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oho.pili zdánlivé ano,maHe paynouci z 1.1óZllání l. zv. di'ivodú vyllOu
čoo,é proÚprávlllOls.ti a llstanorvení právní :Slprávně awllikov,ati, po
tj-ebujeme nevyhn\uteh1ě 'kol1-srt:Jr'U)k,ce norem prvotních, jež je zá
lda;dem na-ulky o Ipr Oltiprávnols:tň j:alk o poj.movém znaku činu tre·st
ného. 

Problém kausální souvislosti v trestním 
, 

pravu. 
J. K i- e n e k (Brno) . 

Duševní stav je pro )právo rOlz'hodný tejprve te.hdy, !když se 
zevně IProj'evil .i e cl n á ním, a to. buďto tak, že pachatel neslplnill 
to, co mu ntOlrmla ph1ka'zolVala, tu nni],u.víme o O> po m e n u t í, neho 
přirvadii,l změnu, jíž ,přivoditi nem.ěl , jde tu o k a n á n í. 

11éně Č. élStO bývá ,p.achatel činěn odlpovědným za své jedná'llí 
bez z,řete l e k tomu, j.alký výslltedelk z něho povstaH; j.sou t o d e-
1 i ,k tyf o r ln á 1 n í.. Obyčejně. ručí pachatelI až za V)T,sll,edek 
Sivého jednání -- d e;l i'k ty v Ý ,s 'l e de čilé. Tyto dcliJ",ty c-ha
l"aikteristi'cké jS.Qll tím, že u nich - vyjma orvšem ty , jež b y ly ,Zl tt
s,oberoy qpomenutim -- norma nelP'odává jél1ks,i náv:od'itJ, k t OlmlU neh 
o nÓ/mu chtoi\tání, nýbrž nega'tivně def,in,uje Jednání. jaké býti má, 
totiž ta(k , abY ·z něho nevzešel zakázaný .výsl,edek~ ~pooJ1echávajír 
subje,k\tll 'lla uváženou, jakému jednání se má vyhn outi, aby ne
uvalil na sebe treslt . . 

Při v)T,sllec1ečných deliktech musí býti me·zi jednáním ,pacha
tdovým a vý!s.]ed.ke'm ,,1.cal1'sální s'quvilsllIQst, jinÝlm~ slovy výsle·rlek 
mlusí býti pachélitelem ·lpřióiněn . Tí,m nadchází :pro právní vědu 
l1utnos,t řeš'i,tí Iproblém, jenž bez n O/etic<kého ujasně.ní pt''t~OIbí 
mno/ho obtíží a jenž proto - j,3Jk tViľ,dí R ii mel i n -- vzhu,zlUje 
pra\vý' p'olstrach mezi ,krim-i na.E sty . Bylo podáno Již ,mnoho i-ešení , 
žáJdiném'u všalk dosud nepoclali-ilo s,e 'cUo-sáhnouti olheClného uznftní . 
ZkoUjmáme-l,i, co je pi-íčinou ·tO/Ilolo n eutěšeného S<tlavll , shl,edáme, 
že většina bl'ucll1 v řešení Iproblému k'a:u6al,ity v trestním práyu 
p~yl1e z nes:právnél10 noeti,e.ké.bo v)/,cho ,di.ska. 

Co je kausa lita? Ději'lly IkélJU1Salhty odka,zují nás nlalzpět .clo 
dob \p ředvěclecký ch él pi-eldhilStOtrid<ýoh, k ,alli:,mistid(é kulturní 
úrovni . Již tehclá ipralktÍloké poúeby hnaJy člověka k tomu, aby se 
j,alksi ve svém OIkolí v~- znal, chtěj-Iii je s.v)rm jednái'1lím ov.l,ádlalt, j,i
nými slowy živ Oit vn u cov:a\l ji,ž ,pr,ilmiti'Vní,mu č,Uověku t Oíllhu , pud 
po p oznání . Poněvadž ])laik po znání je v ,žcly vysvětlování.Jm, re
dUlkd nezllnámého na známé a jelikož u)omčrně nejznámější ,m byl 
tehclejšxmu č.1ově·k\u jeho vnitřní . s'tav, tl l2í so,cío:lJ0.gie, že si cUle 
svého ,ohraz,u vy světl/O(v a\l ve'škeru olko l,ní IPi-Í1~oiClll. Vše bylO' O' cl u
š e.v n ě 11 o. Nejen l,iidé a z yí,i-,a,ta , n )' b.r~ též rOlsthny, kalm,eny, 
vo(ds't,v,a, řeky, oblia;ka, , soit.l,hV'ězdí altd. Ve všem sícU,iJl'a duše ,a 
vše,chny děje vůkol}ní.ho Slvěta IvysvětJlovalIy s,e čirl1lnOlstí vú;kolní. 
T~J;: jak:o člo~Tě·k z2ií'vai1 v sobě v Lll,i lPřikaJžclém iPoh yb u , talk ] i 
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viděl též v okolí p{-i všech jeho změnáJch: pi-i ba tth, pn šekštění 
listí attd. Ph tóm dlužno UPlOlzlOlfni\ti na to, že tento ani,rni1S'tfi nebyl 
nějakou ,hypoteslOll, jež by potřeboVla1a \ptOltvrzení zkušenoSltí , 
nýbrž že to byl'a pro p.rilffiliftivní bdi stejně nepoohybná slktllteč
nos.t, jako nám je nevývratnÝ'm faJkte,m, že všichni llidé a zvíř-a)ta· 
mají určitý g::>sy-chiaký ž'iIVOIt . . Do.k1lady prtO dolíčený prvotní an~
m-isl11 má fOlCÍiOIllOgie v duš'evnim životě divoký,ch nápadů a děti 
Vl první perilOdě d Ulš,evniho výv.oj e. Teri:tO' pi'-eclhiISltorÍlcký aJni(rniSlm 
stal se vědě osudný'm tím, že z něho vznikl po.jem pús.obivé 1)lří
č.iny, sily - jemnějši to de!1i'Vát o né vlll,e IV celé pi~írodě Jse pf 0-

j-ev'ující. 
V této jemnější f.ormě přilP'r-alv ,il Ip.ojclm k aJusalLty A r i s t 0 -

tel e s. Jeho problém totiž by 1, č'ini,ti pochlOp,itelnÝ,m u'bvářen í 
věcí ,id:ejemli. 1-<.e-~;i<l Jej paik Itím, že llOkwlisO'Vla-l Platonovy i,deje ve 
věceoh. Jsou Ipa'l< v nich dVOljím .z'půslobem : huďto jako ' kllidná 
energie (,potenciální), na pi-o jaJktO idea rlO,stI,iny v j.ejím s.e;menu, 
nebo jaiko činná energie, jak -Sle p-r:o.jevuje v rOlstoucí ras-tJ,ině. T élJW 
čin1olrodá idea je tu cille'm la příčinO/u zároveií. Jest ta síla směřující 
k u!rčitémlLl cíli, jimž jest plné uskutečnění ideje y čistý idleálni 
typ, čemuž i-ílká Ar'is,torteles entdechi,e. Talk s,tal se Ari\SltIOlt~lds 
při:praviteJem bludného iPo jetí Ipříčiny jaJkos,Ílly pů,sobivé, }alkéSli 
me:ta.fy~i.cké substance, Jež ve věcech s,edií a zevně :půSOIbí . V tOim
to směru se pojem »:pllSO:b~vé příčiny « dálle '110lzvíjel., aniž nalezl 
odpůrlce. 

T'ť'prve David H II m e lPodr.o:b~l j-ej Ipllioniik.avé kJritice ve ,svém 
díle' »ZkOlumání o It1O:zumu llidskéJm«. U!kázal, že ona ,působivá pří
čina (si~,a) není ve věcec-b, není součástí olb.jeik,tu; žádná zku'še
nc)st jí necliotvede dakáz-arti. KaJus.aulita je f,onmoll vědb;m,í , po~n:ací 

níž ZiPflaJcováváme onen nelsče!tný ,méliteri-ál smyslový-ch clbj 'mů , 
aby,chom ~Ii ho zjednoduší,lli .a tak se v něm vyznali; jest jed-nolu 
z ,pamúc-ek, jež ,cllovdllují onu bOlhatOlt.l , stále .se měnící Cli stálle 110-

VO)U skutečnost n-a!hraditi jaikýtmls,i ebezba,rvým schématem, -v něm,ž 
jř-ž není ničeho no\véh1o, v němž budiolucnolslt r ovná se im!inullo/slt,i. 
Tou,to !kr,i,tikolu rozpllývá se pojem síly v ipOutmll stá 1- o s t urči
tého spojení nlezi zjevy. Vý,po'védÍ : těleslO A působí g.ra,viltační 
si.llOu na B, říká,m , že B bJíží se vždy s ur,čitým urychleHÍ:m k A, 
Jéllkllnilc j:sou tu pro to p'odmín.ky. 

Z kritiky a:t!aJviSll,ického pOljetí ,kat,liSlality, již pOlda!1 Hume a 
jeho pOlkra'čovlate,lé a diolpliniltelé: plynou důležité plOznatky pro 
eta!b!lóvání :poj-mu kausality v tre·s!tní,m Ipr á\"v u , jež nás vyvar1utji 
čeltnýd1 o·my,lů . J eSltlliže kaus.alita není součástí obje.ktLt, nýbrž 
,pH-mlO Is,ubje'kttu , forma vědomi. již zjevy spojuje-me, 'myslíce s.i 
je n:ultně ISIPohl s,váz:ané, jestliže kausallíta je f.ar mou myšlení účel
ně vytvoi-enou pro Ipra.kti'cké účely, plyo\e z noho, že ríhný,m úče
Him budo,u 'sllúuži'ui rllzné ,druhy těchto .spoje11lil.l, že tedy ka;úsa
litě mllžeme dáti různý ohsiah. Žádný z .nich není a.bslolhltn ě 
správný, každý rn.abývá hodnoty v-z'hledem ke zvláštní Ip'oltřebě, 
k níž bv,} vvtvo:i-en. 

Ta1< Ji d o V)' piojelm IkaUlsa,l,i1ty , ienž pHoinu Jaks.i _perslOit1lÍ 
fikuje - přeclstavuje si ji jako něoo alnallQigidkého osobní vŮlli -



j.i ,S'tě dosté).čl pr,aktic,ký.m ' P9rtř~bám 'II1Juže z lidu. N edo:s.tačí y~ak 
yědě, 'ježp,o,tře,buje 'jitiéľ~_o, 'IPQjet,í., P110\to olperól~alia·-li jim t:restrlě,.: 
rr:>r'ávní' věda, dost~la se IS,' má)m. při\ p'l1vé\m Ikn)~ku do ~lzký·ch. NebOť 
a:>ojmov~T]m,i L;IÚiky příónyv tomto atav,i,s,ti,ckém ;slrríy~lh }s.O'u pi-6d~ 
!1ě čéljsoivá blíz~o'st .yzhdedem. k ú,čin!kiu, ctál,e v .? ,řjěině~ vidí S'~ yŽ?)T 
riějalké . ,ag-ěns :~ }alt:ýs.i , a'kt~vni (sini-tel a kiQn~~:čně -tOjto ag'etlls SlaJmo 
'0 sbbě je~s,t ~ přícip'ólU jedin~óI1-Q1u, ~ ,OOlŽ' Je. rioe:-ticky rieisp;tá vné. Ne
~ylo r:n.oŽIl1IO t~qy . zla:~hytjt tím,tQi ~ ,\ka(uš~1nLm poj,men ty p,ř~pélJdy, 
v nichž p-rávo .ť:inillo zod!polvěc1nýlm ~ z,a . v)' sled~k pachitelle,: jenž 
byl čél!sl(wě odlel1lým strujcem, tl-estné.ho' výsledku;' dá,le ip-ř~p'aJ?'Y, 
kd'y p.a,cha-tel nepl-ičinil výslledlklu svou alk,tivÍ1jo'stí., nýbrž palsiivnlílm 
cho vánílm (případy o!p'olm·inutí) a Ikot't1iečně tam, kde právo činiilO 
ta yýsl'ed'ek odp.ovědnY-nú ví/ce 'pé,ld1aJte\lů, ji,ohž čirnno,s,t ča;s/oivě ne-
kóů,nc:icl;ovál:a a ~ lměll'a n'éstejný v ,'l-iv' na· v~Tlsle·cl~e,k. ' : . 

. ' . Ja)~ýjest tedy Qio,s.a,h }<,a'll,saJIlilty, k něm'už t,restně-právnllí vě.da 
m.ohl;él; Dy' Imíti z·ř~tel? N ~bUide to: .kaiLlJS,alliJ,ta fys,ikální. , Fys,i!ka. tOltiž 
v:Y'pl~~.cO/vlaMl (hlavně spis);- Ma·chov)Tmi) · Ike SV)T,m účelllm pOJjen~ 
i<au?iaJlilty, :který j,e d~ěma znaky char,akterisrtick:)l. Pi~edně ,SV.OIU 
ex,a,ktnolstí,bezvýji,mečnQlSiti . Forma fy-slikálního zákona zní: 
j~stliže j sou tu urči té po\clmínky, j.es\t ,tu v ž d· y urč.iltý- děj, D ál,e 
J)ii;O:niěl1l:ila fy,sika vztah :příčiny a ú'č-ilnu<iu ve ' v~tah vzájemné zá
" ' ~S1lOJsJti, V'z,tah funtkčnÍ: Splrávně Sl uvědomila, že věci nejsou ro!z
děJlleny tai]<, ' a;by, ně.k,teré ptlsolbily ,a na llekt~ré aby byllO působ,: llo, 
Iiýbrrž že I vše'ohny '·s:ouča;sně ri působí i IPocl;léhají účinkům. 'Tak 
pl-·ekonaJlia ,méně , exa'k'tní vlzrt,~h přič1ny ,a: 'úČiinku čalsově 'po ~S(ohě 
násl.ec1uJí,cích a dioisadila · za nějvz1tah slOuča,sně se vyv,íjejídch 
děJll 'vzájemně 'záv1islých. (P.ohyb dvou pIianet je pOldmíněn1 ' vzá
jemně.) Fysikft,lní pojem .kau.saJli,ty nemá :místa ' " právu z tlolho 
dllvlOrdu, že právo se zabývá !konkrétnÍ'm slOlciálním ži,v Oite'm .s lP,řÍll,iš 
četnými a .p,rnp.I,etenÝ1mi pHčÍlnaimi, než aby je by,110 J.7.:e uvésti na 
90héma: když A, vždy B,OOIŽ je 'n101ŽtllI0 V exau.<tní fysi'ce, kte!rá se 
Í1ezab}'Tvá empirickým světem, nýhrž světe'In raóonálně ,}(Ol1\Sltn.W
v,aným . (vz:~ln011qprázdný IprostOlr, ideální bladkost těles ne'vzbu
zujících tření , attd .). S fylsálkáln~m ,po.jme'l1lkalusa.lity pr:alcov'aJlla 
,]{\fi,minál~lí vě,da v době osvílcenlsJ<é a ješté i za vydání naJšeho 
Ť,res,t. zákonllkll z r. 1803, dOl nehOiž se tn to pojetí dos,taJI'J (v § I 17). 
Měl-o to v8a.k v pr·ak6li bil,ahodárný účine\k, jelikož. kruté tresty, 
jimiž se te:hcla trestalol, by,lv talkJto ' 'omezeny na lmal)T okr,ull pří-
pa/dů. . 
, Výcho,diskem v trestnÝm právu bude nám pojetí k.a1ursaJ.iJty ve 

Sm)".sJu nejšÍ:l-šÍlm ovšem v · omezení, 'jaik toho účel trestl1i~ho práva 
vyžaduje . V tOimto n1e]Šáll~š.ílm , s:mys!llu je pH6inou celý 'kolffipl,ex 
tP'OIom in e\k , jež jsou dle naší zlkuš'enolsti nutny k tc10lStalvení 'se urči
teho účjnku, a ťo' ,ta.k, že žádl'l,á z nic-h nemiHe olcllpadnO'uti. Z to/ho 
dů(v,Orcl,u t},azývámepi-Íóinollt též jednoitlltivdu tP'odmínku, bez nÍJž by 
ttrčltý ij e,r nen a.starl. " , . . 

Otá;ka . je, které pOldm~nJky z ,cedého k,Oim:pllexu budou ' pro 
nás r'o z h'O d n é. 1\1o žnqSitJi jsoiu dvě: buďtlO je stall1!Oví ~treSltní 
.~á'konlk sám, jaik to činí náš ~iJrestní záJkO'Qitk v § i34' (a· tu ne,z,bý
vá, .než se ·mu podří chlt,i), ile))o · 'trestní záJkoj\1·Í'.k' kausality neddi-
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nuje, a tu na'stá,vá pro právo nutnOls,t vym,ezi,ti podmí,llky výsled
k'l1kr,im,imálně-relevan,tní . Z !předu jest jilStŮ', že v úvaihubudJe 
přicházet jenl jednání pí-íč.etný'ch lidí. Otáz"k,a však jest, pOlkuld I l\z~ 
tyto činiti odpo~ědnýtmi za trestný výsledek. (PHéino'U .zaJbiú 
není jen iPla'cha!tdův čin, nýbrž a. obchodník, kte'rý mu revolveir 
jp116dal, tavárntk, který jej ,vyr1Ohi~, otec, kte,rý pachClltele zplodílI 
alt/d.) . Jde tedy 10, olmezení k,ausálr.llÍ1lO fle,g,resu, který jde dione-' 
konečna. Roz,hodujícím kriteriem }e !tu cíl, jejž tre,stní záikon~k 
sJelClrulje. Jest nes/parno, ž,e účekm jeho jelst zajistiti plodné slolužití 
oJb.čanli ve s,tátě ťÍlm, že hrozí trestem tomu. Ikdr) by svým jedná
ním tlotJ,J .sO'uŽítí porušil. Chce tedy mo,tiv,a,čně pú,<.:O!bit ,na l,ids~(ou 
vůli. PlOněvad,ž pak ~e obrací na Čl1Ol\Těkadříve než jedná la dři",e 
než 11Ias,tane trestný výsJe.dek, jest účelno a rozumno trť\stati je
~clJifl1é ta jednání, jež trestný výs\led;ek dle pachateli příSiúu:pnézlku
genosrtí m'a.ií za následek a jej,ž tedy Ipalchalte,l Ipi~edvíc1al před s.vÝ'm 
činem nebo mohl 1)řeclJvídlat, výs-ledlelk tedy, Jenž nenastal nepřeld
",~daně, na~hod\ile; tedy talk, že Ipachateli nebyly zná\my nebo po
znatelny všechny poi.dmínil<y š\kolcUivého výs,ledku, k,tJeré již 'V době 
jeho oi'nuex,ístova.1y (na Ipř ; pad1la!telkiITl znásilnělt1rá žena mél.a 
prl1,trž), nebo p,Khateli nebyly známy šrr<:bdlhvé úóinlky UJl1či,téiho 
jednání a není mož,nlO po pachate.lli pO'ž aldlOlv,ati , aby je znal, je1Jikož 
l;ze je předlPoikláda\tá jen u odborníka. Jest te,dy ,při zjišťování pří
činy krimíná,lně-r,e:1eva,n tní Sldí},eti stacn:ov!ilslko ,pad11a\tel.ovo, t. j. 
p:d~íta(ti s tím, c'o ipéliohate1 věděll nebo věděti měj. 

Od této ,teorie ,subjektivně-élidekvátní kauslallity lliší se slta:no
v,1sko Riimelinem z·élistáv.ané, objektÍJvně-k'aJusáhní. Dle něha, má 
s'e ,Považova'ti výsdledek za aldekvá,tně,pnůČlÍJněný tehdy, jestliže 
»clodélltečnou progno!sou« by,l'o lz,e jej předsví:dJa!ti ZClj přibrání vše,ch 
okolností, třebas teprve dloda.tečně zjiš,těnÝ'l:h a ,za použití v,eškeré 
zkušenosti l'idlské, tedy i těch nejoldJbo/rnějškh poznaitkll speciáJl
nkh věd. VyliO!učena je tedYaJdelkvátní kalus.ální souV'islost tehdy, 
'j'eSitliže lidská zk,ušenoiSt IPlř-es znaLost všech zjis'titeln}"ch, v době 
č,inu existujíckh podmínek dloichází k polznání, že 's nastallý,m vý
Sile'dkem nebylo lize počítalt. S tÍlmt.o v)rměre,m nel},z·e ISlouihla,sri/t 
z toh'0 dli V'0d:u, že trestníprá,vo by tÍlm či,ni,I'0 odpovědnými l'i'dli 
nezavinivší zlo .a ,ta/k by ztrá.:C:ťI~o Sivlij dl: .l1liotí(vač.ně působit na 
lid)skou vůli. 

Třetí teorie slta,ví se připlos,uzování z,a,v.inění na s/banov,i,slko 
plrliměnného diváka, počítajk ,s jeho zkušeností a zna/Losnmi jalk'O 
oibjektivnim měHťkem, Též tato teo\ľie je neJl1idržitdlléÍ., jť\liklOž 
palk bychom 1TIulsi1i exkulpOlvati odblOrníka iS nadprůměrnými vě-' 
dJolmostm,i neblO člověka sice IS prliměrným!i zna,lo,stmi:, avšak na
hOldíle znajícího podmínky šklOid!]'i'véh'O vÝlsllec1ku, kte,ré pro OIslt:alw i 
jslo\n skryty. 

Otázka vehni slp.orná jest, ,mlOlhou-'I,i býti dlelilk,ty výs.ledečné 
slPáchány i o:pomenutím. Při řešení tohoto p.rohlé~nu nejvice uká
z,a'la se neschOlpnost bludného poj etí Ikaus.alirty. N esprá vné no.etic
ké v)Tlchodi.skio zJ..,llsobiJlo, že mnoho duševní energie malrně byllo 
vYlpllÝitváno krimin,a'1iisty k řešení této atázlky. Na jédné . stra~é 
hyla tu ,právní n011ma, Ik,terá činHa palchatele OidlPOivědným za vý-



sledlek vzniklý opqmenut~m urbté pOlvinn/oMi -' na dfuhé ,&tnaně 
stejně jistým pro ně bylllO, že \pi-Íčinou l11l1Že býtj jen néco a!ktiv
ního, ně]a\ké konání, ,k dežto V OiPOImen!Utí byla slpa\třo,vána nega,ce 
konání, Jest jasno, že veškeré pokusy o pi'eklcn utí to.hotO POizpOifU 
byly marné. Jest zás:111hou K :a II čt.b o v 10 u, *j že vyve,dl 'teoil-i,i 
z ,tohoto mrt:vého bodru , ,podalY bys,tr.ou ana,lysol1 s!pd:vné \p:Otjetí 
olp'~men l1tí. Správně poukáz,al, . že fO/zdíl mezi Ik,oaláním a olPome
nLlltÍJm není kvalitativní, ,nÝ'brž ipOIuze Sltyihstioký: není t!Ot nějak:)T 
fys.ic.ký Irozdí! ve světě vnějším, nÝ,brž fOlZ/díll ve focmě vyjádřentí, 
neboť kaž:dé své ,k Otnání Im:o[1tl pojtmenovat ja:ko opomenutí tohOt, 
co ne\ko nám, ja:ko zas.e Ika:ždé olpome'llIutí ja'ko 'konání Glrěčeho ji
ného'. Tutéž Slkutlkovúlu pods,taJťl1 miHe zákonodárce olznačiti 
huďto jako nese llně.ní branné 'p Olvinnols,ti (tedy .i ako opolme11lutí) 
nebtO jaJ(Q odstěhování se, ztnlllzélJčení atd. v úmyslu vylmkl11out'ti 
s e branné povinno,Slti. Jen vlhodno'slta eklO'l101m ičn olSiŤ. r'Olzhoiduje, 
kterého 'V)rrazu p:o''l1žije,me. Opomenutí není -te,dy negací či:nnOlSti 
vůbec, stejně jako nechtíti nezna\m,ená, že by' žádné vědolmé Iko
nání nemělo býti uskl1teč.něno v tom ,smys.l,u, v Jakém spíd ne
chce, ll)Tibrž I1iedltít.i Z l1él!mená, že jen určilté konání není chtěno. 
Mezi ko náním a !Q1P.QJl11enutím není kva:l~ltJa;tivni.ho liOIZdílu, nýbrž 
1101z:d~1 kvantitativní. (Jen nepélJtr11lébo pohybu ,p ~1ky vedoucí Ik V)T, 
hybce je třeha k Ipi-ec'ho,du mezitiJ1TI, ,kd y výhyh],ca ještě není pře
SIUll1uta él kdy je.) Přechází tedy činn Ois,t, již ozna.ču j eme jako k o
néÍ!ní, v činnost, jiiž Clznačuj eme jaJko o pomenutí, téměi- nepozna
telně. U znati lz,e všalk, že zpravilCHa bývá .QJporn~nU\tí vzh ledem 
1< vÝSiledlkn [xlISli,vním čil1itelem, což VŠalk .při ka:ulS,aliťě nelvadí., je
lilktc:xž - j a~{ .isem ltiž 'pOlz·namena! - názlor , že přičinolu má být 
vždy něja\ké agens jako atavi,sm je ,překonán, neboť pl-íčinu pOljí
máme jako pOIdiminkll, bez n íž by dle na1ší za<:uš,enosti v:)TSlledek 
nena'stwl a tudíž nenasna-l by ta.ké ško.dlti.v)T v:)Tsledek, kdyby nebyl 
býval p ,adlate.1 svou 'p oVíinnols,t nezaned,batl. 

Otázka jest, pokud můželme ~TII] i1.1v,iti o o p 0' !ln e n tl t í, 
v /p r á v U. Jis tlO jest, že n ebudeme čin~ti ocIpo.věd:n}'rm za Šlkoid
J,ivý vÝSlJ.e.dek každé h o, ,kdb ·mu l1 e.zélJhránil, nýbrž p o/uze It 0'ho., 1 dl() 
měl povinnost mu z,abrániti. Tuto ipO!'rinno st můžeme v}f1voclJi.rt:i 
z t'relstnělprávní n ormy, též všalk Slluš í Ll:zlllaJti /prtO p rávo· za r Olz
hoiclnOlu 'lur,aV'ní 'Pov innost obecně uznanou. Tal].;: budeme trelslta,ti 
clIohrého pla.vc e, k t er § z,lálká dO' prou1du šlpaltnéhÚ' plavce s ipfí.s.lí
bením, že ho ochrání v Ipř~p.ajdě nebez.pečí, když Ť'olne, pojm,e úmysl 
nechati ho utonout a Úlm'Ylsll, ~ilVůj též :pftO'vecle. Ně.které zákOlníky, 
ja,kd na pi- o no rs.k:)T 'a též oIsnoivanlOlvého trelS t. zák. ČSIl. , OIhsiahJují 
ustanovení , že všudle tarm, ,kde je řeč o jednán.Í, lx}Zllrněti jest tím 
též QP.omenl1tí leda , že by .o~palk ze sDuvislosti vY[)llýva1. V zh/l,e
d:em k hořejším v)Tv'dc1l1Im - m)T1slÍtm - je to ll lslŤ'a'ntOlvenl zbytečné. 
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do studia právnick)' ch metod. - Prušák, Kriminální noetik -:.. - tyz, 
Rak. právo trestní (část všeob.). - 'Neyr, Základy právní filosofie. 
Finger, Das Strafrecht. - Lammasch, Grundriss des Strafrechts. -
Liszt, Lehrbl1ch nes deutschen Strafrechts. 

Majestas Carolina. 
F . M li lln e r (Praha) . 

lv!ajesta-s Ca,ro.lina l
) je oS'I1io'\;a z,e,mslkého záklOinnbka, ktel~oiU 

před~:ožil Karel IV . . snemu česJ<:&mu ke Sic.hválení dle ·m,ínění Pa
l~ackého již v r. I348, dle m.ínění \IY erunského teprv,e ku SIV. V á
ot~VIU r. I355, ač K:a;rel zmii1uje se v .pi-eclIIII1uvě Ol 40 lete,ch uply
ll'u,lýdl od- smrti Václava ll. (I305). K.da by'l aiU~orem NI. c., ne
vlme. Nebyl-li jím však, K lareJ IV. 9áJm,tedy jiS!tě měl velký Vlhv 
na j.e,jí obsah. DllVody, které vedly Ka,rta IV. ke k odifikalCi , uvá
dějí se v cI10slti 'obšírné předmluvě, která piOčíná fitlo\Slo,fickýlm OIdů
vodněním mo:oi J)anolVnické, pi-epté tétněi~ .doslovně z Ipředlmlu.vy 
BedJř'icha ll. ke »Consbrtutione,s regni SÍó:lia.e«. V dalším líčí Ka
rej žaloSltn)' úpa,dek moci krállO,,:ské v Čechách a jakG hlavní pH
óinu jeho uvádí zasltiavlOvání a prodávání sJtatkú korunních, čas,t~ 
exempce, čJ.lnž zbavil se král možnosti vyJ.::onáv,ati spravedJno:st 
v z'emi Zlpulpn OlSlt šile'c:ht~T odLtvo.cHll1je hJ ,<wmě. tím, ž·e král nebyl 
v zemi po ,Tčtš,inu sivé vfády pi-ítOlmen a když šlechta se pro!tivjla 
moci krMov,s<ké, namnoze ji penězi uplácel. Karel IV. ISl1\élJhl se 
napraviliti tyto chyby sv)'ch ,pí-edchúclcú a pOlča'l borr-l.i.vě vylku\ťlO 
v,ati z,aiS:tJavené stJatJky a vraceti je koruně. Aby zabezpečil ,porá,dek 
v ,zema Hu.,p.Í"Íště, poi'ídlil psaný zákonník. l\rÍ.c. , talké naz)'vaná 
»GolHiSlti:tublones 1l0lSltrae«, obsahuje ns,ta.noyení (celkem I27) jed
nak nová, jednak pi-ejatá z cE-ívějšícb sbírek nebo pi-ed(pisú docho
vaných Ipráve1n zvyko'vý1m. Z to!ho je patrno, že Karel měl za pod
kroidsbíd;-u Pi:emySlla II. a Václava II. Která ustanoveníjs,o,u 
z nich pi-ejata, je těžko ,přesně stanoviti, poněvadž o,ny sbírky vy
p,ra.cované a sněmem' odmítnuté se ná,m nedochovally. 

Osnov,a zákona bylla I&němel'n 1". I355 odmítnuta a Ka["el JeJl 
plllSolbnoSlt sám OdV01l,<lJl. Nebyla :M. c. tedy nikdy zákonem, ' ač 
v IpOlz.dějŠícb dobách po žÍv.ala z'l1Ia'čné a,Hlt ol·jty právní. Dt:l'volde,m 
zamítnutí 11. C. byla zejmélna ustanovení ús,tavníhlO pt"áva, :kte
r)rm,i upeIVnělla mó!c kráje na úklOr šlechty. Sta'v:~ové ,práv,em s,e 
c1f\lI,e o bávél,I.i, že vázáni ]iSOlUCe p9a:ným zákOlnem, nebu:d\ou mod 
vykonflvati takového vtliJ\'u na tvoi-e,ní Ipráva_ ;an<o .cJ:ols'ud. M. C. 

1) Prameny: >: 1tJ a ie~ta s Car-olin;}. s i ve constitutiones Caroli I \I, 
Rom. Imperatori s. N une primt1111 in lt1c em prolata stt1dio Pauli Geschi
nii. Hanoviae 1617. « - PaUack)r: Maiestas Car·:)Jina. Český Archiv III. -
1 r. Jireček : »1\11. c.« - Codex juri s bohemiei 11. 2. - 'iVerunsky: »M. 
c.« - Savigny-Stiftung hir Reehtsgeschichte IX. - P elzJ: »Die 1rL c.« 
- Mitheilungen cl . Vereins Hr Geschiehte der Deutschen in B6hmen VI. 
- Kapras: Právní dějiny zemí koruny české 1. § 7. - JireČ'ek: »Život 
právnick)T.« 93. - Čelakovsk)T : »0 zákon. činnosti Karla 1V. « Právník 
XVlIJ. - PřednesenD v semináři prof. Kaprasa. 


