
Konkordát mezi Vatikánem a Německou říší Příloha číslo 09

Konkordát mezi Svatým stolcem a Německou říší

Acta Apostolicae Sedis 25 [1933], 389 nn. říšský zákonný věstník z r. 1933, II, 679 nn

[Německý a italský text.  V A.A.S.  má celé  smluvní  dílo  nadpis:  Inter  Sanctam Sedem et 
Germanicam Rempublicam Sollemnis Conventio, italský text: Concordato fra la Santa Sede 
ed il Reich Germanico].

Jeho svatost papež Pius XI. a německý říšský prezident, vedeni společným přáním upevnit 
stávající  přátelské vztahy mezi Svatým stolcem a Německou říší,  jsouce připraveni trvale 
stanovit vztah mezi katolickou církví a státem pro celou oblast Německé říše uspokojivým 
způsobem pro obě strany, se rozhodli uzavřít slavnostní smlouvu, která má doplnit konkordáty 
uzavřené  s jednotlivými  německými  zeměmi  a  zajistit  též  pro  ostatní  země  v principech 
jednotné nakládání s příslušnými otázkami.

Za  tímto  účelem  jmenovala  Jeho  svatost  papež  Pius  XI.  svým  zplnomocněncem  Jeho 
eminenci velectěného pana kardinála Eugena Pacelliho, svého státního tajemníka, a německý 
říšský  prezident  jmenoval  zplnomocněncem vicekancléře  Německé říše,  pana  Franze  von 
Papen, kteří, poté, co si vyměnili oboustranné plné moci a shledali je správnými a náležitými, 
se shodli na následujících článcích:

Článek 1
Německá říše zaručuje svobodu vyznání a veřejného praktikování katolického náboženství.

Uznává právo katolické církve, v mezích zákona platícího pro všechny, urovnávat a spravovat 
své záležitosti samostatně a v rámci svých kompetencí vydávat pro své členy závazné zákony 
a nařízení.

Článek 2
Konkordáty uzavřené s Bavorskem (1924), Pruskem (1929) a Badenskem (1932) zůstávají 
v platnosti a v nich uznaná práva a svobody katolické církve zůstávají uvnitř těchto státních 
oblastí neměnná. Pro zbývající země platí ve své celistvosti dohody tohoto konkordátu. Tyto 
jsou závazné i pro výše jmenované tři země, pokud se týkají předmětů, které nejsou stanoveny 
v zemských konkordátech nebo pokud doplňují dřívější stanovy.

V budoucnu bude uzavírání zemských konkordátů probíhat pouze ve shodě s říšskou vládou.

Článek 3
Pro zachování dobrých vztahů mezi Svatým stolcem a Německou říší bude jako dosud sídlit 
v hlavním městě Říše apoštolský nuntius a u Svatého stolce velvyslanec Německé říše.

Článek 4
Svatý stolec má ve svém styku a korespondenci s biskupy, klérem a ostatními příslušníky 
katolické církve v Německu plnou svobodu.

To  samé  platí  pro  biskupy  a  jiné  diecézní  úřady  v jejich  styku  s věřícími  ve  všech 
záležitostech jejich pastýřského úřadu.

Pokyny,  nařízení,  pastýřské  dopisy,  úřední  diecézní  listy  a  jiné  předpisy  týkající  se 
duchovního vedení věřících, které jsou vydávány církevními úřady v rámci jejich kompetence 
(článek 1, odst. 2), mohou být volně zveřejněny a dosud obvyklou formou dávány na vědomí 
věřícím.
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Článek 5
Při vykonávání své duchovní činnosti  se duchovní těší  stejně jako státní  úředníci  ochraně 
státu. Tento učiní opatření proti urážení jejich osoby nebo funkce jako duchovních stejně jako 
proti  rušení  jejich  úředních  jednání  podle  obecného  státního  zákonodárství  a  v případě 
potřeby poskytne úřední ochranu.

Článek 6
Klerikové a příslušníci řádů jsou osvobozeni od povinnosti převzít veřejné úřady a takových 
povinností, které nejsou podle předpisů kanonického práva ve shodě se stavem duchovních 
popř.  řádových příslušníků.  To platí  zvláště  pro úřad porotce,  člena daňové komise nebo 
finančních soudů.

Článek 7
K přijetí  pracovního místa  nebo úřadu ve státě  nebo u nějakého na státě  závislého sboru 
veřejného  práva  potřebují  duchovní  nihil  obstat  svého  diecézního  ordinaria  stejně  jako 
ordinaria sídla veřejně-právního sboru.

Nihil obstat je z důležitých důvodů církevního zájmu kdykoli odvolatelné.

Článek 8
Úřední příjem duchovních je ve stejné míře osvobozen od nucené exekuce jako úřední platy 
říšských a státních úředníků.

Článek 9
Duchovní nemohou být zadrženi soudními a jinými úřady za informace o skutečnostech, které 
jim  byly  svěřeny  při  vykonávání  duchovenské  služby,  a  tudíž  spadají  do  povinnosti 
zpovědního tajemství.

Článek 10
Použití oděvu duchovních nebo řádového roucha laiky nebo duchovními a příslušníky řádů, 
kterým bylo toto použití právně zakázáno příslušným církevním úřadem konečným nařízením 
úředně oznámeným státnímu úřadu, podléhá ze strany státu stejným trestům jako zneužití 
vojenské uniformy.

Článek 11
Současná organizace a ohraničení diecézí katolické církve v Německé říši trvá i nadále. Nové 
uspořádání  biskupství  nebo církevní  provincie  nebo jiné  změny v dicézích,  které  se  snad 
nutně objeví v budoucnosti, zůstanou vyhrazeny dohodě s vládou příslušné země, pokud se 
bude  jednat  o  nové  vytvoření  uvnitř  hranic  jedné  země.  Při  nových  vytvořeních  nebo 
změnách, které zasáhnou za hranice jedné německé země, bude následovat dohoda s říšskou 
vládou, které je přenecháno, aby dosáhla souhlasu dotyčné zemské vlády. Totéž platí pro nové 
vytvoření  nebo změnu církevních  provincií,  pokud se  jich  účastní  více  německých zemí. 
Církevního posunu hranic,  který se  provádí pouze v zájmu místní duchovenské služby, se 
výše zmíněné podmínky netýkají.

Při  možném novém rozčlenění  uvnitř  Německé říše  se  říšská vláda spojí  ohledně nového 
uspořádání organizace a ohraničení diecézí se Svatým stolcem.
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Článek 12
Navzdory  ustanovením článku  11  mohou  být  svobodně  zřizovány  a  přeměňovány  úřady, 
pokud nejsou požadovány výdaje ze státních prostředků. Státní splupůsobení při  tvoření a 
změně církevních obcí probíhá podle pravidel, která jsou dohodnuta s diecézními biskupy a 
pro která dosáhne říšská vláda u zemských vlád pokud možno stejné podoby.

Článek 13
Katolické církevní obce, svazy církevních obcí a diecézní svazy, biskupské stolce, biskupství 
a kapitule, řády a náboženská sdružení stejně jako ústavy, nadace a majetky katolické církve 
spadající pod správu církevních orgánů si podrží, popř. obdrží oprávněnost pro státní oblast 
podle obecných přepisů státního práva. Zůstanou sborem veřejného práva, pokud jím dosud 
byly; ostatním mohou být poskytnuta stejná práva podle zákona platícího pro všechny.

Článek 14
Církev  má  zásadně  svobodné  právo  obsazování  všech  církevních  úřadů  a  beneficí  bez 
spolupůsobení státu nebo občanských obcí, pokud nebylo dohodnuto jinak v konkordátech 
jmenovaných ve článku 2.

Ohledně obsazování biskupských stolců na obou suffraganských (???) biskupství Rottenburg 
a  Mohuč stejně jako pro biskupství  Meißen se  použije  odpovídajícím způsobem pravidlo 
týkající se metropolitního sídla Hornorýnské církevní provincie Freiburg. Totéž platí pro výše 
jmenovaná dvě biskupství ohledně obsazení míst kapitulních dómů a pravidla patronátního 
práva.

Mimoto platí následující body:

1. Katoličtí duchovní, kteří v Německu zastávají úřad nebo vykonávají duchovní službu 
nebo vyučovací činnost, musí:

a) být němečtí státní příslušníci

b) dosáhnout  vysvědčení  dostačující  pro  studium  na  nějakém  vyšším  německém 
vzdělávacím institutu

c) absolvovat nějméně tříleté filozoficko-teologické studium na německé státní vysoké 
škole, v německém církevním akademickém vzdělávacím institutu nebo na papežské 
vysoké škole v Římě

2. Bula  pro  jmenování  arcibiskupů,  biskupů,  koadjutorů  cum jure  successionis  nebo 
prelata  nullia  bude  vystavena  teprve  tehdy,  až  bude  jméno k tomu vybrané  osoby 
sděleno říšskému státnímu držiteli v příslušné zemi a bude zjištěno, že vůči této osobě 
nejsou  pochyby  obecně  politické  povahy.  Při  církevní  a  státní  dohodě  může  být 
odhlédnuto od požadavků jmenovaných v odst. 2, číslo 1a, b a c.

Článek 15
Řády a náboženská sdružení nepodléhají ohledně svého zakládání, sídla, počtu a - s výhradou 
článku 15,  odst.  2  -  hodnosti  svých členů,  své činnosti  v duchovní službě,  ve vyučování, 
v péči o nemocné a charitativní práci,  v řádu svých záležitostí  a správy svého majetku ze 
strany státu žádným zvláštním omezením. Duchovní představení řádů, kteří mají své sídlo 
úřadu uvnitř Německé říše, musí mít německou státní příslušnost. Představeným provincí a 
řádů, jejichž sídlo úřadu leží mimo oblast Německé říše, náleží právo návštěv (vizitací) jejich 
sídel ležícím v Německu, i když mají jinou státní příslušnot.

Svatý stolec se postará o to, aby stávající sídla řádů a organizace provincií uvnitř Německé 
říše byly zařízeny tak,  aby odpadlo pokud možno podřízení německých sídel zahraničním 
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představeným  provincíí.  Vyjímky  zde  mohou  být  připuštěny  ve  shodě  s říšskou  vládou, 
zvlástě  v takových případech,  kdy nízký počet  sídel  zabrání  vytvoření  německé provincie 
nebo  kdy  existují  závažné  důvody  zachovat  duchovní  funkčně  osvědčenou  provinční 
organizaci.

Článek 16
Dříve, než se biskupové chopí majetku svých diecézí, předají do ruky říškého státního držitele 
v příslušné země, popř. říšského prezidenta, přísahu věrnosti podle následující formule:

“Přísahám před Bohem a na svatá evangelia, jak přísluší biskupovi, Německé říši a zemi ... 
věrnost. Přísahám a slibuji, že budu respektovat vládu vytvořenou podle ústavy a před svým 
klérem. V povinné péči  o  blaho a  zájem německého státu  se  ve  výkonu mně předanému 
duchovnímu úřadu vyhnu každé škodě, která by mohla hrozit.”

Článek 17
Vlastnictví a jiná práva veřejně-právních sborů, ústavů, nadací a svazů katolické církve na její 
majetek budou poskytována podle všeobecných státních zákonů.

Z žádného jakkoli vytvořeného důvodu, s vyjímkou předešlé domluvy s příslušným církevním 
úřadem, nemůže dojít ke zbourání budov sloužících k bohoslužbám

Článek 18
Pokud by měly být zrušeny státní dávky katolické církvi spočívající na zákoně, smlouvě nebo 
zvláštních  právních  titulech,  bude  před  vypracováním  vystavené  zásady  včas  zavedena 
přátelská dohoda mezi Svatým stolcem a Říší.

Ke  zvláštním  právním titulům patří  také  právně  odůvodněný  obyčej  (???).  Zrušení  musí 
poskytnout postiženým přiměřené vyrovnání za odpadnutí dosavadních státních dávek.

Článek 19
Katolické  teologické  fakulty  na  státních  školách  zůstanou  zachovány.  Jejich  vztah 
k církevním úřadům se řídí podle patřičných konkordátů a k nim patřících školních protokolů, 
ustanovenými s přihlédnutím k příslušným církevním předpisům. Říšská vláda se postará, aby 
zajistila pro všechny německé fakulty, které přicházejí v úvahu, jednotnou praxi.

Článek 20
Církev má právo, pokud neexistují  jiné dohody, zřizovat ke vzdělávání kléru filosofické a 
teologické  vyučovací  ústavy,  které  závisejí  výlučně  na  církevním  úřadu,  pokud  nejsou 
požadovány žádné státní příspěvky.

Zřízení, vedení a správa seminářů stejně jako církevních konviktů přísluší v mezích zákona 
platícího pro všechny výlučně církevním úřadům.

Článek 21
Vyučování  katolického  náboženství  na  základních  školách,  učilištích,  středních  školách  a 
vyšších vzdělávacích ústavech je řádným vyučovacím předmětem a je udělováno ve shodě se 
zásadami katolické církve. Ve vyučování náboženství se z ducha křesťanské víry se zvláštním 
důrazem  na  zvykové  právo  pěstuje  výchova  k vlasteneckému,  státně  občanskému  a 
sociálnímu vědomí povinnosti, stejně jako se to děje v ostaním vyučování. Vyučovací látka a 
výběr  učebnic  pro  výuku  náboženství  se  stanoví  ve  shodě  s církevním  vrchním  úřadem. 
Církevním vrchním úřadům bude dána příležitost přezkoumat ve shodě se školským úřadem, 
zda je žákům poskytováno náboženské vyučování ve shodě s učiteli a požadavky církve.
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Článek 22
Při ustanovení katolických učitelů náboženství proběhne domluva mezi biskupem a zemskou 
vládou. Učitelé, kteří budou kvůli svému učení nebo mravnímu chování prohlášeni biskupem 
za nevhodné pro další udělování výuky náboženství, nesmějí být, pokud tato zábrana trvá, 
použiti jako učitelé náboženství.

Článek 23
Zachování a nové zřizování katolických škol zůstává poskytnuto. Ve všech obcích, ve kterých 
to rodiče nebo ostatní vychovatelé požadují, se založí katolické národní školy, pokud počet 
žáků za patřičného zohlednění  místních organizačních poměrů škol umožní podle státních 
předpisů řádné fungování školy.

Článek 24
Na všech katolických národních školách se zaměstnají  jen takoví učitelé,  kteří  jsou členy 
katolické církve a zaručují, že budou odpovídat zvláštním požadavkům katolické školy.

V rámci  všeobecného  vzdělávání  učitelů  se  zakládají  zařízení,  která  poskytují  vzdělání 
katolických učitelů podle zvláštních požadavků katolických škol.

Článek 25
Řády a náboženské kongregace jsou v rámci všeobecných zákonů a zákonných podmínek 
oprávněny zakládat a vést soukromé školy. Tyto soukromé školy poskytují stejná oprávnění 
jako státní školy, pokud splňují učební předpisy určené pro státní školy.

Pro příslušníky řádů a náboženských sdružení platí ohledně připuštění do úřadu učitele a pro 
zaměstnání v národních školách, středních nebo vyšších vyučovacích institucích všeobecné 
podmíny.

Článek 26
S výhradou obsáhlého pozdějšího ustanovení otázek manželského práva platí shoda o tom, že 
kromě  případu  onemocnění  snoubence,  které  ohrožuje  život,  nedovoluje  odklad,  rovněž 
případu  těžké  mravní  krize,  jejíž  existence  musí  být  potvrzena  příslušným  biskupským 
úřadem, smí být namísto civilního sňatku vykonáno církevní požehnání manželství. Farář je 
v takových případech povinnen oznámit tuto skutečnost neprodleně na matričním úřadě.

Článek 27
Německé říšské armádě se přizává pro jí náležející katolické důstojníky, úředníky a mužstvo 
stejně jako pro jejich rodiny vyjímečná duchovenská péče.

Vedení vojenské duchovenské péče náleží armádnímu biskupovi.  Jeho církevní jmenování 
vykoná Svatý stolec, poté, co se tento spojí s říšskou vládou, aby ve shodě s ní určil vhodnou 
osobu. Církevní jmenování vojenských farářů a ostatních vojenských duchovních proběhne po 
předchozí dohodě armádního biskupa s příslušným říškým úřadem. Tento může jmenovat jen 
takové duchovní, kteří obdrželi od svého příslušného diecézního biskupa povolení ke vstupu 
do vojenské duchovenské péče a odpovídající osvědčení. Vojenští duchovní mají práva faráře 
pro jim určené vojenské útvary a příslušníky vojska.

Bližší ustanovení o organizaci katolické vojenské duchovenské péče následují v apoštolském 
breve. Řád úředně právních vztahů určuje říšká vláda.
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Článek 28
V nemocnicích,  věznicích  a  jiných  veřejných  budovách  je  církev  v rámci  všeobecného 
domovního řádu připuštěna k převzetí návštev duchovenské péče a bohoslužebnému jednání. 
Pokud  je  v takovýchto  ústavech  zřízena  pravidelná  duchovenská  péče  a  musí  tam  být 
zaměstnáni duchovní jako státní nebo jiní veřejní úředníci, děje se tak v souladu s církevním 
vrchním úřadem.

Článek 29
Katoličtí příslušníci neněmecké národnostní menšiny, žijící v Německé říši,  nebudou méně 
zvýhodňováni ohledně  jejich rodné řeči při bohoslužbě, vyučování náboženství a církevních 
shromažděních než odpovídá právní a skutečné situaci příslušníků německého původu a řeči 
v oblasti odpovídajících cizích států.

Článek 30
O nedělích a  během nařízených svátků se v biskupských kostelích stejně jako ve farních, 
filiálních  a  klášterních  kostlích  Německé  říše  pronese  v návaznosti  na  hlavní  bohoslužbu 
podle předpisů katolické liturgie modlitba za blaho Německé říše a národa.

Článek 31
Ty  katolické  oragnizace  a  spolky,  které  slouží  výlučně  náboženským,  čistě  kulturním  a 
charitativním účelům a jako takové jsou podřízeny církevnímu úřadu, jsou chráněny ve svých 
zařízeních a činnosti.

Ty  katolické  organizace,  které  slouží  kromě  náboženským,  kulturním  nebo  charitativním 
účelům také jiným, mezi nimi též sociálním úlohám nebo úlohám týkajícím se zaměstnanců 
(státu), mají, nehledě na možné zařazení do státních spolků, požívat ochranu podle článku 31, 
odst. 1, pokud se zaručí, že budou rozvíjet svou činnost mimo jakoukoli politickou stranu.

Ustanovení oragnizací a spolků, které spadají do ustanovení tohoto článku, zůstává vyhrazeno 
dohodě mezi říšskou vládou a německým episkopátem. Pokud Říše a země spravují sportovní 
a  jiné  mládežnické  organizace,  postarají  se  o  to,  aby  jejich  členům  bylo  umožněno 
vykonávání  jejich  církevních  povinností  během  nedělí  a  svátků  a  že  nebudou  nuceni 
k ničemu, co není v souladu s jejich náboženským a mravním přesvědčením a povinnostmi.

Článek 32
Na základě obzvláštních poměrů existujících v Německu a se zřetelem na jistoty, které byly 
vytvořeny  stanovami  tohoto  konkordátu  a  které  střeží  práva  a  svobody  katolické  církve, 
vydává  Svatý  stolec  nařízení,  která  vylučují  pro  duchovní  a  příslušníky  řádů  členství 
v politických stranách a činnost pro takovéto strany.

Článek 33
Témata  vztahující  se  na  církevní  osoby  nebo  církevní  záležitosti,  které  nejsou  probrány 
v těchto článcích, jsou stanoveny pro církevní oblast podle platného kanonického práva.

Pokud by se měla v budoucnu objevit při výkladu nebo použití nějakého ustanovení tohoto 
konkordátu  jakákoli  názorová  neshoda,  vytvoří  Svatý  stolec  a  Německá říše  ve  společné 
shodě přátelské řešení.

Článek 34
Tento  konkordát,  jehož  německý a  italský text  má stejnou platnost,  má být  ratifikován a 
doklady o ratifikaci co nejdříve vyměněny. Dnem jejich výměny vstupuje v platnost.

Na doklad toho podepsali zplnomocněnci tento konkordát ve dvojím originále.
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Ve Vatikánu, 20. července 1933

L. S. gez. Eugenio Cardinale Pacelli

L. S. gez. Franz von Papen

Závěrečný protokol
Při  podepisování  dnes  uzavřeného  konkordátu  mezi  Svatým  stolcem  a  Německou  říší 
odevzdali zplnomocnění podepsaní následující dohodnutá vysvětlení, která tvoří integrovanou 
součást samotného konkordátu.

K článku 3
Apoštolský nuncius v Německé říši je, podle výměny diplomatických nót mezi apoštolskou 
nunciaturou v Berlíně a zahraničním úřadem z 11. a 27. března 1930, doyenem (děkanem) 
tam akreditovaného Diplomatického sboru.

K článku 13
Platí dohoda, že právo církve zvedat daně je nadále poskytováno.

K článku 14, odstavec 2, číslo 2
Platí  dohoda,  že,  pokud existují  pochybnosti  všeobecně politické povahy,  musejí  být  v co 
nejkratší době předloženy. Pokud po uplynutí 20 dnů nebude takové vysvětlení předloženo, je 
Svatý  stolec  oprávněn domnívat  se,  že  pochybnosti  proti  kandidátovi  neexistují.  Dotyčné 
osobě je až do zveřejnění jmenování poskytnuta plná důvěra.

Státní právo veta nemá opodstatnění.

K článku 17
Pokud jsou státní budovy nebo pozemnky věnovány církevním účelům, zůstanou těmto, při 
zachování stávajících smluv, nadále ponechány.

K článku 19
Podklad  nabízí  v době  uzavření  konkordátu  obzvláště  Apoštolská  konstituce  “Deus 
sceintiarum Dominus” z 24. května 1931 a instrukce ze 7. července 1932.

K článku 20
Církví vedené konvikty na vysokých školách a gymnáziích jsou uznávány z hlediska daní 
jako existující církevní instituce ve vlastním slova smyslu a jako součást diecézní organizace.

K článku 24
Pokud jsou po novém uspořádání vzdělávacího systému pro učitele soukromé ústavy schopny 
odpovídat obecně platným státním požadavkům na vzdělávání učitelů a učitelek, budou při 
jejich připuštění patřičně zohledněny též stávající ústavy řádů a kongregací.

K článku 26
Těžká mravní krize existuje, pokud se narazí na nepřekonatelné nebo jen s velkými obtížemi 
odstranitelné těžkosti předložit včas požadované dokumenty k uzavření sňatku.

K článku 27, odstavec 19
Katoličtí  důstojníci,  úředníci  a  mužstva  stejně  jako  jejich  rodiny  nepatří  do  místních 
církevních obcí a nepřispívají k jejich nákladům.
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Odstavec 4

Vydání apoštolského breve následuje ve srozumění s říšskou vládou.

K článku 28
V nutných případech je přístup duchovnímu povolen v jakékoli době.

K článku 29
Poté, co se německá říšská vláda vyrovná se zacházením s neněmeckými menšinami, vyhlásí 
Svatý  stolec  v potvrzení  stále  zastupovaných  zásad  ohledně  práva  mateřské  řeči 
v duchovenské péči,  při vyučování náboženství a v katolickém svazovém životě v budoucí 
konkordátní dohodě s jinými zeměmy, že přihlédne k přijetí stejně hodnotné stanovy chránící 
práva německých menšin.

K článku 31, odstavec 4
Zásady uvedené v článku 31, odstavec 4 platí i pro pracovní službu.

K článku 32
Platí shoda o tom, že jsou Říší vydána ohledně nekatolických vyznání stejná nařízení týkající 
se stranicky politické činnosti.

Chování,  které  je  při  vykonání  článku  32  povinností  duchovních  a  příslušníků  řádů, 
neznamená  pražádné  zúžení  povinného  hlásání  a  vysvětlování  dogmatického  a  mravního 
učení a zásad církve.

Ve Vatikánu, 20. července 1933.

L. S. gez. Eugenio Cardinale Pacelli

L. S. gez. Franz von Papen

Výměna ratifikací
Acta Apostolicae Sedis 25 [1933], 414.

Conventione inter  Apostolicam Sedem et Rem Germanorum publicam rata habita,  die 10. 
Septembries 1933 in Palatio Apostolico Vaticono Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita 
mutuo  fuerunt.  Exinde,  i.e.a  die  10  Septembris  1933,  quo  die  huiusmodi  Instrumenta 
permutata fuerunt, Conventio inter Ssmum Dominum Nostrum Pium PP. XI et Supremum 
Reipublicae  Germanicae  Praesidem  (Deutsche  Reichspreaesident)  icta  una  simul  cum 
Protocollo findi, vigere et valere coepit ad normam art. 34 comm. 1 eiusdem Pactionis.

Po  ratifikaci  dohody  mezi  Apoštolským  stolcem  a  Německou  říší  byly  10.  září  1933 
vyměněny ve Vatikánu ratifikační dokumenty. Od té doby, t. j. od 10. září 1933, dne výměny 
těchto  dokumentů,  vstoupila  dohoda  uzavřená  mezi  Jeho  svatostí  papežem  Piem  XI.  a 
německým říšským prezidentem zároveň se závěrečným protokolem podle článku 34, odst. 1 
této smlouvy v platnost.
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Oznámení konkordátu mezi Německou říší a Svatou stolicí
Zákonný věstník 1933, II, 697.
20. července 1933 byl ve Vatikánu podepsán konkordát mezi zástupcem Německé říše a Svaté 
stolice. Konkordát a k němu náležející závěrečný protokol jsou níže uvedeny.

Konkordát byl ratifikován. Výměna ratifikačních dokumentů se uskutečnila 10. září 1933 ve 
Vatikánu.  Konkordát  a závěrečný protokol  vstoupily podle článku 34 konkordátu 10.  září 
1933 v platnost.

K realizování konkordátu vyšel zákon zveřejněný v říšském zákonném věstníku z roku 1933 
díl I strana 625.

Berlín, 12. září 1933.

Říšský ministr zahraničí baron (svobodný pán) von Neurath

Říšský ministr vnitra Frick

Zákon o realizaci říšského konkordátu
Říšský zákonný věstník 1933, I, 625.
Říšská vláda schválila následující zákon, který je tímto oznámen:

Říšský ministr  vnitra  je  zmocněn vydat  požadované právní  a  správní  předpisy k realizaci 
dohod říšského konkordátu.

Berlín, 12. září 1933.

Říšský kancléř Adolf Hitler

Říšský ministr zahraničí baron von Neurath

Říšský ministr vnitra Frick

Výnos o souhrnu kompetencí Říše a Pruska v záležitostech církve
Zákonný věstník 1935, I, 1029
Na říšského ministra  bez  portfeje  Kerrla  přecházejí  církevní  záležitosti  zpracované  dosud 
v říšském a pruském ministerstvu vnitra stejně jako v říšském a pruském ministerstvu vědy, 
výchovy a národního vzdělání. Kvůli realizaci tohoto výnosu dohodnou zúčastnění říšští a 
pruští ministři bližší ustanovení.

Berlín, 16. července 1935.

Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler

Říšský ministr vnitra Frick

1529



Konkordát mezi Vatikánem a Německou říší Příloha číslo 09

Říšský ministr vědy, výchovy a národního vzdělání Rust

Pruský ministerský předseda v zastoupení: Korner

Tajný dodatek říšského konkordátu
Otištěno v: Schoppe, Lothar, Konkordáty od roku 1800, Frankfurt/M.-Berlin 1964, str. 35

V případě  přetvoření  současného  německého  obranného  systému  ve  smyslu  zavedení 
všeobecné branné povinnosti se bude povolání kněží a jiných členů světového a řádového 
kléru k výkonu vojenské povinnosti řídit v souladu se Svatým stolcem podle následujících 
instrukcí:

a) Studenti filosofie a teologie nacházející se v církevních institucích, kteří se připravují 
na kněžství, jsou osvobozeni od vojenské služby a na ni připravujících cvičení, vyjma 
případu všeobecné mobilizace.

b) V případě  všeobecné  mobilizace  jsou  duchovní,  kteří  jsou  zaměstnáni  v diecézní 
správě nebo ve vojenské duchovenské péči, jsou osvobozeni od nasazení. Jako takoví 
platí  ordinariové,  členové ordinariátů,  představení  seminářů a  církevních  konviktů, 
profesoři na seminářích, faráři, kuráti, rektoři, koadjutoři a duchovní, kteří jsou trvale 
v čele kostela s veřejnou bohoslužbou.

c) Ostatní duchovní vstoupí do armády státu, pokud jsou prohlášeni za způsobilé, aby se 
věnovali  duchovní  péči  ve  vojenských oddílech  pod církevní  jurisdikcí  armádního 
biskupa, pokud nebudou přijati k sanitářské službe.

d) Ostatní klerikové in sacris nebo příslušníci řádů, kteří ještě nejsou kněžími, mají být 
přiřazeni  k sanitářské  službě.  Totéž  se  má  stát  v rámci  možností  s kandidáty  na 
kněžský úřad zmiňovanými pod bodem a), kteří ještě neobdrželi vyšší vysvěcení.
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