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Tři kapitoly z chystané , kl1ihy ~,Jazykové menšiny

v evropských ,státech". '
Ja1nA u e r han.
I. Ochrana jazykových menšin v konstitucích jedúotlivých státu. '
, ' Ježto o,tá:zka zvláštní ,zákonné ,ochraruy menŠin j,e produktem
teprve novější doby, j-e přiir6ze~o, ~e v konstitucích, vešlých v plat'nQ:st již před vállmú, l!lJení zvláMních ' ustanovení o ochraně menšin.
Nalézáme v nich pouze ustanoViení i()l rovnostt všech občanů před
:Zákonem po vzoru ústavy franoouzské. T,eprve ústavy vzniklé plO
r. 1918. zaměstnávaj.íse pwblémem menš,iq-],ovým.Vštmněme si ně'kte,f ých z nich: '
,
' ,. "
',""
'
,
Ústava n:ěmecké ř'íše z '11. srpna 1919 j'edJná o postavení cizod~zY1čnÝ'ch čáJsltí (fremlds,pralChrug,~ , VoJk~~eHe) v § lJ., rjenlž je :um:ílsltěn
ve ' druhé hlavní část~ ústavy, jiedrn:ajiCí o základních právech a zá.kladních p'o:vinnostech Němců. § 109. stanoví zásadu »Alle DeuiJschen
si,n d vm dem Oesetze g1etch« ve vysVMlirvkách čteme, že Němcem
j~ kaMý, kdo má státní obča'lllStví v některé německé zemi aneb\)
kdo. má bezpmstřední státní příslušnost říš'Skou~ § 113. zni: »Die
fr'~dlsIP.radhilg,en Vollksltleile des RelÍ1chs dlikfeln dur oh ,d te Q.ese~zgelbult1g
ulI1d Verwaltung ni,cht in ihrer kei:en, volksítimllchen Entwickelung,
besonders utc-ht im Oebrauch ±hre:r Mutersprache' be,i m Unterricht,
Slowie bei der inne,pen Vehvaltung und derR1eohtspflege beein,..
trachtigt werden'«. Právní z.ásada tímto parágrafem vYslovehá je
sice pouze negatiVillí (dtirfen mcht beeintracht1g,t werden) a nepraví
nic ;POlsluNIVIl1iÍihb, lPíres to v lš:ak nutno Ijli IOIZll1!a:č'i~za: Vlellk ý Ipoblo k prro;t,i
předválečnému zá~o~odárství ' německému, ' j.ehož 'tendence byla
.Piocela opaoná(viz na př. § 12. říšského spolkového zálkona ' z 19.
dubna 1908). Má-li: však ,t ato' zá's,;;i:daskuueloně pok-pokem být, inusí
být ' splněn předpoklad, že zmíněná 'zásada bude "zákonodárstvím
,:sklJ.tečně ppovedena, neboť ,jinak je pouhým p'fiO'g .ramem bez .praktické
uPlQtřebHeln:osti.' VelmfpodiVlI1ým nutno pak llIaZvati, jestliže ve vysvětlivkách k tomuto pa:ragrafu, otištěný,ch \' lieymanns,ově , vydáni
úsJavy a: zpracova;nych Dr. ' Q.iesem, 'profesorem na mliversirl:ě ve
,..f.ran:kfurtu, s odvoláním se na 'p'm tok'o,l ústaVlnÍ:!;lO výboru čt emle , že
r'Q,zhodlnou je feča nikoH nirqdlriost. Pr,o'uo prý llepožívil.jí ochrany
§ ,113. národ,ní milllOri:ty, ježP-oužívají němčiny. Slem patří ,prý Ma:'ZUI1ové, Kašubové, Luž.i:čanté a Poláci. S úžasem musíine' se pak ' ptáti,
~do vlastně je míněn slovy f.remdsprachige , VollksteUé. Viděli jsme
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svrchu, ž,e je v Německu ske řada jiných náflOid~ích menšin, ale k o
těch lze tvrdit, že »používají q];ěmčilny«. K:do má být tedy vlwstně
chráněn? Je-li: pravda, co čteme ve zmíněných vY'světlivkách Heymannsova vy dáJní , pak krásná zásada § 113. k,l'e sá na pouhou fráz.i.
Ústava pruská z 30. l~s.topadu 19120 .přináši v § 73. toto ustanovenÍ': »iDlile Prow:ilruzía:NaJllJdfage k.onm1ell11 dUlr,cIh P ;r1oVlilnlZjal!g,elsetz nleiben
der deutschen Sprache zulassen:
a) eine andere Un:enichtssprache fiir fremdsprachige Vo,l ksteHe, wobei fiir den Schutz deutscher Mi'Il'OriNiteI1l zu s,orgen ist;
b) ei'lle andere Amtssprache ilI1J gemjscht sPTachigen Landesteiloo«. Tím j'e dlo,voJ.eno p'r ovinciálním sněmům usnésti se na zvláŠ'tních zákonech, jimi'ž vedle řeči rLěme.cké připustí se jo jiru..á řeč jalko řeč
vyuoovaciÍ ,a: úřední. Připuštění Hné řeči závisí tedy 'od usnesení provinciálních sněmů a .ty - P10kud je mi známo - se rLa podobném
zákoně jdtě vůbec neusnesly. Ve vysvětlivkáJch ke zmíněnému paragrafu, ottštěných v li1 eymannsově vydání pruské ústavy a zpracovalI1ých drem Giesema drem V,o'l kmannem, čteme něko.Jikráte upozornění, že cizÍ řeč mů:be bý,t .připuštěnaJ tonko vedle německé řeči
a n±k'OJ'1 místo q];Í, a dále že tato výminka př~pouští se j'e n ve PTospě'ch
obyvatelstva a resp. dMí cizí ř,ečÍ mluvidch, nilwli ve pr,o spech
obyvat'e lstva mluVÍCího německy.
Úst a v:a r!(ll Ik o u :s; k áJ z 1. 'ř .fjllla ť920zuruiňud ,e se O' menšiJná'cÍíl
pouze v článku 8., jenž zní: »iNěmecká e,č jest státni řečÍ republiky
bez poškození p,r áv zacručerLých spol ,ovÝl1Ů zákony j.aJZywovÝmi
menšinám.« Nápadl!1é jest, že čl. 7., terý stanovÍ rovnost všech
občanů p· řed zákonem, pravÍ dále, že vyLoučeny jsou výsady rodu,
pohLa'V'l', S/t,aV'u, tříiďy a náil)oIŽ1errsikéhlo vYZlniálnÍ', aI11JiIž Sle z:niňouď,e o
vÝsadách 'llárbdnosH nebO' řeči. V platnosti zůstal s;t arý 'rak()uský
záJkon z 21. prosince 1867, čís. 142. ř. z. se známým § 19., jehož
pr,a,ktická cena stane se nám však zřejmou, vzp'Omeneme-li na p,řed
válečný výmk správního soudu, že čeština není v Dolních Rakousích
řečí obvyklou.
V ,t dO' v d a II s k á úst a vak r á I. S li S. z 2'8. června! 1921
kromě všeobecnéhŮ' ustalllovení čl. 4., které praví, že vši'chni občané
jsou před záNonem f'OiVlni a všichni požívají ochrany státní, zmiňuje
se O' menšináoh toHko v článku 17., který jediná o vyučo'vání a s,t ano'v f
zásadu, že vyučování j,e státní. Poslední odstavec tohoto článku 17.
ZrLÍ.: }}Menšinám jdné -[,<tiSY] jazyka p'Ů"skYlÍne se elemen;t ámÍ vyuč o:..
vání vjej:ich mateřském j.a,z yku, p·o d podmínkami, jež p,ředepÍŠe
záJkon«. Příslušný zákon však p'osud vydán nebyl.
úst a var u mu n s k á z 28. března 1923 ,omačuje v 1. článku
královstVÍ rumunské za jednotný a nedělitellllÝ stát národní. O jazykových menšinách 'Obsahuje ustaJI1JŮ"venÍ velmt málo. Čl. 5. 'Pf>aJví, že
Rumuni bez r'o zdílu rasy, jla zyka nebo nábo žens:tvÍ , těší 'se svohodě
svědomí, svobodě vyučO'vánÍ, svobodě trsku, sVlobodě shromažďo
vacÍ, svobodě spŮ'lkové a všem sv'obodám a právům, jež. jsou v zákOlIllech staJlllorvelnlY. Dle čl. 7. r'OlZidí,l lI1IálbtolŽenlsltv,Í a konlf, ~ssle, ;fa'SY a
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j'Cl'zyka není př1ekážkou pm dosažení a vykonávání občanský.ch a politických p'ráv. Čl. 8. stanoví, že všichnř RumunJ bez rozdHu rasy,
jazyka nebO' náboženství j,sou sir před zálk onem rovni a povinni platiti
daně a veřejné dJávky. Čl. 28. zaručuj.e vš"emobčanům a 't edy i ,pří
slušníkům menšiny zno.vu svobodu shromažď'O·vací, čl. 29. svobodu
spolkovou. Čl. 119. konečně 'OIbs,ahuje ustanovení, že všichrni RumunI
bez rozdílu rasy, jazyka nebo náboženství jsou p'(winni službou vojenskOlu. Pokud jde o ochranu menšin, neznačí všechny tyto uvedene
články více než ž,e všichni občané jsou s:i před zákonem rovni.
Naproti těmto' uvedeným konstitucím, jež příslušným miJnorHám
pos!k:y,tují pouze ochranu zcela skmVl!1ou, uvésti jest konstituce finSkOlU, litevskou, estonskou a polslmu.
Úst a va ti.J1j s k á ze dne 17. června 1919 ust,aJ!];ovuj.e v § 14.,
že jazykem úředním j:est nej1en řeč vě,tšiny, finština, nýbrž i řeč
menšiny, švédština. Užívání obou jazyků bude upraveno zvláštním
zákonem, pro nějž však ústava prohlašuje zásadu,
'Obě řeči mají
být považovány za rovnoprávné. Uvážíme-Ii, že, menšina švédská
tvoří pouze nepatrné p'l"lOlcento všeho 'Obyvatelstva Finska, vidíme
překvapující výmineonost ,t ohoto us;t,a novení, jež. za uvedených okolností mOlžno skorem nazva:ti j'ediJnečným v Evropě a j.ež se vysvět
luje h~storickÝm významem a velikou důležitostí, kit erou řeč švédská
vle Finsku měla a dosud má.
K:011lstutuce P iolls ka, Esroll1ls lkaul Litvy dáMaJjrri svým jalZyko:vým
me\l1š[níÍlm ;fJheor.etk:ké Ip rávo na kuA:turlnlf larultlornlOmii, ,p rávo, orga!niJsovalťi~e v,e ,ZIV~láIš!ttnJÍ s!limloslPrá'vlné (s vazky verr'ejln!olPl1á'Vmiiho ,cha'ralk1!eru
~a úóel1
em 'slVloibiOidméh:o T:00VIO!je jleljiÍCJhnJá:rIOd:n~ho rá!zu.
Konstituce polská ze dne 17. března 1921 má o jazykOvÝch menšinách tato ustano.verni:
Čl. 95. »Republik'<lI polská zajišfuje na svém území úplnou
ochmnu života, svobody a maj.etku 'každému, bez rozdílu původu,
národnosti, jazyka, rasy nebo nábožens;tvÍ.
Čl. 96. V,šiiChni občané j,sou si před zákonem rovni. Veřejné
úřady jsou všem přísrtl1'pny stejn'Qu měrou za podmínek ustano'Vených zákonem.
Čl. 109. Každý občan má právo l1ia zachování své národnosti
i na pěstování svého jazyka a nár.odních zvyků . Zvláštní státní zákony zajistí menšinám v srt:átě polském plný sv'obodtn ý r'ozvoj jejich
národního rázu pomocí samosprávných svazků menš~n o oharakteru
veřejnoprávním, v rámci svazků všeobeoné samosprávy.
Stát bude mHi nad j1ejich čÍil1ností P'l"áV1o dozoru, j.akož i právo
doplnění v případě potřeby jich p,rostředků f,inančnkh .
. Čl. 110. Občané polští, náIe,žející k ,náf'Odnostním menšinám
náboženským nebo jazykovým, mají s jinými obyva,teli rovné právo
zakládání, dozoru i vedení na vlastní náklad ústavů IdJobro či[1I11Ých,
náboženských a sodálních, škol 3' jiných úst,avů výcho,v ných, jaKož
i svobodného užívání v :nioh svého jazyka i vykonávánI předpisů
svého náboženstvÍ.
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Čl. 111, Všem občanům ~aručui'e se svoboda svědomí a vyznání. Žádn.Ý občan nemůž,e 'z důvodu svého vyznání a náboženského
přesvědčení býti omezen v p,r ávech, příslušejících jiným občanům.
Vškhni obyvatelé státu polského mají práV'o volrného vyznávání; jak veř:ejpéhQ, tak i soukromého své víry a vylwnávámí přerd
llisů svého nábQženství nebo obřadu, pokud se Ito neprotiví veřej
nému pořádku neho veřejným zvykům«.
·. Zák'ony~ upravující detailně, na podkladě kons,t~tuce, poměry
menš,in v PoIsku, ,do,s ud vydány nebyly.
V, k IQ -ll S t i, t u ci e s t o ,n s k é z 15. ,června r. 1920 jsou tato
ustanQv,ení o menširnáoru:
§ 6. Vškhni obyva:telé jsou si př'ed zákonem rovni. - § 12.
Národním , menšinám zabezpečuje se vyučování v jazyku mat,eř
ském. - § 20. Každý oMan má právo v,olně urč1t svou 'uáwdino'St.
~ § ~1. Národní menšiny mohou založiti vlastní autonomní instituci
za účelem zachování i rozVioje své kuHury, pokud t,o není rn,a újmu
státu. -- § 23. Obyva'telé německé, ruské i švédské národnosti mají
.právo v ,p-ísemném styku se státními centrálními úřady užívati s,v ého
mateřského jazyka. Užívání j'3<zyka těchto národností před SOlUdem
a ve stycích s místními úřady administrativními státními Í! samosprávnÝmi bude v p'odlr:obnostech uroeno specieI:ními zákony. '
Ku provedení uvederného § 211. o autonomních ins.titucích vypracován a sněmovnou v prvním čterní projedrián projekt zvláštního
zákona, j<enž však plOZději na rn;eurčito odl'ožen.
Úst ·a' va li It e V s k á ze dne 1. srpna 1922 má O' jazykových
menšÍlnách tyto dva články: Čl. 73. Národní menšiny, tVQřící znaoooH
část l1tevského občanstva, mají právo v mezích zákQna autoil'omne
spravovati svoje záležitQsti národní a kulturní; veřejné vyučování,
dobročinnosti a sociální , péče. Pro správu těchto záležitostí minority
maj.í právo zvoltti si své representa'tivní , orgány dle pravidel stanovených zákonem. - Čl. 74. Národní menšiny, zmíněné v čl. 73., mají
práv,o, na podkladě zvÍáštních zákonů, ukládati svým příslušníkům
. daně za účelem podpory potřeb národ!ni kultury a požadovati spravedlivou část těch obnosů, povQlených r,ozpočt'em s1átrním a rozpočty
místních Qrgánů mumcipálních pr'o potřeby vyučování ,3< dobročin
nosti, 'Pokud 'o tyto potřeby !ITení posta1-áno státem ~Iebo orgány municipálními.
.
Také v tomto, případě nebyly prováděcí zákony k těmto dvěma
článkům posud vydány, a dle dnešní situace se zdá, že' ani brzy vy.dány nebudou. Zdá se, že zmílněné ústavy- sIíhilyvíce než ' je možno
splnit. Zcela jinak p'očírnali! si ,Ívůrco,véústavy Česk'os1.ovenské. Na
.rozdíl Qd ústavy rq.kouské, jiho,s lovanské a rumunské, Zlaruči!i menšinámrozsáhlou o-ohranu a p,ojali do ústavy do,slQvně ustalnove.ní
smlouvy o ,ochraně menš,jn, neslibovaliJvšak menšinám věci, jichž
splnění by v ,dohledné době rnebylo, moŽ~Ým .
V úst 'a' v ě ,č 'e s k os 10' v er, 's.1k é ze 'dne 29. února 1920
(čís. 121. Sb. z. 'a nař.) nalézáme p, ředně v kapitole 5., kt.erá jedná
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0' právech a SVObDdách, jakDž. i povinnostech Dbčamskýth; drUhý 0'd':
stavec § 106., který zni: '
»Všidlll1Jr o!byw:lItelé wpUlbli~~y 02!slkloslJ01V'eIl1lstké ' pID!žJírvéť.J1í' v
stejný'c h mezích, j1ako státní 'Dbčané této -republiky, na jejím úz,emí
plné a napr'osi.é oohmn,y svéhO' žtvO'ta i své svObDdy, [\JehIedíc
k tDmu, jakéhD JSDu půvDdu, ' státní příslušnosti, j1azyka, rasy nebD
nábD,ž enstvf. Úohylky od této zásady jsO'U 'Přípustny jen, pokud p'ráV'o
meúnár'od~ú dDvoluje«. Dáioe n'alézáme tam ,§§ 122; a 124. tDh01.o
znění;. §122. : »Všichni.Dbyvatelé republiky ČeSklD ,slDvenské mají
v stejných mezích jako státní občané republiky Československé
právD vykDnáV':lIti ve'řejně i sDukrDmě, jakékDliv vyznání, náboženství
nebo víru; pokud výkDn ten není v neshDd:ě s veřejným pořádkoerrt
a řádem nebo s dobrýmt mravy«. § 124.: »Všeoka náboženská vYZlnaní jlSI0'U: slt IPi'! el(Íi záko!nle ln fOIV/llI'\"« TyVDI IpaJrlaJg~ dy vttarhu'j klíl 's e n~
v§echny Dbyvatele 'republiky bez wzdílu, zda jSDustátními přisluš':
níiky čili' nic, j,StDU důsledllm::11l zá'vaz[\!u piři1jlaJuéibo čl'álnlkoem 2. smJourvy
o ochraně' menš:i!nJ.
Vlechle rťěchlto Iparag1raiů jle rv úlSIVaJvé oe'Slk'osL věmolVálnla: oohrlaně
menšin nárDdníoh, i!l'ábož1enských a rasov:\Tch celá kapi!tDra šestá,
vzi.ahující se však pDuze na státní Dbčany republiky. Tato kapitola
slklá:dáJ se IZ §!§ 128.-23'4., :}w maJjlí InotD 0ně!ní: !§ 128.: »Všidh<ni
státní občané republiky Československé JSDU si před zá;kD,n em pIne
l'o:vlnli a 'pOlžílvlatilÍ1 S~(Cijlll!ý{jh práv Di])čall1lSlkýchaJ IpID[,]tJiJckýlch, nehledlfc
k tDmu, jaké jsou rasy, j'a zyka nebo háboženství.
.
ROlzdlí'l v ná:ibolŽe'usMNí, vílře, vywálllí' a jazykiu i!lielI1'Ížádnému
státnímu 'Občanu' republiky Československé v mezích všeobeoných
zákDnů na závadu, zejména PDkud jde o přístup dD' veřejné služby,
k úřadům a htDd1llOstem aneb pDkud jde o. vykDnávání lakék,oli ;tivnDsti neb0' povolání.
Stáltinlí' oibčalné ' relpiUlMuky ÓelslkiDlsllOVleItllSrr\:é moihou v m~zf,ch
všeobecných zákonů volně už.ívati j,akéhDlmli jazyka ve stycích soukromých a Db chQldlních, ve věceoh týkajícíoh sle .n ábožens.tví, v: tisku
a 'iaikýchkoli ' pulbliikacíoh nelbo Vle v'''!řej~Ýlch :shl lomáJžldělnkh I'lidm
Tím ViŠ3k i!lie!jsIDu dlOltčellla 'pr'[uva, li.elŽ stá'ťn1ím :DirgáiIlJůmv tě'ohto
směrech příslušejí pDdle plalÍných nebo budDuoně vydaných zákDnů
z důvodů v1eřejného PDřádku a bezpečnDsti stá11ní i účinnéhD dowm.
§ 129. Zásady j'a zykovéhO' práva v republioe ČeskDslovenské
určuje zvláMní záKDn, tVlořící sDučást tétD ústavní listiny,
§ 130. PDkud · sltá1ním Dbčanům přísluší PQlďae všeobecných zák'Dnů 'Právo zakládat,i!, říditi a spmvov,a ti vlastním nákladem ústavy
lidumilné, nábDženské 'a sociální, školy a jiné ústavy výchD,v né, jsou
státní občané, nehledíc k národn'osti, jazyku, náboženství . a rase',
sDbě rovni a mDhDu v těchto ústavech volně PDužÍv,ati svého jazyka
a vykonávati sVDje náboženství. §, 131. V městeoh a okresích, v nichž j:es1 usedlý značný zlDmek
státních DhčanůěeskDslovenských j:i<néhD iazyka než českoslDven-
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ského, zaručuje se dětem těchto českoslo'venských občanů ve veřej
ném vyučov'ámí v mezích všeobecné úpravy vyučování přiměřená
příle~Ltosrt , hy se jim dost'alo, vyučování v jejich vLastní řeči, při
čemž vyučování československé řeči může hýti stanoveno povinným. § 132. P10 kud ve městech a 'Okresíoh, v nLchž jes,t usedlý značný
zlomek státních občamů česko.sl'o'vens!kýoh náležejících k menšinám
nábo.žtnským, náwdním a jazykovým, maj.í býti určité částky vynalo.ženy na výchovu, nábo.~enshTí neh lidumilnost z veřej'ných f'Ondů podle mzpočtu státního, rozpočtů obecních ueb j.iných veřejných ,
zabez, pečuje se těmto menšinám v mezích všeobecných předpisú
pro veřejnou správu platných přiměřený podíi na po.~ttku a používánÍ.
§ 133. Provedení zásad §§ 131. a 132. a zvláště vymezení
pojmu »značného zlomlul'« vyhrazuj'e se zvláš,tním zálmnům.
§ 134. Jak.ý koli způs'oh násilinéhoodnárodňování je nedovo.lený.
Neše'tření této. zásady může zákon prohlásiti za jednání trestné.«
Nadlp is této šesté kapitoly, v níž § 128.-134. jsou obsaženy,
užívá vědomě slov ».ochrana menšin národních«. Z konte~tu uvedený.ch paragrafů vyplývá, ~e jde v prvé řadě o. menšiny jazykové,
a že se sllQlva »národní«, »národ« neužívá zde ve smyslu francouzském, kde na.tilonalité značí p,říslušenství stártní. V čs1. ústavě slovo
národní značí v prvé řadě příslušenství jazyko.vé, není však vyloučeno poletí národ'a na . podkladě znaků jiných, na př. vědomí náwqní
přináležitosti. Tak na př. Židé, považují-li se sami za zvláštní národ,
mohou být vle smyslu úsrtavy ;r epubliky Česk,osl'o.venské považováni
za národní menšinu i když nemají vlastníhQl jazyka. Ve staré ústavě
uherské poožív·aJo se jednak pro obyvatelstvo. řeči maďarské, jle d'nak p,r o slQuhrn všech státních .občanů, slova »národ«, avšak pro
příslušníky řečí nemaďarských slo.va »nclTodnos,t« aby se tím 'Označila méněcennost obyvatelstva jino.jazyčného. Tímto. rozlišlQ,v áním
cítili se příslušnÍCi nemaďar~kýchnárodů v Maďarsku velmi dot,čeni
a prQlto ústava čsl., chtěj;íc dakumentQlvaJt zása:diní ,0dHšnQlst od nazírání staré ústavy uherské úmyslně užívá Ol jinQljazyčných menšinclch slov »menšiny náľ'Oooí«. Referent při proj.ednávání ústavy
v Národním shwmáždění zvláště zdůraznil , ~e zákonodárci si přejí ,
aby v ČeskQlslovenském státě nebylo ani panuj.ícího náflO.da, ani potlačených národností.
První odstavec § 128. odpo,vídlá 1. odstavci čl. 7. smlouvy 10
ochraně menšm, druhý ,o dstavec pak druhému odstavci tohoto člán
ku s tím ,to.liko rozdílem, že za slo.va »rozdíl v náboženské víře ueb
vY-znání« bylo ješ,tě vsunuto slQlvo »a řeči«, jimiž r,ozšířena ochrana
tohOlto §u i na menšÍlllY jazykov:é a pak slova »V mezích všwbecnýoh zákonů«. Stalo se ,ta:k z důvodů ochmny státní suverenity.
Z It ýchž důvQldů vložena ta,tlQ, slova i do 'o dst. 3. § 128., který odpovídá odst. 3. čl. 7. menšmové smlouvy. Odstavec 4., § 128. ve
smlouvě o ochraně menšÍlll ohsažen n~ní. Jeto však lo bmezení, které
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platí nej.en snad pou:ue pro příslušníky menš~n, nýbrž pro všechlny
státní občany stejnoměrně a vztahuj'e se na tisk a veřejná shromáždění. kde úřady následkem své mdpov;ědnos, ti za klid! a pořádek ve státě mohou: učiniti opatření, aby byl umožněn potřebný
dozor. Zásada odst. 4. článku 7. smlouvy o oohraně moošÍI1l pr1ovedena je zvláštním zákonem stanovícím zás'adly jla zykového práva,
o kterém mluví § 129. a k jehož ustamovením p'řthlédneme podrobněji v kapiiltolách o užíV'ání jazyků menšÍl1l před soudy a před správn'ÍI;nli úřady.
§ 130. odpovídá čl. 8. menšinové smllouvy, z něhož však vypuštěna prvá věta; k dmhé větě vložena sllova »pokud státním občanům d[e všeobecných zákonů přísluší právo«. O významu: tohoto
obmezení promluvíme později v kapiirt:ole I()i soukromém šk'ols.tví.
§ 131. odpovídá prvnímu odst. čl. 9. menšinové smLouvy, s tím
toliko r'oz dílem , že vložena byla samozřejmá slova »v mezích všeobecné úpravy vyuoovacÍ«. § 132. odpovídá druhému odst. čl. 9.
menšinové smlouvy, s tím toliko Tiozdílem, že s.e užívá rčení »pokud
mají býti vyna1oželny« a že jsou vložena slova v mezích všwbecných před!pisů p'ro veřejnou správu platnýoh«. Zásady článků 131.
a 132. Iby.ly Ipojlalty Ido ús1:aVinlV Ilis:1i~nY. ač ~olho sml10Ulvla o ochraně
menšin nepředpiso,va:la. Stalo se tak proto, aby oohrana moošin jako
cele~ byla dána pod ochranu ústavy. § 133. vyhražuje provedeni
zJáislaJd př,e,dclhárzlcljlíd1ch divou I§§ů a zvláš,těVY1mezeI1llí, p'Oljmu »mač
ného zlomku« zvláštním zákonem. Jakým zpúsobem jest otázka
»ZlTIačného zlomku« vyř'ešena v zákoně školském, uvidíme v kapitole o používání řečí minorit ve školství. § 134. má být nej,en ochraMill me;nš[n, a'Ve oJCIhr,a'nou nálrodů vš,eClh'. Je 'l1Ielzlmlělli~lellntJul zásadou
československého národia nikoho neodnárodúova,t.
Zvláštní postavení zaručeno je úS1tavou Česilwslovenské repubJilky Aoldlka\rIP,alt)slké RluSJi 'a' to /V'e S>illYs'lu člá!J1íků 10.-13. smloulVY
o oohr'amě meln!šm.
Druhý odsavec § 3. ústavní listiny stanoví, ~e Podkarpatská
Rus je nedílnou součástí Čes~oslov,enské republiky, dále, že je samosp'r ávným územím, kiteré bude vypraveno nejširší aurto[]!omií slučitelnou s jednortností republiky Česikoslovenské. Další lo dsta.v ec
tohoto ,třetího paragrafu stanoví, že P'Ůdkarpartská Rus má vlasfnÍ
sněm, jeJnž je přísluŠný usná§etť se iQi zákonech ve věceoh jazykovýoh, vyučovacích, náboženských, místní správy, jakož i: v jiných
věcech, které by naň p' řenesly zák'o ny iČeskoslovenské republiiky.
V Národním shromáždění 'ľepubliky Československé má býti
Poc!ikaľipatská Rus zasrt1
oupooa přiměřeným počtem pos[,a-nců. V ,čele
Podkarpatské Rusi je guv,eiľTIér jmenovaný presidentem republiky,
k návrhu vlády a odpovědný tawtéž sněmu podkarp'a tské Rusi.
Funkcionáři Podkarpatské Rusi mají býti dle mo~nos.ti vyib íráni
z j:ejího 'obyvateISltv,a.
Poznamenáváme ješifě', že ustaJnovení českoslo·venské ús.ta.vy o
ochraně menšin platí samozřej!mě i v Podkarpaiské Rusi a nemohou

býti sněmem Pocllj{arpatské Rusi změněn'a. Otázka jazyková bude
y-š ak ve' smyslu §, 6. jazykovéhol zákona upravéná sněmem Pod;.'
karpatské Rusi musí' ise
však stá1i způsobem slučitelným s jednot.:.
nloSltiÍ sitáltu i česlws,lorVie:nslkého. ,V Itvmt:o rÓeII1Jí olbls!alŽlell1a 'Z1a!j,ist:é i Izáls~
dw, 'žle ja:zylkové zMillJ1Y IPIold~mnPIart:lslké R.UlSjl n1emolhvru .oIbsaJhovarti ' 00
by rolc1pOl1OVlaJlo úlsta'VInll JWsiliJně Česrk'OIsllóvemJSké lfIe!publiky (s vÝm1ll1':
'kouzálklOiTIa
olVenJíimo 'olohmnlě menšIn.
. . . ~'aJzy:koÝéij1l
.
, . o) laj tUidílž 'i I\llSltUinl
.
Zcela odlišná lod jinýéh ústav j:e ústava S. S. S. R (spolku so~_
větslký1cih so~aial'is.tliJdkýdh ,re:prulbNlk).
V r,ooence Ježegodrililk Ko:minťerna na r. 1923 čteme, že říjnová
rev'oluce r. 1917 odstranila p,o-lHikupotlačovánl náf'Odnostních men',.
šin praktikovanóu carismem .: Pl) cdolu řadu let vťIči t. ' zv. ' »jino::.
floldcům« . Třetí ,vŠlelrú)s:ký 'si<e':bd ISOlVěItlů v Iedlruul r. 19'18 ,sta:nolVill zálsadu, že dělnídiJ a rolll1:ÍC] každé národnos.ti majd právo na svém
vlastním plnomocném s.ovětském sjezdě samostatně řešiti otázku,
zda přejí si účastniti se ve federativní republice.
PIe článku J. E. Šroma »Změna: úst,a vy slOvě:tského Ruska a
otázkfl. národri,ostní« uveř'ejll1:ěného v,e 14. sešitě »Zahraniční PoJjj.;
t,tky« 'z r. 1923 ls1Nlládlá se' .dle ISlpotkové !sm'lolm"Y lZe 6. červ,ell1lce ' 1geJ'
S. S. S. R dJnles zle 4 ,rolVrnocenlných ,oá!sN: IRu!siké siO'Věrts'ké fedeT'a~
tivní socialistické republiky (R S. F. S. R.) Zakay;kazské sovětské
federativníslocialisrfi,cké republiky, Ukrajinské sovětské so-cial~sticl5:é'
republiky a Betoruské sovětské so<Clilalistioké republiky. Jaká je pral
vomoc S. S. s .. R a jaká je pravomoc zmíněných čtyř jeho, čá,s':q
llIe1uí v ' článih1U VyUčelnio.*) Uy.ed'U: tedry :arsIP~o lň d'I'ccMlorvanélho J eželgdd...
niku; že před smlouvou ze 6. července 1923 dnešní S. S. S. R irio:
zýval se R S. F. S. R., jež je dnes jménem p'ouze jedné části spolku.
V IŮil1'ě této dřívější R S. F. S. R. existovaly však
_
1. nezávislé s!orvětské republiky (Ukrajina, Bělorus, Gruzie~
Atrr:nenje, Á)zerhejldižaITIi, Ipo'sLeldmJL Itřli jmeln!OIVIaJrré SiPOj'eI!1Y ldlnIels. IV Tle.,;
publiku Zakavkazskou).
.
, 2. .atltonomni s.ovětské republiky,
,I
3. arutonomni loblasti.
NezávJs.lé 'SovMské r.epubliky spravovaly se Centrálnýmfu plno),.
mocnými komitéty volenými na Sjezdech děln.l;cký.ch, r,olnických a
vo;j enských sovětů p'řís.lušiné 'republlilky. Z mich v'ÚHl se pak sOvět
národních komtsařů. Nezávislé republil<y vstupo'v aly v,e federatilVni
'vztah k R. S. F. S. R uzavřením vojenských :a fin'ančně ek:onomických smlouv, j'e ž jednaj~
,
a) o organisac5i yio~skáa veleltl'í vojska,
, , b) oorgiunech nárcl'dniíh:o hOSlpodářstV:í a zahranicního orl:i:~
chodu,

to

") Ústawa S.
v 18.

R. - bÝÚlnyrií po napsál).í tohoto článku otištěna
Politiky« z r. 1923.

s. -S ;

čísle »Zahraniční

é) {) orgánech péče,
d) () dopr,avě želez,ruční a vodní,
e) o orgánech fin anČlní ch.
Autonomní so'věltské repubLiky konstituovaly se tak jako repuMiky nezávfuslé; lišHy se však 'o d nich způsobem vs~upu v,e svaz
federace. Telil' nedějle se smlouvou, nýbrž nařízením všeruskéhci cel!1trálního plnomocného komitétu. Národní komisar,t áty Autonomních
republik podřízeny jsou příslušným národ-ním ' k'omisariátům R S.
P. S. R. VýmliJnku tvoří komisaniáty vnHřních záleži:tostí, spravedlnOISlti, osv'elty,slodáLní Ipe oe a zemMělSltlv'í, je:Ž nJálrOldlJ1lÍ1tn kbmJtsa,rjátům R. S . P . S. R. p'o.dJízeny nejsou. .
. .
Au1Jol!]orrmí dbllaJsťi vy:z:načumse IPortllZle tí:m, že ve ših". ole, v mí'slflru
a,dministraci :a: v soudě IP<lUŽílV.á se IV mIi'c h mLstnlího j,alzy:ka.
V čele nového S. S. S. R. stoH výroční sjezd sovětů.
K pravomoci :tohoto sjezdu sovětů náleží nejvyšší úp'r ava čin~
nos ti zákonodárné, výkonné i soudní na celém území sP'0lkovém ~
Paktic;ká úloha jeho. bude spíše spočívaňu v povšechném určování
směrnic celkové vni'Ířní i v,něj'ší politiky spolku a 've volbě Ústř,ed ..
ního výkonného výboru. Tento Ústřední výkonný výbor spolku
skládá se ze dvou částL Spolkového sovMu a Sově:tu ná mdnostL
Spoll'h"'Olvý SlolVět vloH, se n:3J s!po~kQlvém sjle:Zld~ IslOlvětů v poč,t'l1l 371 čI,e..,
IlJŮ a to pll1Q!plOrdonáalJ1ě Ipodle počinu oIbYlVai1elSlUvla jmeniO'Vatných čtylř
Lákladlních ,členů spolku. Sovět, národnostní ' má 99 členů delegovaných spolk'ovýn1i a autonomními republikami i autonomními oblast':
mi. Obě tyto části nejvyššího orgánu' vládní moci! jsou samostatné
a rOVi1locenné.
Podrobnosti nejsou md známy. Rovněž mi není známo, jakým
způsobem provádí se v praxi a lak se osvědčuje zmíněná all'tonomi~
jednotlivých republik a oblastí, jež jsou 'p okud možno národnostně
o hraničeltl:Y, jkhž hranice jsou však většilnou stanoveny pouzep'ři
bližně a prlovisomě. Také ml není Zlnámo, jakým způsobem ře§ena
je otázka národních minorit v jednotlivÝch r,epub~ikách aoblastech~
jež tam j.is~ě ve veHkém množství se vyskytují. Řešení národnostní
otázky v R. S. P. S. R. Je usnadněno celým systemem sovětské
vlády, jež spočívá v prvé řaJdiě na s'ověte.oh místních. Přes to čt,eme
v cmtolValJ1émčlálnlkuŠr'0mově, lže v 'SlO1vČltském R'ThslkU' a:ž' ,db 'P'osllecIll1!í
doby>uebyly uwvnané , poměry národno~tní k sp'Oko,j enosti národnroh ill1Iooštn. nůlka:oem ~olhlo Ii'e Izlc'iméllJaJ :niedláivný XII. looltlgws '~omu
nistické strany ruské, kde nerúskými ' delegáty velmi ,s~ -bylo stě ~
žováno na vzrůst velkoruského chauvliJnismu, velikášství a přezírání
druhých nárocLností. Jak se osv,ědčí nově zřízený Sovět národnost!;
nutno teprve vyčkati'.

lL Používání

jazyků

menšin ve

správě

a

samosprávě.

-.
.
Ve stát~ch záp'adní,eh (k'romě Švýcarska a Belgi~

<;l

částečně

i PrancůJe, pokud jde o Alsasko) nled~)Cháze'j:í jazyky menšin žádného
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uplatnění ani ve sprave,
zřetele. Rovněž tak

ani v samosprávě a nebere se na ně žádv Německu.
Ve všeoheoný<ch smlouvách o ochmně menši'n není zvláštního.
odstavce, jlenž by se vztahoval na používání jazyka menšin ve styku
se sprámími úřady . Státy, v ni'chž platí mezrunárodní ochrana menšin,
nema:jí tedy v tét'o přfčúně žádných závazků. Je proto zcela vysvětli1elno, že p'r axe velké většiny států neposkytla na tomto poli
svÝm menš~nám velkých úlev.
Ve věrfJšlfu1ě :států, jle!ž mUl rplřlirclhlálze~u V úvahu, j<elsltV'iliiltlřinlí i vll1Jě~lš í
úřední řečí státní,oh úřadů správních pouze a výhradně jaz}ék státní,
v podrobnostech praxe jsou však značné mzdíly. V Maďarsku na
př.až dosud nejen že i' všechny vyhlášky obecní byly p'ouze maďarské a že se nemaďarská podání vůbec nepřijlímála, nýbrž lidem
maďarsky nerozumějícím nebylo vůbec mo~no ani ústně v úřadech
se domluv,j,ti. Nejsou řídké případy, ~e starý Slovák, maďarsky neznající, byl z úřadu hrubě vykázán slovy : »Jděte ven, zde se slovensky nemluví. Naučte se maďarsky. Jste v Maďarsku a jít~ maďarský chléb.« Bude-li nyní lépe po vydáni nových nařízení o
'ochraně menšliln, ukáže budoucnost. § 9. tohoto nového, nařízeiúí stanoví, že maďarští stá,úní občané, p'atřící k jazyk'o'v ým menš1nám,
mohou se obrátilt na vlastní obec, na vlastní okresní úřad, na vlastní
munidpium a j1eho, centrální !Orgány a na všeohny státní úřady , jichž
úř,ední obvod se vztahuje na jejlich bydliilště, jak ve státním ofidelním
jazyku, tak ve své mateřMině'. Že slovanské minority v Řecku nesmějí ve stycích s úřady používat svého Í'azyka, je po tom, 00 výše
již uvedeno, samoz.řejmým.'~) Také v Itali:i' v něMerých úřadech, na
př. v Terstu {li Gor'ilCi Ijle ,zaJkjáJzáno '1;nIIIUIVÍ,m srl~lVilt1slky. V nělkl/:'e;rých
jiných úřadech v {rtaJil jest používání řečí minorit stranám dovoleno,
pokud úředníci řeči té rozumL Také v Rumunsku, v BukoVlÍn1'ě jsou
v úřadech náp,i sy označující, že se tam mluví jen rumunsky. Přes
to lze se tam vša;k aspoň v někte'l'Ý'ch dom'luv,it,i jJ německy a ukrajinsky. Pm Horní Slezsko jest výslovně stanoveno čl. 135. diltovan'é
smlouvy o Horním Slezsku, že v ústním styku s ciiVi,lními úřady pIebisci1mího území může každý p'oužív,a t německé i polské ře,at. Jest
velmi pochybným, že by se v německé části Homího Slezska voto
ustan'ovení mohlo provádět, ježto tamní úředníci neznaj:í polsky. V
polské částlli H'orního Slezska se toto ustanovení dodržuje a také
v Poznaňsku mohou Němci v ústním styku s cwHnímÍ' úřady používa'tiJ své mat, eřšt1iny. Také na Volynr může tamní maloruské obyva;telstvo v ústním styku s mi stní mi' správními úřady používati' své
mateřštiny. Písemná podáni v jazyce menšiny lze v Polsku na
správní úřady č!iIniJ1Ji toliko v Horním Slezsku a v ost,atních částech
t. zv. ,bývalého záboru pruského. Vyřízení na tat,o něme,cká podání
ného.

neotištěmým, v nichž vylíčeno, že
thrackým a m<lJkednnským w nej-

*) ,V'ztahuie se ke /kapitolám :ode

vlá'dia

řecká

ne,přá telštěji.

chová se k

Slovanům
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můž,e být' v Horním Selzsiku buď němeoké nebo. polské s německým
překladem, v ostatních 6áJstech bývalého záboru bývá vyřízeluí ně
meokýoh podání obyčejně plouze polské, ač není vyloučeno vyřízení
němedké. V dblaste:dh lbÝ1vah~ho ZálblOfiUJ m~OlUl slkélho a ruského ne!llze

však činHi nepolskýchpísemných podání k úřadům. V království
SHS. v bývalé 10lb lasti ra!l muské jsou phpuštěna německá' podání
sou'k'romníků ke správním úřadiům, vyřízení jejd'ch děje se však v
řeči stá1ní. Advokátň směi'í čin1ti podán( toUko v jazyku státním. V'e
Švédsku přís'lušnki malé minority fi,nské mohou činiť] finská podání,
jež se překládají do švédštiJny a pak švédsky pf'01ednávají a zodPlOví1daiií. V S. S. S. R. :no!h{)TU: meušlimJy s místrlím!: úřady j1edlnati 'Ve
svém vla'sltinlí:m 'jlaJZyKIU.
Vyhlášky státních úřadů správních konají se pouze v jazyku
státním, na př. v Rakousku, království SHS. a Rumunsku. V tomto
posléze jmeno.vaném stMě aspoň vYlhlášky ,o věoech diaňo'Vých konajlí se ~ v řeó me,nšiny. V Polsku, v Horním SleZSKU konají se vyhlášky i: německy, ln a VolYlui vedle polštimy i ukraj]nsky, v jiných
ob].astech Polska pOlllZe v jazyku státním. Ve Prandi v Alsasku ně
které vyhlášky vydávané jsou také v německém znění a tamní obyvatelstvO' může též v ús,t ním styku . se správním~ úřady používat
Siv é mateř'š~J:ny. V S. S . S. R. dJeNretJy a nařlÍ0enit 'SOlVěotu lJiJdorvých KOmrsařů 'a Ú'stt!řleld. výkolt1'tJiéhlo Vý!b10if!l1: S\POI~ovéhoSlťáltU' tilštěiruy jlsol\1
pouze v jazycích ,obecně' užívaných ve spolkových republikách, tedy v jazyku ruském, ukrajdinském, běloruském, gruzínském, arménském a tureckém. VyhLášky místních .úřadů činěny Í'sou v jazyce
ruském a v jazyce v místě .obvyklém.
Nápisy na veškerých úliadlechi státních isou ve Pranc:ili, ve Španělsku, v Anglii, v H!o'landsku, v Němeoku, v Italili, v Řecku, v Maďa'l'sku, v království SHS., v Rumunsku, v Litvě mimo území K:lajpťidy, ~dle nčmčiJna jie rotv:nIO\prá'VlllIOUI, v lDán:sku, v R2.lkoruslku, i IV" Pols1m všuldie, i IV (lwaJl]nJéÍlClh jazyJmMě smÍ:Š>enýdh, .plou~e v 'ja,zyces:táltním.
V Československu publik'o'Vány jsou zákony a nařízení také
v jazyku německém, polském, maďarském a v jazyku, který stanOVl sněm Podkarpatské Rusi. Pro nlá pisy [];a budovách úředních,
pro vyhlášky, i'ako'ž t pw styk se stranami' j1eslÍ' ve smyslu § 2. j'az.ykového zákona (z 29. února 1920, Č. 122 Sb. z. a nař.) rozhodným,
zda v okresu, na který se působnost úliadu vztahuje, obývá 20%
státních příslušníků jazykové me[];šillny. V tom pHpadě i zevní owačení úřadu ~ vyhlášky jsou .dvojjazyčné a úřad je povinen přij.ímat
od příslušníků této jazykové menšiny podání v :témž jazyku a vyři~o'vati je nejen v jazyku česlmslovenském, ale i v jazyku podání.
Při úřadech, jichž působnost je obmezena na jediný ,o kres, jakož
i p'ři úřadech jňm bezprostředně nadřízených, možno docela' vydati
vyřf~ení pouze v jazyku strany. Všeohna ta'to usta[];ovení platí nejen pro úřady polH!tcké správy, ale i úřad'Y správy finanční a správy
školnÍ.
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Pro o}{lresy, v nichž není menšilny 20%, ustanoví nařízení, co
opatřiti

j.est k usnadnění úředniho styku se stranami neznalými úřed
ního ja4yka.. Nařízerní posud vydáJnO' nebyl'o. Praxe jest větši:nou taková, že v ústním styku připouští použiván( jázyka menšin i v okresích, kde menšina 20%ťtedosahuj,e. Úřady vycházejí v ústním
styku stranám, o ni'Chž jie známo, že jazyk státní neO'vládaj1, vše,:nJ()lžmě ~s~l ří,c. iPUSlel11!!1á IP,oldání nutno 'v1
šalk ,čiJni~v v 'jlaJzyce slta,tfllí'm,
Pokud jde O' pOUŽíVáJtif řečí ve ' správě aut'onomnÍ, budiž aspoň
uvedeno, že v Polsku uričuje si $\"0'11 ř'eč ' i řť~č svýoh vyhlášek obec
sama, avšak písemn,í styk její se státními úřady musí se díti: v ja~
zyce státrtím. V Rumunsku a v království StIS. směj.í vyhlášky o~
becní vedle jazyka s~átního být sepsány také v jazyku některých
menšin. Německé obce v Dánsku smějí vydáva:t německé vyhlášky.
V Belgii, v území Eupen-Malmedty, jež byIO' Německem Belgii v mír~ .versaU~kém p'os~oupeno, smějí německé obce ve vyhláškáoh P' o~
užívati p:ěmoi:ny vedle frančtiny, jinak ve vnitřní své službě pou'Ž!Íi\Tjají ,pou:z,e n,ě~l1'a~J]y a moholU' sr německy dlOlp'Í!SovartJi nej,eln! v'm.,
jemně, nýbrž i se státními úřady, ,'od nichž mohou požadovati ně~
meck,ou odpověď. Každý in~,eresent má však právo požadova'ti od
onoho úřadu 'Ů~ěřelný překladp,říslušného aktu, který se vyhotoví
na ·útra.t y ,úřednÍ. Totéž platí. o překladeoh do němčiny francouzSiký,oh aiktů " clIolrl,U'čle1nýoh SiŤ!ált'nlÍmi úr'u dy ,olbcím Ifra1noolU'zslkým zmíně-o
ného územÍ.
, V Estonsku stanoví § 22. ústavy, že v místech, kde většim
obyvatelstva neni ,národnosti estonské, ale náleží k něMeré z národníoh menšin, může býti jazykem admtni's trativy i orgánť1 samosprávných jazyk zmíněné me1nširÍy, při čemž však každému obyvateli přísluší pr:iV'()i p'oužívat.i ve 's tycích s adminis.tnutiV'ou jazyka
státního. Samosprávné olfgány lokální používající jazy~a menšiny,
jsou povinny ve stycích s veškerými institucemi st átn,ími , jakož
i ltěmi samo's právnými úřady lokálními, které jazyka té menšiny
nepolužívajoÍ, používati ja'zy1ká stáÍlI1;Ího.
'
Jména ulic na poul~čních tabulkách uvedena jsou v místeoh
s menšinovým obyvatelstvem v ItaIH, v Řecku, v Maďarsku, v království StIS. a v Litvě pouze v jazyku státním, v Rakousku v ně
kterých místech Burgenlandll' také v jazyku menšiny, v jiil11ých
mís~ech pouze v jazy.ce státním. V Rumunsku není v té příči.ně praxe
j1edlnortmá, 11Ia lpř. v iKlU'ži a vČ~rnJoV'IClfch, i'aJkož i rv něk,t'e~rých mě
stech besar.abských, ačrsou to města, kde obyvatelstvo rumunské
řeči j,e 'V nepatrné menšině, jsou pouHční tabulky pouze rumunské,
naproti rtomu v městech s o,bYVaJtelstvem saským rumunsko-německé
(v SdibtlÚl), resp. rumunslml-[)jěmecko-maďarské (v Brašo,vě) a také
ve mě'stech sekelskýoh ně'mecko-maďarské. V Polsku na př. i na
Volyni, kde oby.vatelstvopoTské · je v malé menšině, jsou pouLiční
tabulky pouze polsiké, v některých městech záboru pruského, hla:vtně
v tIorním Sl~ezsku, vyřešena jeslt otázka asi prozatímně tak, že ve:'
dle nO'vých tabulek polských s novýmil názvy ponechány také ještě
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:staré tabulky německé s názvy sta:rými, jež. byly však červeně pře
'škrtnuty lna dukaz, že jilž neplatí. V DáJnsku ve šlesvický;ch městech
jsou tabulky dánsklo'-německé, ve Francii v alsaských městech franeouzsko-německé.

V souvilsl0'sti budiž na t'omt0' místě ještě uvedeno,že Halie pú
-obsazení nových území zrušila všechny dos:avadní ci!zojazyčné názvy míst a: to i v území , obývaném př' evážně jazykOvÝmi minoritami. I názvy někoHk st0'letí, ba někdy :iJ více než ' 1is:íc let staré,
byly zrušeny a používmí jřch zakázáno. Podobně učinilo i RumUlns!llio. Rovnělž v krá,llOtv:stV!i SH6. a v RalkJoIUlsk1JJ stwré lI1áJzvy mílSt
v jazycíoh minorit nedocházejí v živ0'tě veřejném žádného, uplatnění. Že Řecko vůbec ne1rpí s!ovanský;ch jmen místll1,ích v územích
obýv;aných slovanskými minori'tami; jle po tom, 00' 'bylo výše Dr Ře
cku řečeno, rOrvněž samozřejmým.
Napr-oH tomu v Českosllo!v'ensku ustanovuje vLádní nařízení z
'25. srpna 1921, Č. 324 Sb. z. a nař. (provádějící zákon ze dne 14.
dubna 1920, Č,. 266 Sb. z. a nař.), že pro ll'ěsta,ohce a osady, v nfohž
dle posledního sčítán1 ltdu lo bývá alespoň 20% stá<tn,ích občanů téhož, avšak jiného jazyka, než je jazY'k československý, může mi'nisrtr vnitra ,ustanoviti za úředlní název vedle názvučesk0'sloven
ského, také Olnen, který vYÍV!o'řil jazyk národní menš:my. Totéž platí
pro sídla soudů a státních úřadů, jichž působnost vztahuje se na
soudní ·okres, v ~ěmž dle posledního sčítání Udu obývá aspo,ň 20%ní
národní menši:n a.
O p01menováJní ulic us'tanovuje ci'tované nařízení, že rozhrodoya:t:i! O' tom, v jakém jazyce mají býti jmenovány ulice, přísluší obecnímu zastupitelstvu. To může se tedy usnésU i na pojmenování ji~
llém než československém. Pro ten příp'ad ustanovuj'e však cÍ't'ovall1é
nařízení , že nutno rozliš0'vati mezi 0'bcemi, v nichž obyvatelstvo
jazyka jiného než česk'olslovenského tvoří' přes 80% a obcemi, v
nichž mezi státními příslušníky je ClSp0'ň 20% 'o byvatelstva jaiyka
českosl0'venskéh0'. V obcích posléze uvedených musí, bý:ti ulirce vedle jazyka národní menšiny označeny t aké jazykem státním' ato
11a prvém místě. V 'obcích,' v nichž obyvatelsrtV!o jáz:v.ka česlwslo
venského nedosahuje 20 % všech státll1,ích příslušníků v ob-cibydlících, mohou býti uHce MnaČlell1lY pouze v !jazyku národní menšiny,
pokud nejsou sídlem soudů a správních úřa:dů , ,jichž působnost se
'vztahuje nas0'udní okres, v lněmž dle posIedního sčítání lidu obýVá
'alespoň 20% . státních 0'bčanů jazyka českosl' orvenského. " V tomto
případě, jakož i v místech lázeňských" musí býti ulice vedle jazyka
"obce ozn,ačen~ též v jazyku stáJtním a to. na prvém místě.
O · používání řečí v úřadech samosprávných jedná § 3. zák'ona
z 29. února 1920, čís. ,122 Sb. z. a nař. V místech, v nichž obyvatelstvo jinéhO' jazyka než 6eskoslovenského je v menšině, mají úřady
samosprávné povinnost při1ímati jinojazyčná podání a vyřiz10rvati
de, pokud jinojazyčná , melnšina dosahuje 20% všeho O'byvatelstva~

204 Pro místa, v nichž jtnojlazyčné obyvatelstvo {v'o'ří většinu, stanoví
zákO'n, že veškeré samosprávné úřady, zastupttelské sbory a veškeré veřejné kOTporaoe ve státě jsou povinrny přijímati ústní i pisemná podání učiněná v j'a zyku če~koslO'venském a je vyři:oovaJti.
Z toho je patrno, že zákon tu předpokládá, že samosprávné úřady
a veškeré veřejné korporace stanoví si sv'o u úřední řeč samy, nes~nějlí vš,aa< old'míft8'ti 'podáJní' , Ulcinlěnru lY .jlaJzy!ku č'eISlmsillo!V1eins:kém. V
pm,x,i úřaJd'llljlí lSiaJmo:Slprá'V'né únélJdy v miSlueoh s věWŠlill1loll' dZlO'j'a'zy;ďnIé
hlo 100bYIVatlelslt va viaz,yku ISlVém a mU:Sle\jí býrti velm~ čalsltio Iplř,~dwová
ny k tomu, aJby nelOldlmJílbal'Y IPOldJáiná UlčiJruěll1ýdh 'V' Ijla/zyku oesilwslOivenském. Jazyk veřejných vyhlášek a zevní označení úřadů samoQpr,áJvný'ch 's,talnloVlísfátní ';noc výkolnlniá, jel~Uip'l'a!Vlí 'Yůbec !pold'roJb:ně
užívání jazyka pro úřady samosprávné, zastupitelské sbory a veře'jné korporace. Příslušné nařízení posud vydánO' nebylo, praxe je,
pokud jde o obce čilstě :německé, ve kterých státní p'říslušníci jazyka českoslO'venského rnedosahují ani 20% pmzatím taková, že
zevní označení samosprávný,ch úřadů v ta!k'ových O'bcích jsou pouze
v jazyku německém, kteTÝ je též jed~nÝm jazykem, v němž se ději
obecní vyhlášky.
Z 'llIV'eldelného \i e zlňe~o, ~e ČesilroslllovelnlSl!<o .ďáv:á! Isvým jla zykovým m1norHám v ,O'boru používám,í jich řečí ve správě a samO'správě mnohem vke práv, než jim dávají Polsko, království SHS.,
Rumunsko a Dánsko" nemluvě ani 0' Němeoku, Rakousku, Halii, Maďarsku, Recku a ř;adě jiných států. Poměry v Lirt:vě, Lotyšsku a
Estonsku nejsou mii podrobně mámy. Mám však dojem, že jejich
úSir upky jazykO'vým minmitám v tomto obmu jdou asi tak daleko
4,aikio ÚJS/tIUlplky Ploa:slké. 'ú1oevy ISlkytané ;Aollskem a !llIělktemými jiunými
státy minoritám v'eIkým, sky,t á ČeskO'slO'vensko i menšinám nedosahujícím v okrese ani 20%. Mernši.ny větší než 20%ní požívají ve
správních úřadech v Čes!<oslO'vensku výhod, jakých ' nemají v žádspr.ávnď1oh úřadJetoo v c.esk!olslovenSlkuvý'hiold, )ja:kých ~elmajlí - 111Ie,pfiihlí/žíme-h :ode :ke Šv,ý .célIrslku a: k Bellgli - v Žládném i'iném ISltát~ě
EVIľlQPy, 'k 'fIOlll1ě F:i'nJsllm, jlelŽ jd'el 'leště dMe :tlli~!žCelsll<QiS'lovel1slko.
Ve 's vé:n j élI lzykovém z 'ábollllěze Id~e l.oerV'na 1922 stanovilo úplll}Qu rovnoprávnost řeči švédské minority s řečí finské
majority. Zákon roZeznává mezi jednojazyčnými: okresy a obcemi
a dVOjjazyčnými. Obec platí za jedTIlo'jazyčnou, má-li< méně než 10%
jinojazyčnéhOo obyvatelstva, okres platí za jednojazyčný, zahrnuje-li
. pouze jed!lllojazyčné obce. K!až,dýobčan má právo na kterýkoli siÍátní
úřad v zemi obráUt se ve svém vlastním jazyce. V okTesech dvojjazy,čnýclt dostane vyřízení v jazyku podání, v okresech jedl!1Jo1azyčných v j'a zyku úředním s připojením překladu, nebylo-Iii podání
učiněno v jazyce úřeoo,ím. V ,O'bcíoh jedno'j azyoo,ý ch je řeč její majority vnitřní i vněj,ší jeH úřední řečí. V obcích dVIQijjazyčných lze
činit podání ve kterémkoli, z uvedených jazyků, vyřízení v jazyce
mi:no,rit;y můlŽle však iplO/datelžáJdlait jloo Itebid'Y. ČliiJlJí-la millllo!1'liitla více
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s 'přelkrlaJdem.
Vyhlášky státní i komunální konají se v jednojazy,čných okresích a obcích jednojazyčně , ve dvoj'jazyčrn~ch dvojjazyčně.
.
Pro úpl'i1loSJt uvádím zde ještě zákon, up'ravuiící jazykové poměry veřejné správy v Belgjj, ph čemž však zn,ovu podotýkám, že
v tomto' případě nejdle o úp'mNu poměrů nějaké minrority, nýbrž, o
úpravu používání jazyků v zemi: jazyknvě smíšené. Jde 0' zákon z 31.
červernce 1921, Č. 225.0' užívání jazyků v administrati,vě. ZáJkon ten
dělí celou zemi na třil pásma. V lo bvodech vlámských, zákonem'
přesně určených, je úředním jazykem pm vnitřní t vnějšÍ službu
vlámština, v obvode oh wal10ln ských franČltina. V nbcích agglomerace bruselské určují si obce svoji řeč samy, vyhlášky j,s ou tam
oboujazy.čné, jaz,y k t,amn>Ích úřadů státních určuje zvláštní nařízenÍ.
Vyhlášky úřadů centrálních jsou dvnjdazyčné. Vyhlášky úřadů lokálních sepisovány jsou jazykem v ob\"odu platným. Nikdo nemůže
být jmenován stMním úředníkem, kdo nen,í znalý jazyka v obvodu
platného. Kandidáti státních úřadů ce'i1ltrálních, jaknž i kandtdáH státních úřadů ni,žšÍch irns~ancí v obvodu agglomerace brus'e lské musí
se podrob~t zkoušce, v níž musí prokázat ďlork'onalouznalost jednoho
z obou jazyků dle své volby a elementární malos,t j<azyka druhého.
Pn 1. lednu 1925 nebude modJ nikdro, být ustanoven vedoucím úřed
níkem v zmíněných úřadech, kdo neprokáže úplnou znalost jazyků
O!brOIU. Celkem lze' relkCliputulmlrut:t, ,Žle 'ClelllÍ'rá'ln[1 úřa!dly, i'a!kožl i úřllJdy
v agglomeraci bruselské, js'oru ďrvojljazyčné, ostatrní země je rozdělena
na obvod, v němž má platnost frančtina a na obvod platnosti vlámštiny. Poměry minorit druhého, jazyka (In a př. 'o byvatelstva franoO'llZsikého jazyka ve vlámských městech a 'vlámského děl'nictva v
krajích waUonských) jsou upraveny taktn: Pokud: jsou v obvndech
wal10nských neb vlámských obce s většinou obyva't elstva druhého
jazyka, může st obecní rada zvolit sama s'vůj jazyk úřední, v němž
s ní pak i úřady stMn,Í dopisují. Mimo to mají minority, jež represierntu1jiÍ 1l1i::!.~méně 20.% óbecníoh voličů ,anelbo 'Vier V1eEký;oh 'Obcích neď
méně 15.0.0.0. voličů, v obou obvodech právo pouze na dIVo'Í'Íazyčné
vyhlášky. Právo těchto minodt posléze uvedenýoh je tedy vyměřeno
v,elmi! skrovně.
Zbývá y: tétn kapitole ještě promluvtti o používání řeČí minorit ve spirávě pnštovní ' a želemi,ční. Ve Španělsku, ve PrancH,
v Anglii, v Dánsku, v ,HOIla'i1ldsku, ve Švédsku, v Německu, v Italii,
v Rakousku, Vi Maďarsku, v Recku, v královs~ví StIS., v BulharS'klt,
v Rumunsku, v Polsku, na Litvě, v Lotyšsku i Estonsku jest úřední
řečí ve spráVě poštovní a železni' ční pouz.e jazyk státní. Nápisy
v úřade'ch poštovních a na nádražích jsou pouz·e v jrazyku státním.
Ba docela i v Horním Slezsku uS1tanovuje článek 139. homoslezské
smlouvy, že ustanovení odstavce o. řeči ve správě ne pIa t í pro
správu železniční, poMovnía teIegrafní. Přes to však má sed 1 e

·m až nos t i vycházeti vstříc PQtřeb~m obyvatelstva v bezpro . .
středním s.tYku s ,obecenstvem hlavně ve' výdejnách . železničních
lístků a v' úřadovnách poŠ!tovních, p o k u d ú ř e dní ci ř e ,č ~ m ino rity ' r z um í. V německé části Hoorního Slezska úř'ednÍci
poštovní a železniční ve většině případů p,o ,lštině " ner,ozumí. V PolJSlké části tlorr:nlíiho Sl,ezslka ú,ř'elclJníCli! rněmči11lu ovládaj~ a 'VyC'háZle~.í
obyvatels.tvu vstříc. Té!t,o praxe používá se i vůči minoritě malo-ruské na V,o,lyni a vůči větším, k,Ů'ťnpaktněji usazeným milÍloritám
, v , Sedmihradsku a v BU!kovině v R.umunsku, jakož i na některých
mísJtle:ch v klr:ái!orvSltiW SlHIS. R.ovněž i v AlLsalS:Im ve ,Pra11'C'ÍIÍ, v ' loibrvordu EUIPen MJaJlmedy ,v Belg~i a v IdálnskéirÍJ. ŠI,e!sIVJiku d(jmlUJVí se obyvait,elstlVlo . ':11'íSitrnlÍ' jlazy!kové mellllšiůny 'n a ,p oš't:kh ' a ' td<r.a'hádh tyle s.vé
. řeči ' mateřské. Nai)[oltÍ' t omu slúvanské obyvatelstvO'
Řecku, veškeré menšinové Otbyvat'elstvo v Maďarsku ·a jakož 1 menšinové
. obyvatelstvo v něk,terých místech Halíe nesmí se ani odvážit pb, užívati na poštách a drahách své ř,eči.
Ve Pinsku platí pm po,š ty a:n alogická ustanŮ'venÍ citorvaného
jazykového zákona, o železnicích je pak \.list ano'v eno, že jsou v ce· lém Státě dVOjjazyčné.
V Československu p,jatí pr'o POtš ty a cI:ráJhy zásady jazykové·ho . záJkónai ze d'ne 29. únmá 19:20 výš-e již zmíněného. je-lit v obci
, cizojazyčná me:rišina tv:ořÍcí více než 20'% všech státních přjsluš
· níků v obci bydlících, j:esrt ve styku se stranami jak ústním tak pí,semním u'žlvvaJti Iru31 Ipřálnlli iSItIramlY též :jlalzYlka mc:nlŠi,ny. Talké úře/dní
' razítka poštŮ'vní jsou v těchto případech ďvojj' azyčná. U výdejen
,' železničních lístků lze používat jl řeči minorit i ,tehdy, nemá-li obec
20%ní menšinu, ovšem p'o kud službu kOliJající úřednítkřeč, menšiny
' ovládá. Ve stanicích s menšinou 20'% mohou ku přání strany ná', kladní listy vyplňovati se' pOl př . jen Ý jazyku menšiny, je-li zásilka
' podá[La do stanice S' kvalifikŮ'vanou menšinou tého,ž jazyka. Je-li
zás\Ika' pod'á nado stanice, kde ' není kvalifikované menšiny téže
"národnosti jako ve stanici podací, možno nákladní listvypltnit sice
také v jazyku menšiny, avšak s překladem v jazyku státtnÍm.
'
.
. Ů tiskovinách určených prosty:k ·se st.rcinami ustanoveno, že
' pro strany, které používají menšinového jazyka, který pw stanici
podací přicháZÍ v úvahu, vydávají se 1i:skoiViJny s předtiskem více-

o

v

jazyčným.

Jízdenky vydávané, ve výpravnách ležících v ob.cích s kvali,fik'ovanou .menšinou, mají na líci 'předtisk ,v jazyce ' srtMním, na rubu
,v j'a,z yku,po př. v }atycích příslušných menšin. ' Na ' S],nvensku a ,
v ' podkarpatské Rusi vydávají se- lístky jen v ,jazyce státním.
Nápisy na poštov:nÍch úř.aďech v ' obcích s kvalifikovanými minmliltami jlsou :y1Vdy : dlvoi~az'Yičrr1ié, Iniápj,srv Itl\al ·ž-elez,ruičníoh 'Dtlldová1ch
jsou dvojjazyčné, }en. pokud jde' O' obec s německou mirioritou v Č,e
oháoh,. 1l11~ Monatvě . ,nle[)'O ve· S~e~sku . . Bwd'i'žl ielště Iwvtediein!o, :že dVl01·
ja'Zyloné 'n ápisy na ll1ádraiŽinlkh IbUldlOtvácih rna:lézali'í, sev EVľ10pě veldl!le
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Česlwslovenska ješrtě ve Finsku, v Belgii a snad v některých místech Švýcarska. Ve všech ostatních státech jsou pouze nápisy }ednoj.azyčné a to Í' tam, ~de jde o. město s obyvarte,l stvem převážně
cizojazyčným.

In. Užívání řečí minorit u soudů.
Ve smLouvách o ochraně menšin j1e st o používání minorit p'Ť,ed
soudy tento odstavec :
»Jestliže by vláda......... zavedla .nějaký oficielní jazyk,
bu:de 'Přes ;/jo IPIOSU{Y1~I1Iu\fia s:tátllllÍll11l 'Plř~sIIJ1Jšll1lilkům ililtlléiho ~alzy!k<li neiž
. . . . . . . .. přiměřená možnost, 3Jby před soudy používali svého, jazyka jak ústně tak píseillll1ě.«
UstanO'v,ehÍ toto předpokládá, že zmíněné státy určí si j,edell1
úřední jazyk. To skutečně také učLni!y všechny státy k ochraně
menšin zavázall1é mimo, FiII1sko,j,ež stall1ovilo za úřední jazyky dva,
nejen jazyk své majority, ale i jazyk mino'rHy. Jazyko'v ý zákon finský uvedený v kapi'íole minulé, platí i: pro soudy.
Přes toto ustalI1lovení jednoho jazyka úředního jsou zmíněné
státy povinny poskytnouti příslušníkům sVÝch menšin »'Přiměřené
úlevy« pro ústní nebo písemní používání jazyka před soudy. Rčeltllí
t,oto je ovšoem velmi neurčité, \l1ia druhé straně vztahuje se však na
všechny menšiny v celém obvodu státním, aniž by obmezovalo' se
pouze na menšiny větší a na okresy, v niohž příslušníci menš~!1J bydlí ve větším pootu. Tím jsou při velkém počtu malých minortt a '
při značném jtch r,ozptýlení mnohdY v'e velkém počtu o,k,resů uloženy s1átům pOv1l11illosti, jichž splněri.í je velmi obtížné. V praxi se
na malé minority při' otázce používál!1,Í jazyka před soudy oby.čejně
vůbec nebere zřetele. ÚIevy js,ou obyčejně poskYlto:vány pouze minoritám pooetně význačnějším a pouze v ,okresích, v nichž je větší
počet přísluš,n,íků menšiny. Vzhledem k velké ,n,eurčitosti ci1'o vaného rčení '0 »přiměřených úlevách«, je pochopitelno, že ustanovení
to v různých státech různě je praktikováno. Naprosto. žádných úlev
neposkytuje a tudíž tento odstavec smlouvy nepLní Řecko vůči
svým minoritám slovanským, také s ostatnímL minoritami' jedná se
u soudú pouz'e ř,ecky, wž je usnadněno tím, že v Řecku musí mít
před soudem každý svéhO' právního zástupce. Také Maďarsko a,ž
do vydání [liových nařízení O' ochraJně minorit neplnilo tento odstavec vúči minoritám všem. Dle zálkona z r. 1868 mohlo se v ře
čích menšin jedll1a t plo uze př,ed soudy obecními, jež vyřizovaly pře
v hodnotách do. 50 K.
§ 12. I!liOvého iIařízení o právech menšinových stanoví, že maďarský občan, náležející k jazykové menšině, může užívati u okr'esntÍCh soudů a královský ch soudníchdvo'rů kr,omě úředního jazyka
státu též svého jazyka mateřskpho sJ.ovem i písmem, je-Ii tento mateřsh:ým iazykem aJ'olSlpolň 1/5 oIbyvajtJelswa obvodu dbrtyonélho
soudu. Newzumí-li soudce jazyku menšiny lI1utno použíti tlumoč
níka. Rozsudek sdělui'e se příslušníkům menšiny svrchu zmíněné na
14

-

208

-

jich přání i v avereném překladu v ' jich matehkém jazyku. Též
předv,olání vyhatovuje se v mateřském jazyku stran. Advoká!ti jsau
povmni užívati před' soudy vždy úředníha jazyka s,tátu. - Vezme-li
pr8Jxe na nové nařízení vůbec nějaký zřetel, bude výs!.edek asi
1P0u~e ten,že .pro ISltr.any mléLďansk'y 'I1e'fio~umědrr'CÍ verne :s e tlrumcl'č
ník na státní útraty. Zda bude tlumočník svěldomitý a nebude stranám maďarsky neznajícím spíše jen šk,oditi, je ' jiná 'a tázka.
Také Rakousko neposkY'tuje svým minori1tám v tomto'ohl'edu
žádných úlev a odůvodňuje to tím, že prý minority v žádném j'eho
obvodu nenacházejí se , Ve větším počtu tak, aby nějaké zvláš,tní
úlevy byly tím odůvodněny.
Ze s<iátů smlouvami ,a ochraně menšin 'n evázaných, avšak majících své minority, neposkytuje j'im wvněž žádných úlev v tomto
ohledu na př. Holandsko a Prancie s výminkou Alsas1ka. Šp8Jllělsko
používá někdy tlumočniků.
V ltalii mohou souhomé strany používati p-řed soudy své ma'Íeřšti:ny, avšak 8Jdvokáti za všech olmlností směj.í mluviti tam to·liko italsky. Pro dowzumění soudce se stranou funguje u soudu tlumočnÍik:, jehož služeb llUItno používa,ti i tehdy, když soudce řeč strany ovládá, ba i tehdy, když soudce sám patří k téže jazykové minoritě jako strail1ia.
Německo máma sa,skou Lužici Horní, kde pro ulehčení ústních
styků obyvatdstva se soudem, ustanoven je u soudů tlumočník
znalý srMtiny, a mimo H'orni Slezsko, neposkytuje menšinám úlev
docela žádných. Jaké úlevy mají na papíře příslušníci polské menšiny v Homím Slezsku, uvidíme níže při zkoumání úlev poskytnutých německé menšině v polském Homím Slezsku, ježto smlouva
hornoslezská za,ručuj~e polské menšině v německém Horním SJezsku i německé menšině v po,lském Horním Slezsku formálně stejné
pos,tavenÍ.
.
V Dánsku užívání německé řeči v soudnictví upraveno je zákonem č. 260 z 28. čle:rvna 1920 (Lolv om IInIďf.o[\e'lse af ;danslk 'Reťs
pleUle 'i de sOTIldeI4jy<ds[(e La:nclJsdlele). I~ 4. tkllhortlo záil\.iO't1l31 ruls~la!nloMuo!e:
Ve Š1esviku mohou se ústní nebo písemní podání stran nebo jejich
zmocněnců, dále výpovědi stran a svědků expertů učiniti v j'a zyce
německém, jestliže osoba, o kterou jde, dokáže, že má bydliště ve
Šlesvikua dotvrdí, že není mocna jazyka dánsKého. Jednání v'ede
se v tom případě za účasH tlumočníka, jeho'ž opa1řÍ soud, leč že by
všichni účastníci prohlásili, že mají dostalteonou malost jazyka ně
meckého. Náklady s opatřením tlumočníka spojené hradí s,tMní pokladna. Ana,logická pravidla platí pro překlad písemných dokumen'tů v processu předlažených. Zápis do protokolu koná se pouze
v. řeči dánské, avšak uzná-li soudce, žle je důležitým pro záleži<tost
proj:ednávanou, aby výpověď se zapsala do slova, nebo žádá-li to
strana, může rozhod11iouti, že zápiS pr'o vede se také německy.
Strany nebo jiné osoby, žádající opisy pro.tok,o,lu, mohou za podmínek shora vy,t,čených žádati, aby opisu přidáln byJ německý pře-
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ově'ře'llý ,plřJJse1žII1Ýal
v:eřcjné poklad!ny. TaI!l:é

tlu'll1JOlóIlIíIklem. 'Útraty ;p'řlelklladu hmdí se 'Z
'VIe Švé&:kUJ ~ o:krelS~ch, v nliclhi bydUi pří
s,lušníci minority finské, ustano'veni jsou tlumoóThÍci placení státem.
V S. S. S. R molhj()lUJ jlazyikové meln'šiny piř,~d slolUldy. Pir'vý'ch iln:slt!amiCí
používati své matcl'Miiny.
Vraťme se nyní ke státům vázaným smlouvami o ochraně
menšin.
Ani království SHS., ani Rumunsko,ani Po.['sko ' s výminkou
horního Slezska neupravily posud používáll1,í jazyků menšin před
soudy zvláštními zákony. Faktický stav v těchto státech je dnes
tento:
V Rumunsku jsou ustanoveni pro s,t yk minorit se soudci ' tlumočníci, po případě rozumí-li soudce řeči strany, mů~e dělat tlurnočníka sám, t. j'. může se stfa'nou jedna,t v mateřském jejím jazyku, avšak protokol sepisuje se pouze rumunsky. Advokáti musí
jednati se soudem pouze rumunsky, avšak pro přechodnou dobu,
která vypršela; na podzim r. 1923, bylo jim povoleno činit i nerumunská podání. Do téže doby bylo i soudcům, jichž mateřskou řečí
11ení rumunština, cLolvoleno vynáše,ti rozsudky v Sedmihradsku maďa!rsky a v Bukovině německy. P'o uplynutí této doby muslí soud,c ové bezvýminečně vynášeti: rozsudky pouze rumunsky a advokáti smějí podávati jen ,rumunské žaloby.
Také v Bulharsku a na Utvě ust<lill,o,v eni jsou pro je,dnání
II soudů tlumočníci, pokud' soud nemůže se se stranou j1t1ak doroz-

kli<lid

umětI.

V královstVl sns. smí soukromník u nejnižších soudů v svém
jazyku podat žalobu, je'ž vš<lik bude vyřízena v jazyku státním.
Pro ústní styk se soudy stran jazyka státrrliho neznalých ustano'v en
tlumočník s~átem placený, nezná-li soudce jazyka: příslušné menšiny. Advokát smí činiti podání a před soudem mluviti pouze v jazyku státním. Tytéž zásady platí i v Polsku, pokud jde o bývalý
zábor pruský s vÝm~nkou liorn~ho Slezska, kde platí ustanovení
zvláš~ní. V oblastech bývalých záborů ruského a rakouského se nepolské žaloby vůbec nepřijímají, co se však ústního sWku týče,
nutno uvésti, že na Volyni soudcové znají jazyk maloruského lidu
a po, stránce jazykové vycházejí mu v ústním styku vstříc. Protokol a r,ozsudek je ovš,em pouz,e polský.
Pw liorní SleZSKO plaJ1:í tato ustwnovení hornoslezské smlouvy
(čl. 140.-146.):
Před řádnými soudy plebiscitního území je každému dovo1eno užívati slovem i: písmem řeči německé nebo polské místo řeči
úřední. :rato úleva neplatí však pro adv'okMy a pw ty, kdož zastup10lv ání třetích osob pfŮ'vádějí po ž~vnosrten:sku, leč by byli činni
ve věci vlastniÍ. Je-li potřebí přeloží se část jednání nevedeného
v řeči úřední předsedou, přísedícím anebo přizvaným tlumočníkem.
'Soud rozhodne o 'tom, zda vyjádření '(1; výpolvědi učiněné v řeči
menšiny mají se pojmout do protokolu v této řeči či zda se má
14*
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prortokolru ,přiůdatj, IPiíeikl1a!di ověřEll1JÝ ItJh~m\oanlílkem. Stlr·aně llle!plřqlsJusÍ
však práv,o' žádat] vyhotovení vedlejšího pmtokolu v řeči menš~nlY. Návrhům ,11!a zá!pWsy do lPozemilmlVýoh Ik!mh '!lielblol jnny,ch re~
stříkú -u soudú vedených, jakož i povolením 1:ěchto návrhú, pokud
js'ou v řeči men,š iny, musí být přidán překlad přfsežného tlumoč
nJka. Text tohotó přrelkladru jle rozhoduj:ícím i když se odchyluje od
prvopisu.
Při úSlhlÍm jednání soudním může dle uvážení soudu být ře, č
. menšiny (v Bo'lsku německá, v Německu polská) použita jako ř.eč
jednací, jestliže strany i svědci, i ostatní súčastněnď dobře jí rozumí.
,R.ozsudek však ~ tu pronáší se v řeči úřední, ve které se ved.ou též
pro!okoly.
LO'tyšsko ustano,viIo zákonem přijatým dne 6. pwsiJnce 1918,
že jazyk lotyšský j:e .oficieIním jazyk'em užívaným v soudnictví,
soudy mají však připuSltitt dle okol:ruos,tí a v případě poHeby užívání jazyka ruského a německého. Neznají-Ii strany ani jediného
z těchto tří jazyků, přivo,lají se přísežní >tlumočníci. Advokáti usazení v zemi před 18. Ustopadem 1918 smějí užívarl:i jazyka ruského.
Všeobecně VŠClJk podání advokátů mají býti v řeči IO'Íyšské.
V Česko:slovensku platí i pro soudy svrchu zmíněný zákon ze
dne 29. února 1930, stanovící zásady jazykového práva. V soudním
okr,esc, v němž pod],e posledního soupisu lidu ohývá alespoň 20%
státních občanů téhož však jiného ja,z yka než česk,os.].ovenskéhot
jsou okresn,í soudy povinny při'iímati podání v jazyku <této menšiny
ti vyř,íl d~ti ri'e lllej!CIn v11a!zy!kJu, čelslklOs],oVlenlSikém, a~e i v j\a:zykupodiáiní.
Sbomvé soudy maH tuto povinnost tehdy, vz'tahuje-li se působnost
jejich <též na soudní ,okres s kvalifikovanou (t. j. více než 20%ní}
men,šinou 'Cli jde-li o věc, j'ejíž vyřízení soudu náleží právě na základě toho, že jeho půs,obnost se na 't akový okres s menšincyu
vztahuje. Při soudech, jichž působnost je obmezena 'lla jediný
okres, jakož ~ při soudech jim bezprostředně nadřízených , lze se
GlbmeZ'i~i na vydání 'ViYiříZl emJí tpOrulZIC v dalZyjktu sltJram'Y. VětŠliD'a meln~
š!ilnovýC!h 'ISIOUldů pr'o:vádií nažádolslfli IPloldJané v menšrilnloiV'ém j:alZylku
též zápi!s y do knih a veřejných rejstříků jen tímto jazykem. Pří
slušníci' jazyka menšiny 'obesílají se v jejich jazyku. Tiskopisů se
používá u menšinových soudů s tex1:,e m v jazyku státním a v jazyce
menšiny. Dvojjazyčné jsou u soudů menši'Tho'v ý ch ,t éž pečeti a razítk'a a též jejich vnější označení a vyhlášky.
Za stejných podmínek stanovených pw' přijímání menšinových
podání p'o vinen je veřejný žalobce tres,tní žalobu proti .obviněnému
jiného jazyka vznésti i v tomto' jazyku a p.o příp a dě jen v tomto.
V kterém jazyku v těcMo případech bude jednáno, má se stannvití
nařízením , jež posud vydáno nebylo. Praxe jest však taková, že
se jedná v těchto případech často pouze v jazyku obžalovaného
a také rozsudek vydává se pouze v této řeči. Podobmá praxe je
i v řízení civil!ním. U veškerých soudů me1nšinových ledná se s p'ří-
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211 slušníky jazyka menšiny lejich jazykem a ~ímto jazykem sepisuje
se i prot'okO'l.
Je-li strana zastoupena advokátem, může advokát používa'ti
jazyka menšiny za všeobecnýchpodmí1nek, t. j. vždy, kdykoli má
toto právo strana jím zastupovaná. Samosta1n,ých práv jazykových
však advokát n,emá a zastupuje-li stmnu, která je příslušníkem
státního jazyka, nemůže užívati jazyka menšiny, i když jeslt sám
příslušn,íkem tohoto menšinového jazyka.
V okresíoh, v nichž cizojazy6ná mi~o'rita j'e menší než 20% ,
zachovává se většinou praxe, že ústní styk soudu .se stranami', o
nichž je prokázáno, .že jazyk s~átnÍ neo'v ládají, dĚje se v řeči jejich,
prD'tokol se pÍŠe a r'ozsudky vynášejf pouze v j1azyce státním, ve
kterém nutno činit i písemná podání s výminkou podá!ní učiněných
v zájmu veřejném, jež možno u každého, soudu podati i v jazyce
mens!illovém.
I
Jsou tedy úlevy v Československu menšinám i v okr,esÍch, kde
ned'osahují 20% , poskytované větší než úlevy poskyto'v ané v tomto
oboru celou řadou jiných států a rovnají se asi úlevám poskytovaným Polskem, Jugoslavi1í a Rumunskem t menšiin ám tvořícím v okrese velm~ mačI1!ou kv'C)tu obyvatelstva. Na základě toho možno
p'f ohlási't s dobrým svědomím, že Č·eskoslov,en,sků, i vúči menšinám
rozptýlein ým, menším než 20%, plní příslušný ods~avec smlouvy
o ochraně menšin tak, jak jiné státy plní příslušné odstavce vůči
značným mÍlnorttám kompaktním. Práva, jež dává Československo
pro používáni menštnóvého jazyka v soud'l1ii ctví menšinám činíCÍm
v olkfle:se ví-ce nelž 20 Iprrocemlt, rrueimlatilíl m1elnslh1y v žláJd'nlém jli ném
státě DvwPy, :p1ollmld máme na mylS[j sWalt y s p'h~vahou jeid:n1ohlo
národa, kwmě Fiooka. Nutno zde poznamenaH, že v Belgii docela
i řeč většiny obyvatelstva, řeč vlámská; 'l1ie má těch práv v sOlu d'I1!i'ctvJ: civlilním jlalk á mrujrri v ČelslklOlslOV1ensiku řelčlj menšin\ dlolsaJhudlí1CÍlCh
v okrese poměrné početnostI 20 %. V soudnictví ~restním řídí se tam
sice řeč pNYCeSSU dle j'a zyka obžal-o:vaného, avšak v soudnřctví civilním ne[]}í zv1áštního' zákona a platí tam ustanovení ústavy o fakulta1ivním používání jazyků. V praxt však se používá před civilním~ soudy téměř všeobecně frančti[]}y .
Za vylíčeného stavu věcí v Československu a ve státech jiných nutno vysloviti: podiv ula d ~ím , jak mohl» Ve,r ban:d der deutschen
~e>c:h1:'Slanlwal'te{( Ipolcliati rtalk OISrtJrý 1P['loI~elsit pl10lti jaJzyikovémti zá:'konu, ve kterém se praví: »Das zitierte Sprachein gesetz is,t geradezu
em Hohn auf die Grundsatze der F,r eiheit nnd Gerechtigkeit, die
in. einem demokratischen S1aa1e verbtirgt seirn sollen.4
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