Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU
RENATA VESELÁ
Právnická fakulta. Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva.
Česká republika
Změna vyvolaná obsazením českých zemí nacistickou armádou 15.
března 1939 a následné zřízení Protektorátu Čechy a Morava přinesla
pro české obyvatelstvo ztrátu všech do té doby ještě existujících
formálně demokratických svobod. Z hlediska právního postavení se na
protektorátním území rozlišovaly z hlediska práva tři skupiny osob.
V rámci nacistických právních pojmů šlo o politicky i právně
plnoprávné německé říšské občany, dále Čechy, kterým byla udělena
protektorátní příslušnost a třetí skupinu představovala skupina
naprosto bezprávných obyvatel, na něž se v plném rozsahu vztahovaly
rasistické předpisy (židé, cikáni). Toto rozličné právní postavení
populace i válečné události pochopitelně nacházely odraz i ve
změnách dosavadního občanského, respektive rodinného práva.
Počáteční vážný zásah s dopadem na oblast rodinného práva způsobil
totiž již samotný Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března
1939 o Protektorátu Čechy a Morava.1 Podle jeho druhého článku,
prvního odstavce byli totiž příslušníci německého národa, obyvatelé
protektorátu prohlášeni za německé státní příslušníky. Od tohoto data
se na právní poměry německých státních příslušníků (tedy i bývalých
československých občanů německé národnosti) pohlíželo jako na
osoby, které se mají zejména v oblasti práva osobního, rodinného a
dědického řídit právem jejich domoviny, t. j. německého práva. Výnos
pro ně stanovil aplikaci německých zákonů týkajících se osobního
statutu i německou soudní pravomoc.
K provedení uvedeného výnosu bylo již 20. července 1939 s účinností
od 1. srpna téhož roku vydáno nařízení o použití německého práva pro
německé státní příslušníky v Protektorátu Čechy a Morava. V prvním
paragrafu nařízení bylo jednoznačně určeno, že na právní poměry
německých státních příslušníků
- tedy i postavení bývalých
československých státních příslušníků německé národnosti,
prohlášených dne 16. března 1939 Hitlerem za německé státní
příslušníky jest v Protektorátu Čechy a Morava použito práva jejich
domoviny (německého práva), pokud toto právo stanoví použití
zákonů domovského státu ( německého práva platného na starém
říšském území ve Východní marce nebo v říšské župě Sudety), pokud
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toto právo stanoví použití zákonů domovského státu. Zároveň bylo
zdůrazněno, že právo domoviny platí zvláště v oboru práva osobního,
rodinného a dědického.2 Zvláštní odstavec věnovalo nařízení otázkám
sňatku a rozvodu. Pro formu sňatku určilo použití německého práva
v případě, že muž byl německým státním příslušníkem.
K platnosti manželství se vyžadovalo, aby k jeho uzavření došlo před
německým stavovským úředníkem. Navíc zmíněné nařízení přeneslo
působnost k přeměně rozvodu manželství v rozluku z úředního soudu
v Litoměřicích na úřední soud v Praze a také vedení evidence
uzavřených manželství svěřilo pro „německá“ manželství německým
stavovským úředníkům. Zmíněným nařízením byl tedy prohlouben
anomální stav platnosti dvojího práva v oblasti rodinně právních
vztahů na území protektorátu. Nešlo však bohužel o zásah poslední.
Ještě výrazněji totiž do rodinných vztahů v protektorátu zasáhlo
recipování norimberských zákonů pro všechny jeho obyvatele.
Hlavním úkolem rasistických norem v počáteční fázi okupace bylo
zajistit nacistům veškeré majetkové hodnoty náležející do té doby
židovskému obyvatelstvu. V dalším období však už protektorátní
vláda vydala takovou normu, která zasáhla přímo osobní statut a
důstojnost židovských obyvatel protektorátu. Bylo jí vládní nařízení
ze dne 4. července 1940 č. 136 Sb. V tomto případě šlo vlastně již o
kopii norimberského zákona na ochranu německé krve a německé cti a
jeho prováděcích předpisů. Vládní nařízení o právním postavení židů
ve veřejném životě obsahovalo jednak vymezení okruhu osob, na něž
se vztahovalo, jednak zvláštní omezení osoby.
Neslavným vyvrcholením legislativní horlivosti protektorátní vlády
v této oblasti se stalo vládní nařízení ze dne 17. března 1942 č. 85 Sb.,
kterým se vydávají další předpisy o židech a židovských míšencích.
Jak nařízení konstatovalo, bylo vydáno k doplnění říšských právních
předpisů – norimberských zákonů a jejich prováděcích norem. Druhý
paragraf tohoto nařízení zakazoval protektorátním příslušníkům
uzavřít manželství s osobou židovského původu. Výjimku z tohoto
zákazu mohl poskytnout pouze ministr vnitra, Na manželství uzavřené
proti tomuto zákazu, a to i v cizině, byla stanovena sankce neplatnosti
a neplatnost měla být vyřešena z moci úřední. Snoubenci byli povinni
písemně před sňatkovým úřadem prohlásit, že neexistují překážky
k uzavření manželství buď podle říšských právních předpisů anebo
podle § 2 tohoto nařízení a na požádání sňatkového úřadu skutečnost,
že zde nejsou překážky manželství, také prokázat. Jestliže by se
překážky manželské objevily, sňatkový úřad nesměl přijmout
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prohlášení k přivolení manželství. Pátý paragraf vládního nařízení č.
85/1942 Sb. pak dokonce zakazoval mimomanželský pohlavní styk
mezi židem a protektorátním příslušníkem, který nebyl žid nebo
židovský míšenec se dvěma úplně židovskými prarodiči ve smyslu § 1
tohoto nařízení.
Aby bylo těmto bezprecedentním příkazům vyhověno a aby byla
dodržena právně teoretická struktura uvedeného nařízení, obsahovaly
jeho následující části také velmi přísné sankce. Kdo by jednal proti
zákazu „smíšeného manželství“ mohl být potrestán žalářem od 1 roku
do 15 let. Za porušení zákazu mimomanželského pohlavního styku byl
pro muže stanoven trest podle právní kvalifikace uvedeného jednání
diferenciovaně, avšak o nic méně přísně. Pokud by bylo kvalifikováno
jako přečin, mohl být viník potrestán tuhým vězením až do 5 let.
Pokud by bylo shledáno zločinem, hrozilo se trestem žaláře od 1 do 15
let. Zúčastněná žena měla být podle § 8 odst. 2 vyňata z potrestání.
A ještě jednu sankci sui generis za uzavření manželství mezi
protektorátním příslušníkem a osobou židovského původu stanovil § 4
zmiňovaného vládního nařízení. Dovoloval totiž zůstaviteli, který byl
protektorátním příslušníkem a nebyl židovského původu, aby svého
„nežidovského“ potomka vydědil v případě, jestliže by tento uzavřel
manželství proti ustanovením nařízení nebo proti ustanovení
obdobných říšských právních norem. Také takovým způsobem se
zákonodárce pokoušel prosadit říšské představy o zachování „čistoty
rasy“. Navíc i administrativní praxe činila nátlak, aby dosáhla
rozlučování rasově smíšených manželství i germanizace manželství
smíšených národnostně.
V oblasti sňatkových předpisů následně došlo ještě k dalším změnám.
Vládní nařízení ze dne 26. června 1941 o příslušnosti biskupů
římskokatolické církve při oddavkách vydané ve sbírce pod číslem
292 přineslo změnu manželské novely z předmnichovské republiky (
zákon 320/1919 Sb. z. a n. ) Vláda protektorátu jím umožnila, aby
oddavky, pro něž byl dříve příslušný farář římskokatolické církve,
vykonal vedle toho také biskup (kapitulní vikář) této církve, a to
v hranicích své diecéze. Jak podotkl dobový komentář, již v době
vydání tohoto nařízení však bylo zřejmé, že nebude mít většího
praktického významu.
Následovalo nařízení o provedení a doplnění manželského zákona a o
sjednocování mezinárodního práva rodinného ze dne 25. října 1941.
Nové říšské nařízení změnilo právní řád platný v Protektorátu Čechy a
Morava v míře dosti podstatné. Prvá část zasahuje do protektorátního
práva manželského ustanovením o neplatnosti manželství pro porušení
ustanovení o formě uzavírání manželství v protektorátu. Druhá část
přináší v § 2 ustanovení o přeměně rozvodu manželství na rozluku a
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může dosáhnout i na protektorátní příslušníky, pokud jsou
rozvedenými manžely příslušníků německých. Nejvýznamnější je část
třetí: zavádí do protektorátního práva ustanovení mezinárodního práva
rodinného, a to ustanovení obsažená v uvozovacím zákonu
k německému občanskému zákoníku. Část čtvrtá unifikuje předpisy o
příslušnosti ve věcech manželských a přináší některé další změny
říšských předpisů. Pátá část upravuje uznávání cizích rozhodnutí
v manželských věcech a zasahuje i do práva protektorátního.3
Říšským nařízením o přizpůsobení předpisů rodinného práva ze dne 6.
února 1943 byla nově upravena některá ustanovení jednak práva
občanského, jednak práva procesního a to – jak již naznačuje nadpis
nařízení – pokud zasahují do oboru práva rodinného nebo s ním
souvisejí.
Nařízení má 5 článků:
Článek 1 a 2 mění některá ustanovení materiálního práva rodinného a
to článek 1 některé paragrafy říšského občanského zákona, článek 2
pak některé paragrafy všeobecného občanského zákoníku platného
v Sudetech a v Protektorátu.
Článek 3 upravuje formální právo, t. j. předpisy o příslušnosti a řízení
ve sporech o uznání a popírání manželského původu, jakož i v nikoliv
ryze majetkoprávních sporech vznikajících z poměru mezi rodiči a
dětmi
a ve sporech o zjištění pokrevního původu dítěte
nemanželského.
Článek 4 obsahuje ustanovení o zjišťování rodového původu
vyšetřením po stránce dědičnosti a rasového původu.
Článek 5 obsahuje přechodná ustanovení.4
Podrobně popsat konkrétní dopad jednotlivých ustanovení
protektorátních nařízení na společenskou realitu by jistě zasloužilo
spíše sociologickou než právní studii. Přesto nelze období protektorátu
ani z hlediska vývoje rodinného práva považovat za právně historicky
objasněné a bude nepochybně třeba se k tématu v dalším výzkumu
navrátit.
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