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Slovenská verejnosť moze len IS raJdlols,f,olu vHa\ť V'zln ilk , vfTvin
a prospešné účinkovanie "Jednoty slovenských administratívnych
úradníkov". Veď ciele, ktorých sa táto organizácia domáha (prehíbenie a theoretické pestO'vanie tých naj roznej ších administratívnych problémov, spoločenské slúčenie dnes tak rozháraného adm inistratívneho úradníckeho sboru v jedinom demokraticky smýšT'a júcom, v zájme ruc;lu pracujúcom; Gell{u) , sú -na pro.spech ni~len samého úradníctva, ale. aj slovenskéhO' Tudu.'
.
.
."Právny, Obzor", te:r:tto prvý odborný časopis slovenský, otváTa: dnes svo.je strany ,:,Jednote" .
.
,.
,
Nepochybujem, že ' keď sa podarilo po nesčíselných ťažko
:stiach a po zlomení rahostajnO'sti prevážnej · čiastky administratív.nehO' úradníctva priviesť pod jednu strechu tento. sbor: podar'í sa
..a.i vzbudiť cestou "Právneho Obzoru" stupňovanú pozornost poyO'laných kruhov na hlbšie theoretické pesto'v anie a rozoberartie
:..adruinistratfvnych otázO'k, aktuelných v prvom rade na území Slo'jVlelnlslkJa.
!

!Prof. Dr. Laštovka.
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náboženských spoke státu.

J. V prvO'tním návrhu naší ústavy pyl pro poměr církví ke
proklamO'ván princip odluky: § 121. ustanovoval: "Mezi stá-

1em a církvemi bud zaveden stav Odluky. Podrobnosti upravují
:zvláštní zákony, jichž platnost může býti dočasně obmezena na ur.čité části r~publiky."
.
V důvodové zprave tisk 2421, ( viz Hoetzel: Poznámky
k ústavní listině: Věstník min. vnitra 1920, II. číslo 6. str. 217.),
.se uvádělo, že změněné poměry odůvodňují, aby byl vzájemný
poměr státu a církví postaven na moderní základ. Novou úp'r avu,
stav odluky, dlužno deklarovati přímo v ústavě . Provedení bude
.vyžadovati vždy specielních zákonů. Případné dO'časné obmezení
:.působnosti těchto zákonů pouze na určité části českoslov. rebubli.ky má svůj důvod v O'h~edech na různý kulturní stav a různé ná_:boženské cítění obyvateh;;tva jednotlivých částí říše.
\
S "tím . souvisí předpis I§-u 123:, který ustanovoval: "Právo
' spravovati své ' vnitřní záležitosti' a své jmění odvozují náboženské
. společnosti toliko z propůjčerií státního. Zákon upraví jim výkon
~ tohoto práva obdobným i způsobem jako jiným združením."
Ovšem ..' jak, praví důvodová " vládní zpráva, sluší úpravu tu
- ~ro.yésti ve , shodě s principem §: 121, totiž ' V8\ smyslu stavu odluky
. státu a c'írkví. Stát viděl - v Církvích pouze spOlky a chtěl poměry
j ejich upravovati právem spolkovým.
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Posléze § 124 ustanovoval, že "všechna náboženská vyznání
jsou si před zákonem roVna. Zákon stanoví podmínky uznánínáboženských' společností." Důvodem ustanovení toho bylo, že nemohou býti ve státě uznána ona náboženská vyznání, jichž učerií
a bohoslužba příčily by se právnímu řádu ve státě nebo nebyly
by v souhlasu s požadavky ethiky; proto vyžadují prý důležité
zájmy státní, aby podmínky uznání náboženských vyznání, byly
stanoveny zákonem.
Původní vládní O,s nova byla tedy zbudO'vána, pokud jde O' po~něr c í r k v í j a k o t a k o v Ý c h k e stá t u , na těchto principech.
i. Ve státě připouštějí se jen takové náboženské společnosti,
jež jsou zvláštním zákonem anebo na základě všeobecného zákona uznány. Uznáni to však má jiný význam než-li uznání nábožensk~T ch společností dle zákonú dosavádních; uznání to vzhlederu k proklamovanému principú odluky nepřiznává uznaným
společnostem nějaké postavení veřejných korporací, nýbrž rO'vná
se spíše uznání spolku. Uznání mělo tedy deklarovat jen tO'lik, že
náboženské společnosti svým učením a bohO'službou nepříčí se
právnímu řádu s ethickým principim. Neuznání znamenalO' tudÍž
vůbec nepřipuštěn í, nedovolení náboženské společnosti ve státě,
tedy ,' zákaz její.
2. Mezi uznanými církvemi státem byl p r i n c i pod I u k y.
' Stát je pokládal za spolky a chtěl upravovati poměry jejich obdobně jako u spolkú zákonem, přičemž' bylo lhostejno, zda bu~e
vytažen na společnosti náboženské všeobecný zákon spolkový, či
pro ně vydán spolkový zákon zvláštní.,
: 3. Uznané náboženské společnosti byly: si před zákonem :n;a
roveň postaveny, t. j. stát chtěl stejně s nimi nakládati, nechtěl zásadně n ěkterým propůjčovati větších . práv nebo povinností než
jiným.
II . Úprava táto narazila: na velký 'odpor.
i. '§ 121', O' principu odluky vzbudil odpor u strany katolickolidové a národně-demokratické. Důvodová zpráva ústavníhol výboru líčí. průběh boje takto: Zástupce Slovenského klubu Dr. Dérer
navrhoval tuto s,t ylisaci: "Rozluku státu od církví upraví zvláštní
zákony."
'
Vláda chtějic dosáhnouti jednomyslného přijetí ústavních zákonů, ' snažila se ' při jednání s oběma stranami rozluce .odpírajícími najíti formuli ,' která by sice rozluku nevyjadřovala, ale
slov.u " "rozluka" se vyhnula. Ústavnímu výboru předloženy byiy
koneČně vládou podle jakéhosi ujednání politických stran tyto dva
návrhy:
a) "Poměr mezi církvemi , a státem upraví se na záklacl.ě
osamosťatnění církví od států 'se zřeb~lem k zájrIlům státním
zv láštními zákony."
..
.' .
b) ,,:Poměr mezi církvem'i a státem upraví .sena základě .církevní samosprávy se zřetelem k zájmům státním zvláštními iálcony."
.
15*
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Zpravodaj Dr" Bouček stal na původnÍIn návrhu, a když byl
výboru zamítnut, přijal za svůj vládní návrh Č . 1. Ale
i ten byl zamítnut a přijat návrh Č. 2. Protože ,§ 121 v této formulaci sice rozluku nevyjadřoval, ale prejudikoval způsoby příští
úpravy, obhajci rozluky domáhali se škrtnutí celého § 121.
Ve schůzi dne 21. únO'ra Dr. Bartošek navrhl, aby se o §O 121
znovu jednalo. K reasumaci bylo potřebí 10 hlasů, hlasovalo však
pro ní pouze 9 členů. Na to zástupce katolické strany lidové Dr.
Dolanský navrhl ji znovu, načež byla schválená jednO'hlasně a
.§ 121 škrtnut.
2. § 123 původn ě nevzbuzoval pochybností. Teprve odůvod
nění jehO' ve zprávě ústavního výboru (§ 123 vyslovuje suverenitu
:státu nad nábož. společnostmi. Jak O'ny budou upravovati své vnitřní věci, t. j. jaká bude jejich organisace a jak bude spravO'váno
jejich jmění, určí státní zákon maje zření na svou svrchovanost
:a zájmy všech .svých obyvatel) vedlo k tomu, že i tento § byl již
při projednávání ústavy v N. S. škrtnut.
3. Ústavní výbor pak sám ph projednávání osnovy škrtl
'2 . větu §. 124., protože prý odpO'ruje zásadě rozluky církve od státu
-v § 122 (nyní 122 a 123) vyslovené.
III. Tak tedy v naší ústav ě úprava pom ě ru církví jako tako-vých ke státu obmezuje se na jediný předpis, :§ 124. "V š e c,k a
náboženská vyznání jsou si
před
zákonem
:T o v n á."
Ve spolkové republice rakouské byl základní zákon státní
=z; 21. prosince 1867,. Č . 142 v čl. 149 ústavy ze dne 1. října 1920,
~ . 450. v platnO'sti ponechán a tedy i rozdíl mezi uznanými a ne7fUznanými církvemi.
'
V Německu jest v ě c upravena v říšské ústav ě výmarské
·čl. 135 až 141 Sr. Verwaltungsarchiv sv. 29. Č . 1 a 2, str. 109. Archiv
tf1ir off. Recht, sv. 42, sešit 1., str. 1.).
.
Výklad . tO'ho předpisu jest dosti obtížný. Weyr v Soustav ě
'českoslO'venského práva státního, str. 318, uvádí, že ustanovení
možno vykládati dvojím způsobem, buď tak, že příslušnost k tomu neb onomu vyznání nemůže býti jed not I i v c ů m na úkor,
pokud jde o jejich poměr k státu na př. při ucházení se o úřad,
~buď tak, že jde tu vskutku o náboženské,. společnosti.
V onom případě je ustanovení to zbytečné , jelikož platí samo"Zřejn1ě vždy, pokud by zákon něco jinéhO" neustanovoval, v tomto
: jpřípadě pak jest nepřesné , ježto formálně vyjadřuje samozřejmou
. pravdu, materielně pak jest nesprávné.
Dle Hennera "Základy práva kanonického", sešit 4., str. 431,
Oj est usta:novením tím vyslovena parita náboženského života, jež
e osvědčuje v trojím sluěru'_
a), církevně politickém (kB:ždý náboženský život může se
většinou

olně osvědčovati);

b)' církevním '(sdruženínábožé"n ská jsou na sobě 'nezávislá);
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c) státoprávním (občanská i politická ·práva i povinnosti jsou
nezávislými. na " příslušnost k náboženství; Sr. § 106 a 123).
Kdežto tedy Weyr ustanovení prohlašuje za zbytečné, Henner dává mu bohatý obsah.
Po mém soudu sluší každý předpis zákona vykládat tak, aby
lTIěl svou platnost a váhu; pokládati některá ustanovení za zbytečná nebo tautologická s ustanovením jiným bez velmi závažných důvodů nelze.
To platí zajisté a ve zvětšené míře i pro ústavní listinu, jež
jest, jak všeobecně se uznává, precisně formulována.
Z těchto důvodů myslím, že lze § 124 vyložiti samostatně jen
tak, že jím m á. být i o d str a n ě n d o s a vad n í r o z d f I
ID e z i u z n a n Ý m i a o s t a t n í II i, t. j. neuznanými nábož. spo-

lečnostmi.

To se podává z tohoto výkladu. V čas vydání ústavní listiny
trval v republice českoslo.venské zásadní rozdíl mezi zákonem
uznanými náboženskými společnostmi a ostatními. V zemích
historických tento rozdíl o.píral se o základní zákon státní z 21. prosince 1867, Č. 142 ř. z. (Čl. 15 a 16), kterýž byl nad to výslo.vně § 6
pozatímní ústavy ze dne 13. listopadu 1918, ' č ., 37, 'a ze dne
'23. května 1919, Č. 271, v platnosti ponechán, ba vyšší ochranou
proti změně zabezpečen .
V území někdy uherském rovněž trval dle zák. čl. XX-1847 j 48,
LIII-1868 a XLIII-1895 tentO' rozdíl mezi vyznáním recipovaným
resp. uznanými a ostatními, třebas ov,š em ústavně nebyl zabezpe,čen, protože Uhry státních zákonů základních tedy 'ústavních ve
smyslu formálním nen1ají.
Rozdíl mezi uznanými a neuznanými církvemi záležel v tom,
že církve uznané měly postavení ve ř e j n Ý c h k o r por a c í, t. j.
právnických osob veřejného práva.
K výkladu Sr. Henner: Právo církevní, IV. díl, str. 433 sq,
dále Hussarek: Grundriss des Staatskirchenrechtes, str. 7 sq, Osterr.
Staatsworterbuch, IV., článek I;Iennerův: Religio.nsgesellschaften,
' Česká politika, I . díl, článek Htmnerův, str. 734 a násL, Pro Slovensko a Poclk. Rus sr. Osterr. Staatsworterbuch, IV. díl, článek
Ungarns Kirchen- unď Religionsgesellschaften, Marczali: Ungarisches Verfassungsrecht, str. 130, Markus: Ungarisches Verwaltungsrecht, str. 504, Ferdinandy: Staats- und Verwaltungsrecht
Ungarns, str. 199.
Že naše ústa va všechna vyznání postavila sobě před zákonem
na roveň, může míti jen ten význam, že onen základní dosud
trvající rozdíl, který působil nerovnost, byl odstraněn. Dle
úst a v y n e ní ' t u cl í ž n a·dál e u z n a n Ý C· h a n e u z n a _
n Ý c h n á b a. Ž. s pol e č n o stí, n Ý b r ž jen s p o leč n o stí
II á b o žen s k é.
Dokladem toho jest i ustanovení čl. IX. uvozovacího zákona
k ústavě . Tento čl. zrušil in toto všechny dřívější ústavní zákony,
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tedy ' pokud jde o země historické, i základní zákon státní Č. 142,
z r. 1867, který právě vytvořil ,kat(?goríí náboženských společností
uznaných, a, o nějž se vše.chny pozděj~í úpravy opírají. Se zrušeným zákonem zašel i rozdíl mezi církvemi uznanými a neuznanými v , naší ústavě nikde ne vzpomínaný. Toto stanoviskO' platí
i pro Slovensko i Podk. Rus již proto, že nutno souditi, že ústavo- dárce phtěl h,stě jednotně věci uprayiti v celém státě a bylo py bez.
. zvláštního zákonného podkladu těžko oddůvodněno, aby v jedné
polovici státu byla radikální změna provedena, tI: v' druhé nikoli ~
" kdyžto fde' o stejné poměry . .
Našemu" výklacľu § '124, že jím. b'ylkrušen rozdíl mezi uznttrl,ý mi: a' neuiIiariými hábÓž'. spoléčnostmi, neodporuj e výraz § 124.
"n á b o žen s k á v y' zn án ft: ' Ústav:p.í listina užila tohoto širo- kěho výrazu; aby ·sem zahrn~ula všechny náboženské spo,lečnosti
i uzn~né (církye) i dosud neu,z nané a tedy pré,vního subjektu dosud ve státě Iiemající.
', '
.
,
" 'Ústavní li~tina st~n~;í, ' že vš e'c h n y nábožens:ké spoleČnosti
jsou si rovny , ~ dovoluje Hm výkon náboženství vůbec a zakazuje
. výkon 'ten nebo. jednotlÍve 'úkony náboženské, jen ,když by se pří. čily veřejnélnu 'pořádkii nebo veřejné mravnosti § 122 a 125.
'
':Otázkou jest, zda 'i ň' áboženské sekty, jež dos~d b~ly": ~aká
zány, lze subsumovati pod ustanovení § 124. (arg. všechna) a §. 122.
To platí N zemích historiokých o společnostech, jež byly zakáz~ny
ministerskými výnosy ze dne 16. listopadu 1851, Č. 246 ' ř . z. ~
26. března 1858, č.47 ř. z., 20. července 1860, Č. 183 'ř' . z. (Sr.: Mayer.' hofer, 5. vyd., 4. svazek, str. 37, a § 304 všeobec. trest. zák. z r. 1852).
' Jak Kostler Zeitschrift fúr off. Recht, 1921, str. 332 až 334, proka,zuj e, . byly .některé z těch to náboženských společn'ostí . zakázány
proto, že prý pod rouškou náboženství $ledovaly cíle politické ~
a i v tom bylo již spatřováno ohrožení .veřejného pořádku, jiné
mangels der Elemente' der Religionsgenossenschaft. Po mém
soudu bylo by třeba zjistit, pokud 'ty 'které sekty jsou v skutku n áb.o žen s k é společnosti a nt' snad jen filantropická sdružení a pod.
Nesporně naboženské společnosti jsou nyní dle: § 124' připuštěny
~ák'az jich zrušen.
'
,
Z . VýkJadu § 124 podávají se tyto důsÍedky zrušení rozdílu
,m~zi, uznanými a ostatními nápoženskými společnostmi.
- : I. Od účinnosti ústavy" (dne 6. března 1920) pozbyly zákony
o uznávání 'náboženských společno-stí, kdy zákon ze dne 20. května
1874,č. 6.8 ř. z., pro , země . historické a oddíl II. zák. čL XLII : 1895
pro země dříve uherské s,Té :platnosti.
" 'I: ;.. Nové náb9ženské společnosÚ ~'émohou býti jako veřejné kor_ rp,or.ace dle ,'svrchu ,uved,e ných zákoI?-ů již uznávány. Proto' nepo... k),á,d ám, z8:správně, ž~ byla po 6. březnu 1920, uznána na základě
'zákona i r. 1874 vyhláškou; min. školství ze dne 15. srpna 1920,
,.č. 542, církev československá, nebo 'že vyhláškou téhož ministerstva
-:.' ~e·:dne.' 3'1. ' červen'ce 1.921, Č. 319, pylo evangelické církvi bratrské
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_{Ochranovské) povoleno užívati v zemích, pro n ěž zákon.z r. 1874
}Jlati, titulu: Jednota bratrská.
'
,
Jiná otázka jest, zda příslušníci neuznaných spO'I~čnpstí se
1110hou organisO'vati korporačně, zda mohou si tedy náboženskou
" společnost založiti ve formě spolku.
Rakouské právo dovolovalo zříditi ' dle spolkového zákona
spolky náboženské , k dosažení jed n O' tli v é h O' náboženského
účelu, nikdy však k uspokojení vše c ,h nábo'ž enských potřeb.
,§ 3, lit. a) spolkového zákona z 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z. , Sr:
Hussarek: Grundriss des Staatskirchenrechtes; str. 9.
Uspokojení cel k u náboženských potřeb, bylo možno provésti pouze tím, že by si společnost vymohla uznání dle zákona
_2 r. ,1874.
,Tato obmezení spolčovacíhO' práva vzhledem k § 113 ústavy
,trvají zajisté i nadále a není tedy přípustno, aby nová náboženská
společnost se mohla jako s p'O I e k organisovati.
(Jiného názoru j'est Henner: Základy práva kanonickéhO',
4. dí], str. 450., a Kos-tlel': Zeitschrift fur off. Recht. 1921. str. 327.)
Tím však není příslušníkům takovéto náboženské společnosti
nijak zabráněno svO'je nábO'ženské přesvědčení osvědčovati. Přísluš
"níci takových neuznaných společnO'stí mO'hou tO'tiž dle § 122 úst.
listiny vykonávati veřejně i soukromě náboženství pokud to není
'-<.,r neshodě s veřejnym pořádkem a řádem nebo 's dobrýn1i 'mravy.
Veřejný . výkon náboženství jest výkon naboženství ve , veřej
ných shromažděních. O veřejných shromažděních platí dle § 113
ústavy dosmvadní př-edpisy, t , j. v historických zemích zákon ze
dne 15. listopadu 186.7, č. 135 ř,. z.
Náboženské společnosti, konají-li shromaždění veřejné, musí
je tedy ohlásiti neb jde-li. O' shromaždění, pod širým nebem, dovo~]ení k nim si ,vymoci. '
'
§ 5, shromažďO'vacího zákona, který vyjímá shrorriáždeni nebo
:púvody k výkonu zákonem dovolené kultu z platnosti zákona shro",mažďovacího, konají-li se v ,obvyklém způsobu, nebude míti pro
, nové posud :q.euznané , společností ' významu, ježto tu ,nebude vý, konu o b v y kl é ho.
'
-

II . Dosavadní tak zv. uznané náboženské společnosti (ať jsO'u
. tu -již' od starodávhq. ' anebo byly později dl~ zákonův' O' uzpávání
"církví uznány)' ,nepokládají se diž za' uznané ai toto epithetO'n pozbylo u riiéh vyznamu vzhledem k tomu, že' není př,íště, ,ani uznaných ani neuznaných společností.
" Tím , však nepozbyly platnosti zvláštní předpisy, jimiž byly
,PoTI?-ěry ' t~chto církví saIhostat~ě , a. j.ednotlivě ůpraveny.
:
Přeápisy ty jsou ' uV(jd~ny 'v v Henn~rovi str. 4q8' a nisled'. 'a
:, byly jimi st9-n,oveny vněj~í poměry" jichž úpravu ' si -ú církví .' stát
,~ vyhradil. ,
"
"
I,
,
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Rozsah tě chto vnějších pOlněrů
leč.ností různý, nejširší u kat.olické a

jest u různých nábož. spoorientální.

Nutno lišiti: .
A) církve, jejichž poměry byly upraveny zvláštními, pro jednotlivé církve vydanými z á k ony státními a předpisy jim na roveň postavenými.
1. TO' j sou i. v zem í c h h i .s t o r i c k Ý c h.
a) církev katolická dle zák. ze dne 7. května 1874 Č. 50 ř. z.
b) církev evangelická dle cís. pat. ze dne 8. dubna 1861
čís. 41 ř. z.
c) nábož. společnost židovská dle zák. ze dne 21. března 1890
čís. 57 ř. z.
Poměry církve řeckovýchodní byly upraveny v bývalém Rakoúsku specielními normami pro Bukovinu a Dalmacii zvláště . 'O jaký právní základ opírá se proto výnos min. školství ze dne 31.
března 1922 čís. 28362, povolujíci zřízení české náboženské obce
pravoslavné v Praze jako samosprávné jednotky českovýchodní
církve na území republiky mí m o 'S loven s k o a Podk. Rus,
není- mi jasno.
II. Na Slovensku aPodk. Rusi:
a) církev katolická, v 'n íž uherský král měl jako pan o vn í k uherského státu, a tudíž dle úst a v y a ne tedy z p r i v ileg i a 'p ápežžského, práva velmi rozsáhlá a jež nepochybně přešla
na vládu , naší republiky (§ 64. in. f.
b) církev řeckovýchodní , o níž platí § 8., zák. čl. )L"'{: 18~7 / 48,
čl. IX: 1868.
c) církve evangelické zák. čl. XX : 1847/48 a LIl : 1868.
d) židovská ,nábož. společnost čl. XLII: 1895.
Předpisy, jež o těchto církvích a náboženských společnostech
byly vydány ať zákonem ať nařízeními a výnosy n a z á k I a d ě
z á k o n a vydanými, zůstávají ovšem v platnosti i nadále a ústavní
listina na nich nic nezměnila; mohou tedy býti změněny nebo
zrušeny jen tak, jak to odpovídá povaze původních norem.
Uvedené náboženské společnosti, jichž poměry byly upraveny
specielními zákony, zůstávají tedy i nadále veřejnými korporacemi s právy a povinnostmi ve smyslu předpisů specielních, pro
' jednotlivé náboženské společnosti vydaných.
B) Pokud jde o náboženské společnosti, jež byly uznány na
základě zákonů z r. 1874 v Rakousku a 1895 v území dříve uherském, ' jest věc, co se týče změny jich' ústavy, pochybnější.
Jsou tO' v zemích rakouských starokatolíci a Herrnhuti, na
Slovensku a Podk. Rusi baptísté. Tyto církve jsou dosud veřej
nými korporacemi na ' základě správního ministerstvem vydaneho
uznávacíhO'· aktu. , Chtějí-li svoji ústavu , změniti,mo:Qou tak učiniti;
poněvadž zákony o uznání nábož. společností nyní již ,neplatí, není
státní moc příslušna, aby změny ty schvalovala; společ~osti ty
ovšem tím, že provedou změny v ústavě, přestanou býti veřejnými
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korporacemi dle uznávacího aktu správního, zůstávají však korporacemi soukromými, s právy majetkovými, jichž dosud jako veřejné korporace nabyly; o výkonu jich náboženství platí' ustanovení §-u i22. ústavy.
C) Velmi pochybno jest, zda tím, že nová náboženská vyznání
n emohou býti již uznávána; pO'zbyly předpisy z vl á š t ní c h zákonů o zákonně uznaných společnostech.
Sem patří jednak předpisy trestního zák. rakouského § i22b ,
302 b , 303 (ve znění zákon. ze dne 20. února i9i9 Č. Hi sb. z. a n .),
jednak zákony mezikonfesijní, totiž v zemích historických zákon
ze dne 25. května i868 Č. i9 ř. z. (změněný zákonem ze dne i5. dubna i920 Č. 277 sb. - (Sr.: Osterr. Staatsworterbuch, II. svazek, člá
n ek Hennerllv Interkonfessionelle VerhaJtnis'se) , v území Slovenska zákon. čl. LIlI: i868, XXXII: i894, XLIII: i895. (Sr.: Eisenmann. Le regime de l'Etat et l'eglize en Hongrie.)
Všechny tyto zákony mají na mysli pouze církve uznané (recipované). Uznaných církví jako zvláštní kategorie dle naší ústavy
však již není, nýbrž trvají nadále jen náboženské společnosti, jež
jsou sobě před zákonem a tedy i v poměru k sobě , pokud byl záko nem upraven, na roveň postaveny. Proto nutnO' souditi, že před
pisy mezikonfessijních zákonů a předpisy trestní vztahují se nyní
zásadn ě na všechny náboženské společilOsti, pokud ovšem skutková podstata tě ch-kterých předpisů toto rozšíř e ní dovolí.
In concreto vzejdou ovšem četné pochybnosti, 'jež bude museti praxe odstraňO'vati . V zájmu bezpečnosti právní by bylo proto
vellni účelno poměry mezikonfessijní vzhledem k novým pomě
rúm nově zákonem upraviti.

Dr •. Štefan Bznko odb. radca.
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Ukoly' administratívneho úradníctva
na Slovensku.
Výstavba nášho štátu sa dokončuje. Jej základné piliery stoja pevne,
odolávajúc či 'skrytým či otvoreným búrkam a útokom vnútorným a -zahraničným a pokračujúc neodolatel'nou silou ku konečnému cieru: ku ku1túrnemu, hospodárskemu a sociálnemu blahobytu občianstva.
Budova je v základe hotová - je so-lídna a masívná. Jej kontúry sa
jasne ukazujú a po namáhavej, historickej práci zakladatel'ov štátu vidíme
dnes tisíce a tisíce rúk pracovať na jej dokončení.
Tábor týchto pracovníkov, - týchto neznámych vojakov, - ' ichž mena
nebudú sa skvieť na pamatných doskách, - rekrutuje sa z tisíci a tisíci malých
Tud í, stojacích vo verejnej službe administratívnej, kultúrnej, hospodárskej a
soc iálnej, ktorých spoločná denná praca je pre pevnú štátnu štruktúru nie
menej významná, než 'bola historická práca zakladátel'ov-.
A v tejto čulej, až zimničnej práCi vidíme stáť v prvom fronte pracovní:.
verejnej správy, a to v užšom ' smysle slova: administratívnych úradníkov

