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A) To nesenie , ktoré dáva prednosť náboženstvu katolíckemu, 
ale zabezp ečuje i slobodné vykonávanie aj ostatným náboženstvám. Toto 
je to stanovisko, ktoré i .cirkev v praxi najsnadnej5ie môže prijal 
v štátoch s miešaným náboženstvom. 

B) To riešenie , ktoré prehlási rozličné náboženstvá , úph1e rovno
cennými. Voči tejto sústave je hlavnou zásadnou námietkou cirkve, že 
takto štát, držiac všetky náboženstvá za rovnocenné, i úradne napomáha 
náboženskú ľahostajnosť, dľa ktorej je všetko jedno, kto, ku ktorej cirkvi. 
prislúcha. 

C) S hľadiska ,cirkevného od ho'rejšej sústavy logickejšie je ešte 
i to, jestli niektorý štát , v ktorom sú prevažnou väčšinou inoverci, ná,. 
b0ženstvu týchto udelí prednosť trebárs i voči katolíckej cirkvi. Lebo 
takto aspoň zásadu ľahostajnosti viery neosvedčuje urovnoprávnením 
rozličných náboženstiev. (V praxi pravda je pre cirkev priaznivejším a po
tiaľ i žiaducnejším, je-li ona rovnocennou s druhými cirkvami, než že by 
tieto maly mať vo v erejnom živote výhody nad ňou.) 

IV. 

Rozluku cirkve od štátu v zásade cirkev nemôže odobriť. Rozluka 
totiž neni iné, než výraz toho so strany štátu, že si on náboženstva ne
vš íma. Inými slovami: úradné zapieranie viery, atheizmus. 

Kde ale sú konkrétne útvary verejného života také, že spolupô
sebné spojenie medzi cirkvou a štátom nedá sa v praxi previesť (na prí
klad v severoamerických Spojených Štátoch, obyvateľstvo ktorých sa 
asi na dvesto rozličných náboženstiev rozčleňuje), tam sa rozluka in 
c.oncreto môže trpieť i s hľadiska cirkve. Ale ,'prirodzene len tak, jestli 
ozaj ponechá i cirkvi jej slobodu a samostatnosť. 

Tu sa ešte musí poznamenať, že na viac miestach stala sa pod zá
mienkou »rozluky« nie je úplná vzájemná rozluka cirkve a štátu, - v zá
sade cirkvou nikdy odobriť ' sa nedajúca, ale v praxi strpiteľná -, ale 
bola cirkev pod týmto heslom zvláštnymi obmedzujúcimi zákonami stihnutá 
cl len štát vymknul sa voči cirkvi zpod každej zaviazanosti alebo dobro
prajnej podpory; inými slovami: štát bol síce odlúčený od cirkve a jej 
vIivu, nebola ale osamostatnená i cirkev od štátu. Taký jednostranný 
a cirkvi neprajný je medzi inými mexický » ľ+Ozlukový« zákon z r. 1869 
a francúzsky z r. 1905. 

(Referát dra J. Osvátha. Poslovenčil dr. Štefan Benko;) 

Ritzné zprávy. 
Ivan Jurecký, radca Najvyššieho súdu a spolupracovník »Právneho 

Ohzoru« odišiel na odpočinok. Pôsobil pôvodne v Nitre, jako referent ob
chodných, zmenkových a iných civilných vecí. Keď odišiel za vedúceho 
št. zástupcu do Veľkej Kaniže, ľutovali ho jeho kolegovia. Tým väčšIia 
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bola ich radost , keď sa vrá,til do Trenčína v tej istej hodnosti. Onedlho 
prešiel do Budapešti, menov1aný tabulárnym sudcom a predsedom senátu 
II tamojšej tre1stnej sernrie. Po pifevnate na povolanie vlády R č. S. 
vstúpil do našich služieb a zúčastnil sa jako pridelený ministerstvu we 
správu Slovenska, organizácie sudcov na Slovensku a Podka'rp. Rusi. 
Bol menovaný senátnym prezidentom súdnej tabule v Bratislave, odkiaľ 

konoom roku 1919. menovan~T bol k Najvyššiemu ,súdu do Brna, kde 
pôsobil v trestnom senáte pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, až do 
odohodu na odpočinok. KoJegovia sli ho i tu vážili. Jeho ďalšia pr,á1ca na 
poli právnickom je zabezpečen!ál, lebo sa venoval advokátskej praksi 
v Nitre". Dúf.ame, že v Právnom Obzore i naďalej často sa sídeme s jeho 
menom! Dr. Š. M. 

Z ministerstva spravedlnosti. 

Ministerstva spravedlnosti docházely v poslední dobe četné žádosti 
() zaslání nekterých starších ročníku Vestníku ministerstva spravedlnosti. 

PU-otože náklad Ves,tníku z dfÍvejšÍch let byl až na nekterá čÍ~la 
rozebr1á!n, dalo m~nisters.tvo spr:avedlnosti jednotlivé ročníky dotisknouti 
a možno zakoupiti 

ročník 1920 v českém nemeckém jazyce po 12 Kč, 

» 1921 » » » » 15 Kč, 

» 1922 v českém jazyce za 20 Kč, 

» 1922 v nemeckém jazyce II 15 Kč. 

Rovnež možno objednati čÍlS. 1 Vestníku z r. 1921, které obsahuje pouze 
výnosyasdelení bez osobních zpráv. 1 výtisk stojí 1.40 Kč. 

Aby vyhoveno bylo také rnalším žádostem, hodlá ministerstvo s.pra
vedinosti dát dotisknouti i Vestník z roku 1919. - Objednávky na ročníky 
1920-1922 a na ročník 1919 pf,ijímá knähovna" ministe.i:stva spr"avedlnosti. ({ 


