manžel
ství ohlásiti v hlavní a zvl'áštní obci, do které je,
den i druhý zasnoubenec j's'Ůu zapsáni, a to po tři 
dni sobotní nebo s,vá,teč'ní po sobě náSledující za
chovávajíc o tom naříz:ení ,daných všeobecně pro 
ohlašování manželství. Prominutí ohlášek dosíci 
Lze dle předpisů všeobecných. Zpečoval-li by se 
správce duch'Ůvní, byv o t'Ů požáJdán, z příči'nIY ně
jaké, která v zákonech státlllÍch není uznána z,a 
překláJžku, manžeLství ohlálSiti, nebo sla'Vné prohlá
šení, že Zíasnoubemci k manželství přivolují, k sobě 
přijmOfwti, mají snoubenci toho, vůli, dáti man-
2elství s,vé úřadem světským ohlásiti. 

Oddavky vyk'Ůlllati se mají v přítomnosti dvou 
s.věd,ků od rabína neb učitele náboželIliství obce 
hlavní jednoho lllelb ,druhého zasnouben ce, kdy z 
byli náležitá vysvědč8iIlí předložili, Rabín 'Ileb u
čitel ná,bože'DJství může' také rabína neb učitele 
náho'žen8'tví jiné obce k oddaV'kům na místě svém 
ustanoviti. . 

Řádný rabín neb učitel nábož,enství má do 
knihy sňatků v zems'kJém j'azyku zapsati, že od
davky byly vykonámy, má vysvědčení náležitá od 
zasnoubenců předloženlá číslem řadovým, pod kte
rým oddaní v knize sňatků j,SOlU psáni, pozname
nati a k této knize přillojiti. 

K'llihy 'sňatků 'nesmějí býti vedeny jazykem 
neb p,ísmem židovským. 

Man'zelství ži'dovs'ké, v které by někdo vešel 
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opominulv to, co v 'zakonech nařízeno, jest ne
platné. 

_ T~ Zasr:oubenci ~eb ~ rabí'nové a učitelé nábožeu-
? t\ 1, y l~te:í by y~otcenym záklOnům na od'po'r činili, 
J~koz, 1 tl, kte!I by, nejsouce řádně k tomu zřízeni, 
nekoho oddall, budou potretstáni. 

" Ra.:bínoové neb učit€lé náboženství, kteří by 
k~.I:h ysynatku nevedli tak, jak zákon n~řizuje, buďte 
::lI~merenlou po!mtou peněžitoul potrestá.ni, s úřadu 
;:;veho~ yse:s.aze,lll a n:aJVžd~ za nezpů'sobilé k němu 
prohlase'llI. 

~ Jde-li o rozvQd, platí i o manž6ilích židov
skych~ co,.o tom vůbec nařízeno; mají s,e tedy také 
k rabmovl nebo k učiteli náboženství ne/bo k sou
du obrátiti za účelem pokus,ů smiřovacích. 

y .. 'Platr;é manžeLství židovské mů'že se rozlou
~k!~yZ obě strany obapolně v tOl svolí, ~ 
:ene l~~t. zapu.:€lIlí. dá; avš'a'k manželé, chtějíce se 
I~zlo~Cltl, maJI neJprv,e II svého rabína ne'b učitele 
n~bo,ze~ství He hlásiti, rabín neb učitel má důtkli
~y~. __ ~nmJ.ouváním o to se přičiniti, abY' s,e o'pět 
bPOJl:l~. a Jen t:h~a, když by přičinění jeho bylo 
~ez u~mku, ma Jim vydati vy!slvědčení písemné 
ze pov!'DJn~OIsti ,sv~ dosti učinil, ale přes všechno vy ~ 
nasna,zeru 011 predsevzetí jich odvrátiti nemohl 

S tímto vy~vědč8lním mají oba man'želé jít~ 
k sou~u. ,sborovemu toho kraje, v k,terém bydlejí. 
S~~ed~-h s~~11 ~borový z okolností, že jest ještě 
neJak~ ~na11eJe, ze by se zase spojili, má manže'ly 
na meSlC nebo na dva k čekání odkázati a nemá 
hl1ed~ _~ _ rozvedení s,volovati. Pakli by i' to bylo 
~ez. ucmku, n~~o b! hned z pOlčátku nebylo naděje 
~e s:.e' ~ase SPOJI, ma so,ud zemský povoliti, aby mlU,ž 
z:ne lIst zapuzení dal, a když by obě strany znovu 
pred so-~deI? se pr.?~lá'sily, že v to svolují a list 
zapuzem datl a pnJmouti chtějí, budiž list rzia-

) , 
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pu:zení za pr.ávně platný pokládán a manželství 
tím buď rozvázáno. 

List ZaplJZ,elDí nesmí se p-ravidelně odevzdati 
a přijmouti skrze plnomocníkY. Výminkou mů'že Ee 
tak státi tenkráte, jestliže jeden z manž.elů pře
stoupil ku křesťanskému nábo-ženství. 

V tomto případě manžel, který se stal kato
líkem nebo křesťanem, chtěj-e zříditi plnomo,ooíka, 
zvol 'k tomu vždy o,sobu náboženství 'židovského 
a vydej jí plnomocenství takové, by v něm neb'ylo 
ničeho~ co. by na odpo'r bylo- učení neb nařízením 
náboženství katolicl-cého nebo jinéhO- křesťanského, 
které zmocňující vyznává; jinak pak aby se j1m 
zdvihly všeliké tMkosti svědomí, zaklá;dající sle v 
obyčejícth nábo'ženství 'židovského, které by man
Žlel, jenž zůstal židem" snad míti mohl, a by tedY 
i tento manžel be-z ro-zpaků ma.nželství za úplně -
rozvázané mohl poklád'a.ti. ~ 

Dopustila-li se m-anželka cizoložstva, a do-
k,á,že-li se to , má muž právo, i mimo vůli její li
stem za:puzení od sebe ji pro'PU'stiti. Žaloha pak 
na JTIan'želku učiněná, a,by manlželství bylo rozlou
čeno, má 's.e k soudl11 sborovému*) toho kraje, v 
kterém malnlželé řádně bydlejí, po-dati, a jako v 
kaŽldé jiné rozep'ři v tom předsejíti. 

Přejde-li některý m1anž.e1 židovs:ký k nábo-
žeThStví kře'sťanskému , man~elství se tím neroz
valZuje, může se vš,ak z příčin zákonitých rOQ;vá:: 

zatL 
--r-

. *) Sborové soudy jsou soud krajský a zem-
ský. Zems'ký .soud pražský jest krajským soud'em 
pro kraj pražský. 

• • • 



o reformě naše~o práva man~elsŘé~o. 
Již ve stati Úvod/ní j,sme vyložili, jaká hlediska 

mají rozhodo'vati při úpravě novodobého, mode,I'
ním poměrům a nazorum vyhOVU]lClho 'prava mliillL 
želského. Jest to v prvé řadě požadavek bezkon
il'es,s'lJnosti, manž,s'TS,R'eno zákonodárství, ;Diebo'íť 
pra,vm rad moderního státu mUlsí vyhovovati vŠem 
oocanum bez obledu na jeji ch yyzm.ání nábožen
ské. Moderní stát, který uznává rovná práv:a VíŠ,ech 
občanů před zákonem, musí se rIditi hledisky ne
strannými, všemu obóans,tvu společnými a, vzda
lovati se myšlenky, 'že záj'llY jeho totožny jsou 
se zájmy a názory té které konfes;se. Nová do-ba, 
zvláště myšlenkové proudy rationaHsticlré, uplat
nily nové na,zírání na pod'statu ma,nželství, kte
rému se musí při'způ'sobiti i státní právo' manž:el
ské, neboť právo zastaralé a potřebám lid'u' nevy
hovující podrývá dmTeru v prav'l1l rad a v zákony 
a stava se bremenem občanls,uva. 

Proti tě,mto 'zás,ardám ,se manželské ]')1''13-'''0 v 
Rakousku doslud platné v mnohém směru . pro1híře
šuje, vynoVU]lC jedno.stra<nně stanovisku katolické 
clřKve a řešíc četné otázky ve směru konfes
sijně katolickém. A není také divu. Vždyť máŠ ob
čanský zákouníl{, který též ma,nželské právo up,ra
Vll/Je, po;é"azí z roku 1811, a zů'stal od té doby té-
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mer beze zmBny. A pře,ce se pomě1ry a názory v 
průběhu ,století, kteTé nás od one dob~ den, r@i
kálně změnilY! Zákonly z'e dne 25. ~ve~na 1~68 .a 
ze dne 9. d®\Il'a 1870 zavede~ byl SIce _1 ~ nas ..9,
vilní sňatek, 'avšak v rO'zme,rech znacne olme,ze
ných, a v ostatních smě:ech '~ustalo n~se pr~vo 
řUiiiiželskě uplne bez,e zmeny, ac v mnoheI? sme,ru 
od,poruje zf'ejmě samým základnín: zál~?nu~ stat
řiírři kterrými zaručena svoboda svedoml I vno 
Vš'icn občanů pře pravem a zakonem. Jest pro~o 
přirozeno , Zle za's.taralé předpig občalli~ké;h? ~a= 
lmnníka vyvolávaJí silíÍÍé hn:utí r,eformm uSIluJ!CI 
o t o, aby nase pravo manž,elské nezů.stával~ ~ale 
za zákonodárstvím ostatních kulturmch statu e-
vropských. 

Které JSOU! hlavní požadavky hnutí o. reformu 
manželského ,priiva usiludícího? Jedná se o J,liQ. 
změny naš·euo man.že~sikého ~~á,ya' , 

1. Pro všecky statní oibcany belZ roz,dílu vy-
znání budiž zlaveden O'bligatorní, nuceny civilní 
sňatek. 

2. Překážka vyš,šího svěcen,í a sl 
čistoty (§ 0. Ů' č. 'z . U IZl zrušena. 
-r,-Překážka manž'elstvi me.zi křelsťany a osO': 

bami, 'které nev'yznávaJI nabozenstvi kre'~ťalllske 
T§ 64 .Dlbč. z.), budiŽ! z,ruŘe'Il3i_ _ 
. 4. § 111. občanského zákonníka, ktery prohla-
šuje m~ví mezi katolíky, uz~vř:n~é za n~~oz
lU'čitelné, poklUld jeden z ohou m'Mlze}uoJelst Il:~ ZIVU, 
bllifíZZ'ř'llšen a i manželsttví ka;to111m bud1Z pro'-
hlášeno 'za rozlučitelné. 

4. Tak Z'V. pře.ká'žka lcatolidsmu budiž zru-

šena" - CIVILNí Sř'ílATEK. 

P,rO' všecky státní občany be~ ohledu. n.a jej~ch 
přísluŠI10st nábO'ženskO'u budiž zaveden cIvIlní sna-

I 

. ~ 
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tek. Dle práva v RalwusikUJ dosud platného jsO'u 
pffslušníéi vyznání státem uznaIišCh (katolíci, sta
rokatolíci, protestann, ZtWe) 'povinni, a,by svůj 
sňatek 1lzavírali před lmězelill sivé církve a teprve, 
jestliže by ~ vykoruá,ní sňatku odepřel, z . dů.=
vodu, který státní zákonodá,r.ství neuznává za pře
kazku manzelstvl, Jest pnpustno uzavříti civilní 
~ před úřadem občans'kým. 

~ňatek církeVlní j,est v odporu jednak .JL.l!Q.
žadav:kem tolerance melzi jednotlivými konfe,s
sem,! ve státě žijícími; jed:nak pak s:e zá:šadOu 
š'VřChovalnosti státního zálwnodárstvL Stát kte-

"'fy Ulz h!ava ,svobodu 'svědomí a rOlVnost vše~h ob
čanů bez rozdílu ruá,boženství, má vším svým zá
konodárstvím šířiti nábo'ž,elliskou snáš,enlivost a i 
své občanstvo v této zrus'adě vYClhovávat. Stát, 
který nutí své občany, aby uzavírali sňatek fud 
ura y c revmml a o ještě výhrradně), udr'žuje 
Ua v~abozenské předpoj atosti. Při sňatcích smí- -
šených, které se vykonávají před kněz,em jednoho 
z obou snoubencll, znamená církevní sňatek vlast
n.ě zná;silnění toho ze sllioubenců, který patří k ji
né konfessi. 

Stát, který nutí své obč'3Jny, aby uiZavírali 
sňrutek před úřadem církevním, činí tím své ďzáko
nodáJrství manželské mUlsolJ.'ním, meboť' duchoviii 
který o prlpustnosn manzelství rozhoduje, řídí §.e 

řády a předpisy církevními. a nikolli . zlákony stárt
ními. Závisí tedy od orgúnů církevních, zda-li a v 
jakém roz'sahu zákony státnlí o ma;nž,elství budou 
provedeny. A připouští-li stát ve vými'Thečných 

případeclh, k'dyz cIrkev vykonání sňatku odepře, 
manz,elství civilní - jako u nás v Rakousku -
stavl hm pre.ce Jen své vlastní ' zákopodárství do 
druhé řady a zadáJvá tak svrchovan:osti moci stát
m. j e s t pro t o z á jme mst á t 'u! i 0' b č a n-
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s t v a, aby i 'll nás z a v e den byl o b 1 i g ~ 
torní sňatek civilní. Při tom ovšem 
ne ID á n i Iz o ID U být 1 b rán ě 11 o, aby s ft a t 
Iz u s v é m u !p ř e d stá t n í m 1 Ú řad y u z a 
vře n é m u d a I i c í r k v í p o žeh ni a ti. a 
vsak sňatek pouze v církevní form ě 
u za vře n y b y l 15 Y .p I a y e m s vet s kým p 0·

k I á d á 11 Z a ne p I a tn ý. 

PŘEKÁžKA VYššíHO SV,ĚCENí A SLAVNÉHO 

SLIBU čiSTOTY. 

(§ 63. obč. ·zákonníka.) 

Náš zákonník, k trerý polkládá z,a neplatné man_ 
želství u'zavřené katolickým kn1ě:zem , jenž přijaa 
vyšší svěcení neb olsobou, řádovou, která: složila 
Slavný slib čistoty, stojí hL opět z'cela j ,ednostranně 
na stanovisku' kJatolické církve. Církev zavedla 
tyto prelMlzk y na koncilech Lateránských v letech 
1123 a 1139 vycházejíc ze zá,sadního názoru, že 
bezž'enství jest vyšším 'stupněm dokonalosti než. 
manže.lství, ve k,'berém CÍrkev vždy spatřovala něco 
méně dokonalého. Církev vyžadovala od osob vy
voJených k pOVOlání kněž'skému tuto vyšší doko
nalost, totiž polhla vní čis,totu. Toto cí~kevní na,zÍ
rání na manželsl ví jelst d1nešní společnosti ovsem 
zcel'a CIZl, neboť iTIovodobe smery myšlenkové, 
zvláště rationaHsmus, vnesly v manlželství novou, 
neMlmticko'll mo,rálku ]jOVi:iZujíce man'želství za 
svalZek či:stý, povznášejíCí a dokonalejší než, bez
ženství. Stát nesmí s,vým zákonodárstvím přis'pI
vat k udržení ná,zorů dllles již úplně pře1konaných 
a proto není důvodu!, aby 'překáž:ka tato byla sta
tem sankcionov'álna. Stát nemá práva. aby osobní 
svobod-H- jednotlivcovu omezoval a z důvodu zá
Jmů.m s,tUním zcela · CIZlho' uzavření manželství 

( 
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zabraňoval. Mode'ruf .stát má i manželství uZ3ivře
né katOlickým knězem pOlklád'ati za 'platné a po
nechati církvi, 'zda udělí své svolení ku zruŠ€Illí 
cel~bátu. Dle našeho práva nesmí dokonC'e' am 
knez, k~erý úřadu svého s,e vzdal, neb z cirkve 
,Tystoupll, v platné manže lství vejíti. Tímto ne_ ... 
;~d~ským stan?v!skem nutí start své oi'bčany, "alby 
~al.l ~ konkublD~tu , a prQkazuj,e špatné Služby Ve
l'B(Jne mravnostL 

PŘEKÁžKA RŮZNOSTI NÁBOžENSTVí. 

Zákaz mam.žel'ství me'zi křesť'any a osoham i 
kt8lré nev:yznávají nábož.eTI.!ství kře1sťanské, jest 
snad v záJmu církví nepřejících manžle,LstvímsmI:" 
šeIl\ýňi:';Kteryml se Konfes,sUní rOZdíly a p'ře,dsuld_ 
ky zmírňují. Ochota :státu k církvi nesmí však 
;liti twk dale.kQ aby tím porušovány byly samy 
z!.kladní zákony státní, které zlaručují rovnost 
všech s,tátJlllCh o hcanů před záJkonem bez ohLedu 
na jejich n1aboženlslkou příslušnost. 

ROZLUČITELNOST MANžELSTVí. 

Dle rakouského ,práva l-ze náboženství kato
líků~ ze zá_va~n~ch důvodů _POIUlZ~ rozvésti Ro'zve
dem,lll'anzele ~ sice zba.vem závazku: sdíleti 
sp_~lecn.?,!1 d~mác~ost a plnih vzájemné pOiVinnosti, 
avsak zadny z mcli nesmí uzavříti sňatek nlOvý 
N_aprotl tomu l'ze ~anžel'ství příslušníků ostatních 
kresťanských církví Údů a osob be-z vyzjlllání ~ 
jen rotZvésti, nýhrž i rozloučiti. - Rozloučení~ se 
m~~'.žel,ský sva'zek úplně zrušuje a kaž.dý z manželů 
~~~z.e UZ~VrIť1 snařtek no,vy. Ovšem nelze rozlou_ 
C\tI m!"nz: lství libo.volně, nýbrž toliko ;? určitý..c.b 
dnvo_~~ zakonem stam.-ovených, které jsme výše 
VyIOZlh. 

o . ~ak _ Vid~ti, ohsruhuje náš zákonnák občans'ký 
rJlzne predmsy. pro katOlíky a jiné opět pro p-ří-
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slu-šníky jiných vyznání a pro osoby bez vy'znání. 
To lz-e si vysvětliti poU'ze tím, že irl.lá.š zákon i v 
ot.ázc€ rozlučitelnosti maD1ž'elstvl katolíků pnarzel 
se práva církevního a ná~oru krutolické církve. 
I):..atolická círke,v pokládá totiž manžeLství za ne
rozlučitelné, dokud jeden z manž.elů jest na živu, 
držíc se slov Písma, že co Bůh s:pojil; nemá člo
věk ~ozlučovati. Qírkeyním Dosyěcením lIlalbývá 
mantŽels<iví povahysváto,stné, jakožto svazek trva
lý a n-erozlučitelný. Jest ovš'em ' nepochybno, že 
tc;>to stanovisko nehájila katolická církev již hn.ed 
v Iprvních ,počátcích svého vzniku, naopak dlouhá 
staletí po rozšíření .křelsťanství bylo rozlu~ 
maruzelstvÍ kresťams'kých bez závady provadeno. 
Teprve Karel v eli-ký byl první panovník, který 
s'Wtským zákonem prohlásil manželství za nerOrl
lučitelné, a od té doby snažila sre církev Ulplat
niti a Ulpe-vniti tuto zrusadu všeobelcně. 

Ovšem Ud-skou pfiroz'enost a moc skutečných 
poměrů, ktere crni trváni-uZ'a"Vřmlého manželství 
v četných případech nemožným a :pro olba manžely 
nesnesdelnym, nemohla ami církev ignorovati. 
CIi'kev nemohla s-e ovšem odlhodlati k tomu alby 
od principu nerozlučiteln'osti mrunželství úplně u
pustila, avsaJk JSouc nucena poměry rozhodla se lťe 
kO'iii1>romisu a připustHa aspon ťak zvaný ~ 
od sťolu a 1ože, při kterém manželství sice dále 
~, avša'k společné soužití manželské se zrušuje. ' 
Opatření polovičruté, b~z kterého by však církev 
prob elemenťarnÍmu odporu lidu zásadu nerozlu
čitelnosti manželství nlebyla Uhájila. p ruhý pro
středek, kterým círke,v nerozlučitelnost svazku 
~slkého často obcházela, byl liberální vý
klad předpis-ů o neplatn.osti manželství v tom přI-
"padě, vyjde-li po u.zavření sňatku na jevo, že plat
nosti manželství vadí nějaká , překiái.žka církevním 
právem stanovená. Tu býval'y Č8Jsto př,edstírány 
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překážMy, kterých ve s;k'utečn,o,sti lani nebylo, nebo 
ktew1é již při uzavření sňatku byly známy, a okoll.
n?st~ takové vyhledávaly se j ro . aby byJa 
zamlnlka pro profiIasenl manželství za neplatné. 
Zvláště jednalo-li se o mocné tolhoto světa, pOičí
nala si církev. velmi liberálně. Církev ...:tt:ma tedy 

ouze: theorehcky na principu nerozlučite,lnolslti 
ve skutečnosti však ja, před'pisy o ro~vod'UI od sto
lu a IO~le" tak 1 pro,hlašováním četných manželství 
za nepLatné tuto zásadu obchá'ze.Ja. O příklady 
z his,torie _není nouze a je-slt zajímavé, ze sam Ka
rel Veliký, 'který vydal první zákon o nerozllučitěl
nOlsti manželství, dvakráte (rokiU! 769 a roku 771) 
své manželství zi!"'ušil a nový sňatek' uzavřeJ, ba 
roku 771 b'ylo jeho man'žel,ství sl3mým pap,ežem 
prohláš.eno za zruš,e.n 'é. PouJČným dokladem koml
promisní taktiky církv,e j,est zvláště případ Na,po
leonův. Když francoUlZlský císař r. 1809 s,vé lii"áil: 
želství zrušil a nový sňatek uzavřel, tu církevní 
soud od,soudil jej ,nejprve k peněžité pokutě šeslti 
franků ve p 'rospěch chudýcíh,. když. však císař byl 
i nad tím rO'zhOll'len, s'pro'stil jej soud i této po
kuty. 

Z toho vidíme, že ani katolická círk-ev rlletr
va la n.a ruzlm3itelnosti ma,nželství ..@sledně. a zá
sadně. A v š'ak §.tátní zákonodárství nelsmí ovlrudálIl'O 
býti názory lwnfeslsijními, zvláště kdryž P'r'o TOZ
lucltelniolst manželství mluví četné důvo~ 
umove. Lidstvo vys,pělo, touží po větší míře SIVO-
1Jci;Qy a lvIi1an'želství mu-s'í býti ponech1á:ny širší 
meze pro volnost im1ividua. Proto musí rozloučelI1í 
ma.nž,elství přlpuste,no býtI z důvodů, které pra
vému účelu manzelsťvl od'porují a ve sku!tečno.sti 
nemožlllým j,e.-činí. Musí býil zrus-lteln'Ým pomě'!' 
při kterém šťastný žJvot rodinný jest nemoŽnt 
a jehož další trvání bu:dí pohoršení a ohrožuje 
mravnost. Pouhý ro'zvod od stolu a l:ož'e tu ne\Po-
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sltačuje. n'eboť nleNinný mamžel trpí tu za viny 
dru!hé s.tram.y, ibrání-li Ise mu v nový ,s.va·z,ek man~ 
žerský vejíti. Rozvod nutí rozvedené manž'ely k 
nepřirozenému celibátu, vede pravidelně k nepo
řádnlěmu ZlVOtU a ke ko.nlkubinátu a budí práNě 
tak pohoršení, jako nešťastné a svárlivé manŽlel
stvL 

A ohled na děti? Jak rozvod od stolu a lo,ž,e, 
talk rozloučení m-aii:žělsltví ~'o děti Ineště,stím , 
poněvadž 'est provázen nemravnými a pohm'šují
cími výstupy. Jest však lé'pe, abY OJmy, e,re 
zÚstavuje v děts:ké duši .D le,šťastné manžeLství, za
hlazeny bylv dojmy druhého mamžel,ství šťastněj
šího. Ve svárlivém manželství není řádrná vÝchov'a 
ci>ětí mož,na ,a proto Jest ro.zloU'čení ma:n1Ž ellS tví i 
pro detrTobrodiním. Při tom musí se ovšem IU~ 
'niti opatření, ahy i po If!Ozlo'Ulčení manželství řádná 
výchova a zaopatření dě,U v budoucnosti bylo za
jištěno, jak tomu jest ostatně 1 pn rozvodu od 
stolu a lo~e. 

~oti ·rozlulčitelnosti manželství namítá se 
často, ze 'by hm manželům poskytnuta byla mož
nost ok libovolnému; roÚučová.ní manž·elsrtví bez 
závažlnýčhjj> říči·n. Naproti tomiU sluší uvésti 'že 
rozloulčení anžellství bylo by přípustno jen z ur
čitých vá~ných důvodů ~ákonem stanovených, kt:e_ 
ré už dnes .náš zál{QnrnÍk nbča,n'Ský strunONí pro fOIZ 

luku manželství nekatolíků, Osil:atně !Zkušenolst, 
učí, že ,Ir rozluce 'u, neka1tolíků, ač ' z~ko,n ji p.ři
pouští, jen zríd.ka dochází a že rodinný život je
jich bývá často vniternější a dokonalejší Ilež v 
manžeLstvích katolických. Vždyť ~ý ž,ivot ro
dinný předpo'kládá mravlní d1o"ko.nalost obou man
ž.elů, a nedá se vynutiti žádnými hJ[.L . .sehe přís
nějšími předpisy zákonnými. 

••• 
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