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Výstavba právního a hospodářského řádu 
VeJkoněmecké říše. 

K čtvrtému prováděcímu nařízení k manželskému zákonu. 

Pod tímto nadpisem probírá v Deutsche Justiz 1941 S. 1083·-
1088 Oberregierungsrat im Reichsj ustizministerium R e x rot h 
toto nařízení, a to s hlediska uzavírání sňatku, s hlediska přeměny 
rozvodu v rozluku, s hlediska uzavírání manželství přislušnÍkú 
německého národa, kteří přesídlili, s hlediska mezinárodního ro
dinného práva a s hlediska uznání cizozemských rozhodnutí v man
želsl\ých věcech. 

V posléze uvedeném směru upozorňuje zejména na dalekosáhlý 
význam ustanovení V. O'ddílu (§ 24 nař.), podle něhož přísluší je
dině říšskému ministerstvu spravedlnosti rozhO'dnuti v otázce, 
má-li či nemá býti uznáno v Německé říši rO'zhodnutí cizozemského 
úřadu v určité manželské věci. Rozhodnutí říšského ministerstva 
spravedlnosti je závazné jak pro soudy tak i prO' správní úřady. 
Dosud mohl jak soud tak i správní úřad v O'boru své púsobnosti 
samostatně rozhodovati otázku uznání či neuznání rozhodnutí ci
zozemskéhO' úřadu ve věcech manželských, aniž byl při tom vázán 
na odlišné rozhodnutí jiného soudu či úřadu. Z toho vznikaly ne
O'byčejné těžkosti. Tak se na příklad mO'hlo státi, že německý sta
vovský úředník, před nímž chtěli manželé uzavříti nový sňatek, 
uznal cizozemský rO'zlukový rozsudek, zatím co sO'ud, který se věcí 
později zabýval, tento cizozemsl\ý rozsudek neuznal a prohlásil 
nově uzavřené manželství za neplatné pro překážku platného man
želskéhO' svazku. Nebezpečí takO'vého protichúdného rozhodování 
bylo zvláště velké, neboť právní posuzování případu nebylo často 
jednoduché a kromě toho panovala velká rúznost právních před
pisú o uznávání cizozemských rozhodnutí v rúzných právních ob
lastech. Bylo proto nyní provedené zjednodušení nejvýše nutné. 
Jeho důsledky jsou dalekosáhlé. 

Nyní požadované zjištění říšského mini,sterstva spravedlnosti, 
pokud je cizozemské r0zhO'dnutí v Říši uznati, musí býti vyvoláno 
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v každém případě, v němž jde o neplatnost, zrušení, rozvod nebo 
rozluku manželství, nebo má-li býti určena jsoucnost manželského 
svazku mezi stranami. Při tom nerozhoduje ani podnět, z něhož 
má býti rozhodnutí říšského ministerstva spravedlnosti vyvoláno, 
ani okolnost, kterým cizozemským orgánem bylo cizozemské roz
hodnutí vydáno, zejména sem spadají též všechna rozhodnutí cizo
zemských orgánů církevních, pokud tyto rozhodují v manželských 
věcech na místě orgánů státních. Zvláště tu nutno zdůrazniti, že 
také protektorátní soudy a úřady j sou povinny 
vyvolati rozhodnutí říšského ministerst v a 
.s p r a vedl n o s t i, jestliže jejich rozhodnutí je odvislé od otáz
ky, má-li či nemá-li b,ýti uznáno rozhodnuti vydané v cizině a spa
dající pod ustanovení § 24 odst. 1 nařízení. 

Ríšský ministr spravedlnosti tu nerozhoduje jen podle volného 
uváženÍ. Je při tom vázán nejen předpisy procesního práva, ale 
též mezinárodními smlouvami Ríší uzavřenými v oboru práva ro
dinného, při čemž ovšem musí přihlížeti též k vzáj emnosti. Než 
i v případech, ve kterých tyto podmínky nejsou splněny, může 
v zájmu účastníků rozhodnouti podle vhodnosti. 

Uznání říšským min~strem spravedlnosti se nevyžaduje tehdy, 
byl,i-li oba manželé v době vydání cizozemského rozhodnutí pří
slušníky státu, v němž rozhodnutí bylo vydáno. V takových pří
padech se cizozemské rozhodnutí v Ríši zásadně uznává bez další 
podmínky. Dále není uznání říšským ministrem spravedlnosti po
tř-ebné u těch dříve vydaných cizozemských rozhodnutí, jichž vý
sledek byl před účinností nařízení (1. listopad 1941) zapsán v ně
mecké rodinné kniz·e (Familienbuch, t. j . .sňatkový rejstřík, oddací 
kniha nebo oddací matrika) nebo některým protektorátním orgá·
nem, vedoucím oddací matriku v oboru státní působnosti. Takov,ý 
zápis, jemuž zpravidla předcházelo zkoumání předpokladů pro 
uznání, se rovná uznání říšským ministrem spravedlnosti. Je proto 
pro všechny soudy a správní úřady závazný a proto nezměniteln)'. 
Není-li tu při dřívějších cizozemských rozhodnutích takového zá
pisu, podléhají i tato cizozemská rozhodnutí, vydaná před účin
ností nařízení, mini,sterskému uznání. 




