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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. 
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mě'la pLatiti pro Čechy, vyjma jediné .ustanovení, které vý, sl ~lo-:v n ě 
vztaženo i na vévo cllSltví vJ".a,ti's,la:v.s:ké ,a mankrabsltlví budyš~ns.ké: 
Co se závaznosoti týče, týikaJLa s:e o'všem jenom š l'echty, králo v
slkýtchměst, klášterů, židů a ~t'aitklu svoiboldného. Púv1od)ní zn ění 
M. C. shořelo ji,ž ľ. r.3~5 a zbYlly jen neúplné opi,sy. POlene jednoho 
z nich vydélJI 1\1. C. P a vel J e šín r. r6r7. Vydání to to je ll1Jej
správnější a PélJl'aoký je také pojal dio »!\r,chivu Českéh:o«. Vedle 
tlolholto zpracování 'známe jen dv,a rLl)kqpi,sy: univ,ers.itní z porčátku 
15. s,nol. a tí-eboiíský z k'QlllCe téhož století. Drub}'r ruklOipilS, je ve1m,i 
neúp1ný. Český překlaJd máltne ce:l'kettu troljí. Ro·žmlbe,r,sk)' 
v knihovně tí<eboiíské, kter}'r je věrným -přerklladem 'l,atinsrkého ru
kqpÍlsu universitního a,ž do čL 123. PaJaJoký jej uVedl v »Archivu « 
vedl:e ,la:tilnského textu J ešínOiv,a . Druhý pi-eklad, který se do ch o
valI v mnoha exemplářicb, .sahá jen ,do čl. 38. Třetí zkrácetn.)T rpi-e
kl!a:d je vla,s,tně vy-tahem M. C. a pochází z doby Jiřího z P'o,dě
bra,d. Na:zývá se »Statuta zemská«, na něž 'Potom se sněmy české 
čajslto bldvolávají . 

Systém v M. C. vlastně není. UstanOivení i}J>ráva státního jsou 
p,romichána s ,právelm t1"'estním, proce.Slním a soukromým. 

I. ústavní iPrávo~ Aj Krá 1. Pi-ís,alha králoivská, .k,terqu je 
král IPoviÍncn slložirti do měsí.ce .po nap.adllutí clěd,lctví neb v'od\bě, 
týká se: 1. N eZlciz.itehnOlsti zemí, měst a prá/v králov.slkých. \ 7' P Oll
sku jSlOlu to -4- města" 2 hrady, v Budyšínsku 5 měst, v Čechá,ch 
20 · měsrt -- ll · hradů. Tři mrěsita (Oheb, FIOrss, Park'stein), která 
byl\a v zást.a.vě koruny, moholu býti od ní odtržena, leč by říši 
byla vy,kIQiUpella. 2

) Na!?ro,ti tomu může král 13 mě:st a 14 hradfl 
(přesně vyjmenovaných) dceři, s,estře neb manželce do ž~vOrta 
dáui , Slměniti , když by směna králov Slké vt'c.i pOilepšil.a, zastav.i'tli 
však j.en na 10 let. Aby z.a:bráněno byllo odtrhávání části země 
O/d kOfluny jmenovitě .při hr·anicích, nemá král ' dbpL1lsti,ti ·~xemip ce 
cfSrob neb Slt.a,tldl (rkr,ajin, měst, hradil), které mají zŮ'Sltati v IPO
slušoolství králLlv českých burdoucích. Král konečně pi'~sahá, že 
bude' hájiti důstojenství a cti král ovstlví českébo. Přisa:,hu tuto 
má král obnOlviti 'pi-i slavnolsrtní přísaze k'or.uno,vační, dříve než 
jest a:rc-ibi.slk upem ,pra:žs1k)rm neb jehO' IpreJ,áterm v době sedi,sl'valka/tli
ce korultllován. KOllunovace musí biTlti provedena do:) 6 měsíců IP O 

uvázání s·c v dbdi,ctví. Ve .stejný ča·s má být.i korun ována i l,:>rú
]1Q1vá.3) Aby zdůrazněn byl význa,m této krállOvs.ké přís.ahy, j.e !PO

vinen písař zemský čisti ji liTa sněm'u každý rd k Ol první suché dni 
jazykem českým pod ztrátou úřald'u a ctiL Jiné staltky a práva za
kO'1.\pená neho náJpadem do k'o:m'o1ry slpa,dlá jsou maJetkem králro 
výtm, s n~mž 'může se rSv'Cybodně nwk'.lác1a'bi . 

Aby bylo ,z.abr~něno všem S/porLlITI. Ol trůn, v1ožettllo, ustanovení 
o ovdovělé králové .pro .případ, že by s-e po druhé p:flo.vdalla. PrO'
v,dá-,llisle z,a knížete neb jiného zeměnína k'rál. českého., je9t od
] ou čena od svého věna a ,m,usí s Imužem O[pusti,ti zemi. Descen
denti jejich až do 3. kole1t1la ne smí se usaditi v kráuovství. Vezme-li 

2) Čl . VI. 
3) Čl. XI, XI II , XXXVIII. 
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si všaJk knížete neb ,pána jiné země, ohcUi-ží old krále věnO' 10.000 

hi'-Í/ven súíbra aneb užitky ze svéhO' věna statkového dOlžlivotně. 
hby za/chO'vána byl,a ,pře,srná ev'idence sta'tkll v m,ans-kém [)i0'

měnu ke koruně jsoucích, jsou piovinna vš'echna kníi,arta, manové 
i nápravní-d do jednoho noiku IpO nals:tolupení 'krále n.eb dia jednoho 
rOtku po SD111ti předcházejícího nosite.l,e léna uči,niti přiznání, ja
kÝ.mi statky neh ~právy vrládnou a požáda,ti 'Ol jejilch nové potvr,ze
nÍ'. Není-li krále v zenli, učiní tél!k přeld hejtm,anem ,z,emSlkým a do 
6 ,měs-Íců po návlratu do zelmě před krá:lem. DOlku.d by ne'slpllnilli 
této povinnos,ti, je/Slt qprávněn ,král neb hejtmélJn vzíti dosjporávy 
O'ny věci, kte.ré jstOlu v manslkém poměru ke kolr'Uně. Poruě;v,ajdž kráLi 
nál,eželo vrchní vlastni,cké prá1v,o nad Ista'tky dl'kevnim.i., ] SiOIU 
olpa,tli, pi'evoi-i a pt1obošti klášterů rovněž povinni předliOž,iltí- no
vému panovní:k!u lP'ři holdování s,voje práva k ph:h'lédnutí 3 ' po
tvrzení. D Olklac1em uznání vrchního vlastnictví králorv,a k stat
ld'l,m církev,ním je dále lP'ovinnlQlst novéhO' opata neb pnorbošta da
ir,ovati ikrálri oře v ceně 20 hřiven s,ti-íbra. 

B) U 1- e cl ~1 í ci: ~ -ejvy šší lli-celníci zemš,ti, ja,ko ž i ostartní 
od těchto úi'élJdů pocházejí.cí nemají býti j,menováni doživOItně, úř,a,
cly nemají jim býti prodávány neb zastavoválny. Stejně purkrabí 
htrél!dů krállOvsJ<ých mají být.i volně dle kirá'lovs'ké vtde dOlsla,zováni. 
K plnění tO'hoto ustanov,ení jes.t z.a'vázán král korunovační rpI-ís1a
hOlu. Ustail10vení toto rlolzšíi-eno i na úředníky vév'O'd!s,tví v'r:atisrlav
s.kéJh1oa markrabství budyšínského, "vz,ta,žm,Q i na úředníky kra,je 
pl,z,ei"iského, ktei'-í jinak nejv. úře.dnikúm nllebyli podrobeni. POikuld 
kva,hf~kace úředníků se týče, musí ,soudaové a rychtfJři býti zn,a
lý!mi jazyka čes,kéh'O', lerč by krM !pro zvláštní schopn<Q:st k úřa,du 
učimlil v.\rm,inku.~) :N" ej vyšší úřady (,1<omorníka, S'LVc1'ího" písa.ře) 
buďte iQis,azovány hrd:m,j hodnými, ,kteří seldí a děd~ctví mají v l<:!rál. 
českém. Ne]'T. komonnírk a nejv. sudí výsl'Olvně mají bý/tli z rodu 
lPamského.5) Ze Hí J)opr,a',vců, us'taJno\Ven)Tdl v k,aidém kraji, ne-o 
mlolITou býiti dva brat,ry. Kúj-adu Iparpravčímu a žádnému jiném,u 
ú;řa,du soudnímu Inesmějí b),ti přijímáni ps.a.nc,i a llic11evníci. Před 
uv;ázáním v' úřald marjí úřednici veřejně Ipřísa1haJh, »že budo u V Itom 
úřaidě každému plně spra:vedlnO's,t činit li a vésti«. V dlolbě inrter
regna mají úředníiCi i pur.krabí hra,d,ů nezóziteln)Tch 'Od zemřeléhO' 
krále llsltanovenÍ V' úřadě setlrvaJti pod ztrátou úřalďu a cti, Cl1Ž by 
krM slo:žil pi'6depsalnou ,pHts,ahu. Stejné L1iS,tallllOvení platí 'O' měst/ech 
Pra,ze, V~r, a.tisl ,avi, Budyšíně a Kur/mé ,HoI"e, která rnají vydalti při
jílždějícímu k nim králli ,khče tep'rve, ,když ;pHs-ahu slloŽí. Ze své 
s lužhy jsou l,řeldníc i 'odpovědnÝ1J11Ii. Obeslláni byvše pánem, ,mají 
s.e dostaNi,t:i, ze správy pOlčet čilnri,t<Í.a .z pHlpadných nařknutí se 
ostPray;edllni~ti. Zvtláštní ustanovení t)Toka,jí se síddní povinno's:!i 
úředníků. N ejv. komorník a sm:1í' mají čtyí'ikrá,t do roka (lla hradě 
pra.žs'kém za.,se dat/i a dle prav,c1Jy so uchti . .1 ectinou v)Tttuiniklu tvoří 
nelpr'íltomnO'st jejich v zemi, Ikdyž ve s,].užbách l~rále ]SOlU jilnalk za
méstnáni. Nejv. pÍSla1- sícní na hra/dě pražském, kde jsou uloženy 
Fle~l~y zem,ské. . 

4) tíL C. XIX. 
5) M. C. XXV. 



II. Správa: S o IU dni c tví dOIS,ta;110 se 1'1'1. c.pevných zákla
cHL Exernpce z .moci soudní a krajské byly vdmi ohme.zeny. Práv
ní pOlměry na nov)'ch hraldech byly up.rav'eny Dia poměnl mlélJn
s.kém. Jmenování vyšších · s.oudcú vyhradi.1 s,i krá l. ZHzen ,s'oud 
dvorsk)r, kter:)r měl v juri.scľikó11~m směru veškera práva krállov
ská. Oso.bní justici vyhnadlil s,i král. T .res.tní moc páni:'! nad podda
nými bylla obmezena. Blíže viz v práv'u trestním. 

Co se V'0 jen s tví týče, má M. C. několi.k pi:'edipi:sů pí-eja~ 
tý,ch ze starého zi-ízení vojenskéhO!. Při nepřátel,ském vJ)ádlu jlsou 
.pimTitnni všicbni 1 nížata, ,páni, vl,atclyky se slvý,m lielem .j . měšťa,né 
11a w lzlkazkrálL1\T odebra;ti se k nalpaldené hrani!ci a 4 neděle na 
v'ltastní náklad se živi,ti. Po čtyi-ech neclěllích jest dtolVlOll'eno v:zí.ti 
si na statcích kt-ále toli.,k, kOll·iik ,pro s,ebe a svého koně ka,želý po~ 
třebuje. V době války ~1i,k,do z olbyvatel kráLo'vs,vvl ne.smí bez do
vo lení krále opustiti hranice pod trestem :koil1fÍis;kace jmění. P ,o
něvatcliž byl O' v té době zVylkem, že páni a rytíř,i S lo'l1 i i.l!i zal žold 
,- ·cizich zemích, neby.lo jim v tOlm sice hráněno, ale pocl zt.rátou 
hla!vy .a majeltku nesmějí IV oněch Sllužbách ·do\;}ustiti se rp1-ÍlmlO neb 
ue'přímo ,11tičeho proLi vlasti. 

Fin a n ční ' spr á v .a· je pocbrobněJi upravena . Co se t)rč e 
s:taltkíi :krá1., nejčetnější, jsou usttanO'v,ení okr. lleskh a jejich ochra
ně. Vrchní vla.stnictví ,král. z{:Lstává i 1I.l.ad olrnou ,pl1dbu po vym3T
ceníles-a.. Právo nápél!du jmění do kb'n110lry k'rálo'VSlké nastává 
," těchto pi'Ílpadcch: I, Odúmrtí, 2. Když matka po druhé se vdá
vajíc ve,zme od synů věno a zem-ře, a/niž by věno někomu za ž'i
,"ota zá,pise.tll do desk ,do žila - 'spadá Věl1.11O do komo ry. 3. Staltky 
cUuch,o'vní v clJobě seldiSlvakance. 4. SúartJky lPi-evedené v m.rtV1O/u 
rUlku, t . j . duchovní-m 'Os'obá.!m, ko].egůím neb jín)'rm k or.pO'rfl.cím, 

·čímž by OlSloibní práva králi ze sta,tku plyn'Olucí nemoihJlla býti vy
ko návál1:a a tím by-I,a umenšena, 5. Statek usob dopustivších se 
trestních činLl, na" nči je treste/m 'krQinfi,~/ka,ce jmění. 

Z Ipráv regálních z'miřluje se M. C. jen o povinnoiSltech židú, 
ktei-í pla6 ·do komory povinné pOfpl iatk~T i ,kldyž sedí na zb'OtŽ í vlá
dyčim. 

Z a stá t n í c í r k e v uznána j ed ílně církev ,kabollická. p ,o-· 
:hanlia Sa.race~1i nesmí se usad'iti v kráJc)\v s tví. Pi-i pi-echoldu zelmí 
smí jim vša:k býti poskytnuto p'Jholstinst.ví. Kadl- s.t·vi a slPtOlltw.i-na 
na ně~m trestáno velmi pří sině. . 

III. Právo trestní: I,Ju.stiti.a perslOnaLis« n;tle ží králi. Pánll1l1 
Ci vll,adyikLlm dárna jest si,ce trestní m oc na jejích podcľanými, ale 
omezeně . Svého poddaJného nes'mí tres,télJt.i vypálením OČÍ, ui-ezá
n~m n:olslu Cli ,kollečllě ruce neb noh y utínati. '.Až cbsucl právo ta
kIOrV)r;mtio zpllsrobern trestat.i p o d·déllllé pá,n,ú,l1l náleželo. a ta.ké po 
OIc1lmítl1iutí M. C. bylo dále vyk<Ol11áváno. Amnes,t.i,e, Ik1ter O'u král 
uděl1uje, vztaJhuje se jeno m 11a tJreslt hmotn)T, nikoli na trest m·rav
ni. 'Ztráta cti má zltsta.ti skV1rn OlU mla t 01m,ko.mu jinlak byl.o pro
minuto, alby tím by.l .dán -odst:lta.šu.jíd pi~íklad oSlt,atlním . Zl 'očiny, 
z nid1Ž se nem.oh.o u o\či ·stiti ženy, nemají býti trestány vzhledelm 
k ~lan)osti žen ~,te_; I' l Ýí11 zJ) ůsobem jau<o 1.1 mu žt\ , n)rhrž vyhnáním 
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ze, zem:ě a ztrátou věna. Král maje vdi1ký ,snTIy'S'l pr:o ,éljuto,r ,i,tu stát
ní, zalpovědě,1 svépo.moc. Tresty, kte!fé zná M . c., jsolu: Ztráta cti, 

. poa,mlta, 'kionfislkace j'mění, ztráta úi-élJd!u, . tresty tělesné, vyhnan
stlví,sm,rt, vězení jen v jediném ,pi-ípa:dě. (Čl. 100.) 

IV. Soukromé . právo: 'U stanovení S'a'ukrolmého prá,va j SlOLl 
velmi nečetná a neúplná. Z p II s <O bilo s t k P r á v tl m není pro 
vše,chny stejná a řídí se přislušnolSltí k určité11lu sltavu. S lechtě 
pOls:kytnuty zV1jáštnÍ v:)rhody. St,ejné právo c1ánlO .krá:!. služebnÍ
kl1m. Pi-echází-li všaik ,do sltužeb pansik:)rch, ,ztlráJcí této výstady. Slu
žebníai krá:l. vúbec, ač měli Ji6té zv1áštní ,postavení, stáli přece 
níže než vla;dykové. To plyne zdllkazu, kter:)T musil provés,ti S11l11-

žebník kráL vydávající se za vla:d\yklu. Po dVajkrálte musí předvésti 
s!věd"ky, z nichž úi-e{llt1iky vY'losovlaní mají pHs,aho'll dosvěldčiti, že 
ijjJ-edkové b)T1ly už v lády,ky.6) 

11. C. zlmilluje se též o t. zv. »p U r k rec h t ním p r á v u". 
Os:oby Is'eclící na statcíclI pans;kýdl na t. zv. ius emfytenticum, 
jsou poddány Slice moci 'svého pána, alle p.i-ed vy,stěho,váním, do
sáhn\uvše t. zv. odpuštění od pána, 1l11ohqu do roJka a dlne »Burg
recht« p·rodati. Zameškají-li ,předepsanou lhůtu k prodeji, slpadá 
state'k na pána. Stěhuje-li se SledMtk o sv .. 1Vl,artinu, jest mu o d
puštění vydáno bez da,},šího,. V jinou dOlbu musí ruko!jmínlli se 'za
ručiti, že vš,e'Clhny ,pov,innosti vůči Ipánóv.i (desátky, robDlta) splní. 
Odlpí~al-l!ipál1r dáti odpuštění z jiného dilvodu (,dluh, špa!tné vla
daiřls1tví) a SledJ,ák to ';popíral, musí ,se se,dlák očiSitilti před svými 
],idlmi a pOlsily k,rál. Zdaií--]i se mu, nemůže mu ,povolení k stěho
vání býti O/depřeno,. Statky purlkrechní ' ,mu.že dO' roka a dne pr'O~ 
dati, statiky, k,teré ,do.sltaJ od ;pán1ia, zllstávají pánov,i. 7

) 

V p r á v u .o b 1 i.g a ční m pr,ove1dlena změna tírn, že sml.ou
vy mOlhly býti. piíatně Uz,<liv,Íirány jen nal ze,mském soudu. FOil-;m o''ll 

pi-evoldlU vll a:s:tnictv í nelmlovitOlstí je zápis clo: zemsk):-chdeslk na 
zákl!adě IpovoIení hrále 111'eb bez něho. Převodce oznámí nejvyš
šj.m úředníkům př'evod j .mění pr,Oistř,ednictvínTI kmetl"t, a. j. příseelí
ekh zem,s'kého soudu. Do roka a dne musí být potom převod VlllO 
žen o jednom ze 4 1suchých dinlů ·dOI delsk a n;lstUIPCe uveden v clržb.u 
př,elvedeného s,tatk,u. Uvedení v)Tikoná zv.láš:tní úiedníik, kterSr na 
tťhu Imista" v němž slta/tek se l1i3.lohá'zí nebOl na nejbližštm rI1rhu 
v: oko,lí (ne,ní-li v l111ístě ,trhu) dá biřičem pol třikráte pro:vloI1ánÍr, že . 
X přej all sltatek od Y z té a: z té příčiny. Kdb by uiplJatňOivatl nárok 
na převedení jmění, Imusi td olz[lániJirt:i úředníiklum a Sluchýah dned1 
mutlo prálvnímu jednání odlpíráno. 8

) S p .() 1 e č e n s tví m ,a, j 'e t
k u (uniiO bOnOlftlrm) Imusí býti za(p'sáno do. de,slk zemských aOlh1á
šeno v !p,ředeIPsarnlých ihůtách s,teljným způ,s!ohem, jalko, při pŤťmoldu 
-,m·aijetku. Spoilečníci nemusí l S[pollečně byldleti, alle' mlUlsi j:mlění v zi:
slkll1 ,i ztrátě společně uŽÍ;vatti. V i Ipřípaldech Pioohybnýlch m1us,í t o 
řá;dný:mislvěc:lJky ,pr'okáJz,ati . N aiproti to lITI/U ti, kdo' SlpOlllečně bydli ,a 
.ka.ždý s,amOlstatně sVllj ,m,ajetelk spr:a:vuje, nemají SipOllečens,tví mla-

G) čl. 80, 8r. 
7) Čl. 78, 77. 
8) 71. 



jetkového. Kdyby pro vilnlu něj ,akou zboží }eldnoho z,e Slpolečníků 
mMo přj'Padnollt,i db. komory králI., tehdy Sjpol!e,čný ,m'ajetek .se no<z
dělí, 1P01ovinanálež,ející prov:iněném,u slpa\CIJne dio komory, dJruhá . 
zůstaine druhému sp.oleční1k,u . 9 ) (Dokončení.~ 

Studium právnické v Paříži. 
J. Kliment (Praha) . 

Dříve, než p Olkus'í1l1 s,e piOdati Q1br:a,z s,tu·dlijn~ch 'poměrů ;praříž
ských, polkJádám za vhodné zmíni,ti se SltnUičně .o po\ds,tatě a vý
Zl1lJalmU z ah ran i ční h o st 1.1 d i a vllbec. ]eslt j'edním z nejdú
lež,i'tějškh čjnitelů v roz·sáhlém a liids,tv,u nald jiné žádioucÍim 'OhOJfll 
v z á j em n é II o p o z fl á v á ním e z ,i n á.r O< d II í II o a neipi-e
kvalpujeprOlto, že u nás stalb ·se aktuell1iÍm neprve od OIkamžiklu, 
'kdy ná:njd náš nastoupiJ přÍlmou svo.j,i úča\slt v iffi,ezinál~Oldl1iímkul
turn~m 51;JoJečenstvÍ, tedy od znovunabytí státní naší Sla\mOslta,t
nesti. 

}\ tu v-ši.mněme si nejlprve IP O' d 's t a .t y studijnílho ,poislání 
jedl'1'O'tliv.oova za l1flailicemi. Diva stejně ,důlež,ité úkolly nutno .. s,i 
v něm uvědomiti: prvým - všeobecným - .IeSit cíl e v ě d 0111)T 

p o byt, t.o je ,plánovitá snaha Jpro11iiknOIlJti všes,tr,a'nné nové pr,u
sti-ech a po,ro'zuměti žiVlotu dotyčné'hlo ná.roda;. ú'koll druhý ----:
zvláštní -- tvoří pi'-íSklŠl11.é o ·d 'b Ol r n é s.t tl !cl i um. , / obou těch
to" v:zájemně sle dO)plnujíóoh ,směrech .musílme pra!c.ovati, .. a Ť'ose 
dvou hledise,k: my .to:tiž nejen že · p o zná v á Ln e stav cÍlzího ná
r'oda, a to jélik v celku (,zmlíněnÝ'm dle,věd!Oimým pol)ytem) , tak 
zvláště v oboru, jejž s'tudllljeme (.odb. ,Slhldáem), n)-br'ž i cl á v ám .e 
s e p o z n a t i j ak:óž,tlo přísll'ušníci s·vého nár,oda, a. to zase j alk cel
k,ovč svým pobytem, talk hl!avně. v ,UbOTU, jejž za's'Dllplljeme (svou 
čiil1.ností MLfcLijní) . Tedy p o st.ránceak,tivnj z~s,ká váme všeobecné 
poznání dotyčného nárlOda a příslušné odbOll.'né vědomosti, při 
čemž srov!lláváním Ipřád1ázíme ,k tlvěldo/lllenÍ si nejen naši:clJ ne
dostatků, 11)/brž imnOlhých nes,po"rnýd1 pi-edností; po stránce pa
\S!ivnÍ ,pak jsme p1-íčinolu toho , že šíří <5le známost ona'šem nár'Jdě 
a s,táváme se t.ak státu pOd!])0ro:u v jeho důJež i té činniOsti pr'olpa
galční. A tak na.stíněnÍ,m !podstaty .za,hrani,čního stucha vysvitl nám 
i VOJi,k)T .v Ý Zll am jeho. Doda,ti oleště clll'tlžno, že studium talkto 
chápané. není úkolem nilk1:er,ak lehkým, ,5 . druhé strany jes1t vš.ak 
v zá}mu státu samého, aby SdlQpll)1'J11 a odhodlaným jedn'O\Hi.vcLlm 
byrl v této snaze co II1lejvíoe II álP'omocen. 

Piř.isltupujeme-li 11yní k v l,alsltnímlu předmětu tloholto po}echnání, 
Zlmíníme se především o v Š. e o b e c n Ý c 11 p o 111 ě rec h s t u
d i j n í 'e h v Pa·říži. Jilc.h dOISlti z'l1.élJČná odchy,lno'st OId IPolm1ěrll na
šich jeslt dána záSla,dně jinou vlldičí zásad .ou školllstvÍ než Ll ~] Iás . Ve 
Fr;a'ncii panuj e totiž » libu-té de l' ens~.ignem,ent«, co ž .působí, ze 
yedle škol státních setkáváme se ve vše,ch odvětvích se š!kollaiillli 

$1 ) Čl. no. 


