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ných závazkli. Tak v nemeckém tr. z. vlastní rodiče . AvšaJk v 'os 
nove tato kvalifikace mizí. Ve fr. tr. z. ascertdenti a ti, kdož mají 
atltoritativní pO'stavení. 

Tretí stadium pak spojluj'e s tímto deliktenl omissivním ostatní 
delikty aktivním konánfun uvádejícínl jiného v nebezpečí v jed,
noLn.ou normu. Jest tú formula ce ra-kúuské osnovy. Stává se tak 
úplne z prvotního deliktu, delikt ohroženÍ tela a života. V té t o 
o so n o v č j e.s tto t o s t a n o v i .s k oo t UJ k v y hra n e n o, ž e 
se dokonce uvádí odložení ješte jednou a sice 
nl e z ide l i k t Y lP rIO tir o d i 11 Č bez oo h 1'0 že n í, vedIe · dc
liktú proti osobnim:u stavu a proti tehotnÝIn. Okruh osob mo11011-
cích spáchati tien to delilkt je rQozšíren tak, že se nevyžaduje vôbec 
žádného pÍ'edcházej;cího záva'zku . I delikt neprispeni pomocí má 
ji'llé ,pos.tavení: kdežto odložení jest uvedení (konánÍln či o:ponli
nlltím) dQo nebezpečné situace, jest tento pretsupek zanecháním 
v nebezpečné situaci, aniž pachatel IneI' po-dílu na vytvoi'·ení této 
~jtuace. 

Vidíme tedy, že tendence v}Tvoje zákonú smeruje od deliktú 
~pecÍálních k deliktílLll1 všeobecným, Qod deliktú s.páchaných urči
tým vyn1ezeným kruhem osob k deliktúm spáchaným každým) 
od deliidu vellni ruzne a .slo-žite kvalifikova:ných k deliktlnn bez 
vytýčení zvláštní kvalifikace, kde však intensivne porušení práv
ních povinností se trestá zvýšenop. trestní sa'zbou násl~dkeln kon
kllľence s jin}Tmi činy. 

(DokončenL) 

Studium právnické. 
ara. (Praha). 

(Dokončení.) 

N ynejší rozdelení studia vede k. po"vrchnosti a to jak f0r111álni 
tak obsahové. K fon11álnÍ tím, .že studenti pri velikých kvante:ch, 
která se od nich pri zkOluš:kách :požadují, učí se ris;kovati partie, 
lderé se méne zkoušejL K obsahové povrchnosti:: v knihách UJ učeb
nicích se podškrtávaj~ všeobecné zásady a, byl-li ten, kdo tuto 
»(ipraVU « provedI, nucen .prečÍsti celý text, » dčdic « takového upra
veného vydání s.tuduje nebO' lépe rečeno naučí se jen tomu, oo 
je pcdškrtáno. K tomu, a,by podnikavÍ lidé vydali taková excerpta, 
jest už jen ,malý kruček, tech, kterÍ to budoú »studovati ,( najde se 
vždycky dO'st. .Jest v povaze lidské, že hledí si práci usnadnili a ne
lze tedy všechnu vinu svalovati na studenta, že si »zjednodušuje 
siuc.1ium « takovým zpusobem, že vlashle' jehO' účel InarÍ. Holá 
dogmata visící ve vzduchu zapolmene a v praksi bude musiti začít 
znova, ovšem ztráta jiiŽ nedá se nahraditi, neboť v praksi se lllUSl 
specialisovat a všeobecný rozhled právnický, který si mel prinésti 
z university, mu bude vždy s~cházet. . 

Z intensivnenÍ studia dalo by se dosíci jedine tím, že by se 
látka rozdelila lnezi více zkoušek, které samozrejme by se skládaly 
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v kratších intervalech. Podobný návrh byl již kdysi nadhozen, ale 
tenkráte byli jsme upoz,orneni, že by to bylo neco podobného jako 
kolloquia. Jde-li však o zinterrsjvnení práce, jest vítati každou múž
nOost povznesení' studia na vyšší úroveň. Naopak času by se daleko 
lépe využilo, byl by lépe rozdelen. N evznikaly by z'hytečné inter
valy: ny,ní pravidelne kaJždý sttldent odpočívá po prvé státnici se
'mestr, dva i tfi. To by nyní odpadlo. Žeby i prohloubení studia 
znamenite tím získalo, to netreba pripomínali. Ekoľlomie práce, 
která je dosud popelkou v našenl studiu, prišla: by opel k slovu a 
organisace studijní, která tu sice jest ale brzdena jest nyní ne
vhodným syslémem studijním, mohla by se ús,pešne vyvíjeti. Da
leko lépe uplatnily by se na, pr. semináre, které, 'Pokud j,sou sku
tečne konány s pedagogickými úlnysly, trpí nedostatkem zdatných 
členu, neboť ti, ,kdo teprve určitou disciplinu studují a nernají zá
kladních pojmu v krvi, mohou se jen s velmi nepatrným úspechem 
venovati obtížnýnl otáz.kám vedeckým. Snad by dokonce spatril 
svetlo sveta nasciturus naší fakulty - praktická cvičení; ojejich 
potrebe byl o toho již hodne napsáno a i povolaná místa uznala je
jich dUležito,st, ale k slíbenému provedení nedošlo z duvodu, které 
obvčejnému smrtelníkqvi nejsou známy. 

, A ješte o jedné veci bych se rád zmínil v souvislosti s tím, co 
jsem dosud uvedI. Mluví se nyní tak často o hyppertrofii doktoru 
práv. Verejnost zcela logicky usuzuje, že je-li najednou ví ce dok
tOl'u než pred vál'kou, jest to tím, že ví ce lidí muže titQlu doktor
ského dosáhnoutia mluví se pak o nivelisaci studia. Znehadnoceni 
penez odstranilo 'Otázku finanční, která tu hrála dríve roli, aJ stejná 
úroveň státních zkoušek a rigoras zbavila závažnosti i moment 
pracovní. Dnes nám není vitbec jasno, proč máme skládati dve 
zkoi[~šky z téhož oboru a téže kv.ality; neboť o llejakém prohloll
bení vedomo,stí !ze sotva mluviti, když často skládá se ráno stát
nice a odpoledne rigorosum. Stačilo by docela, kdyby se z každého 
oboru skládala zkouška jedna a, když už jest nutno tomu dokto
rátu nejaký slavnostní náter dáti, bylo by možno pristoupit na 
zvláštní doktorskou práci, -ač je.ií význam Hdi! by ,se zase skuteč
nou vedeckou ,kvalitou kandidátovou a vetšinou by byl rázu velmi 
pr c"b 1 enlati ckého. Úredníkum by snad stačilo, kdyby složili jen 
lleldť'ré zkoušky, všech zkoušek by bylo treba k dosaženÍ dokto
rátu. 

UvedI jsem hrst svých pozorování a -jsem si plne vedom toho, 
že predmet, kt~rý jsem .nadhodil, není tím zdaleka vyčerpán. Mne 
specielne zajímalo shldium s té stránky, jak jsem je ve svém článku 
uvedI. Nechci .mluvHi o stagnaci nebo nivelisaci vysokého učení, 
'"ždyť ,víme sami, že ,sami naši .profesori, kterí .isou ne,ivíce snad 
kritičtí k vedomostem kandidátu sami priznávají, že 'nes'hledali se 
na cizfch univers,i<tách s tak vysokými požadavky zkušebními, jako 
jsou u nás. Mluví se mnoho o ekonomii ve všech možných oborech 
- ač často zustane jen pri krásných slovech - a nebýl0 by snad 
na škodu uplaltniti toto Iheslo i u nás. 


