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pod sankcí 11e[)1atnosti líně,c o za\k,azuje , IPéllk jde o ahsol!lJtní nrulllítu. 
Ov šem otázko u v praxi cLoIstiSjpolfnou bude, "kde jsou hranice ab
s'OIlutí-ll nuililty. Ohecně tmložno Hc i, že ,lize je v.1/dě ti v lJřekr-olčení 
kompetence (na pi'-. rrl ález Č. 1 2 ro\č. I 9I 9) . P okud j de o nez,ad'a
te lný zúj em, tt1 · ev~de11ltn ě jde 00 o tázlku de leg e fer,euda. 

Majestas Carolind. 
F. ].\I ú 1 1 n e r ( Pri'llu\ ) . 

(Dokončeuí. ) 

Náro k na d ě cl 1 C tví ,po ,rodičích! náleží cJtětellll pod mod ' 
otcoVSk0I1.1 i vy stoupl)Tm z moci. Synů,m odlděle1Ý'lll i nelOldldělle
ným, dcerám p ouze neolddělen)Tim. Odlděl'~né dcery (vdané, vdovy) 
jlSOIU pok.Jádány z.a odbyty věnem. Zemřeai-l~ 1lOIdiče bez dětí, 
s:padá j ,mění ji,ch do komolfy kr. Dě'dlilctví po l iO!dň,dch lná b:ý, tů' za
chováno ,nezte:1čené pro syny . Utrácení rtIohOlto jmění je z,a:po
věděno ,pod trestem neplatnosti zc,izOiva:Cího jednání. J,mění t oto 
múže b)Ttl .prodáno jell v nOlUzi . Je-li více tc'!eh, 'kdló :m.ají po POo
zů.stalém ', )děditi, iná pozůstélJlo.s,t bir·ti líOlz·dělena u pá.n Ll a knÍž·a,t 
buď pi'-ed ~rálern neb 3 zvollenými popf<woi, u vlliá1dy:k před ti'-emi 
PQpra,vci tdh0' kraje, kde j.e dlědi,ctví, u měšťanů a ,sedlfá1ků před 
ryahtái'-em místa, v němž statelk leží . POll1ěv'ajdž mn~ch Olvé,kněží a , 
cÍ11h:, sbory nemohou míti t. z,;. s·, '·olho,d;ného jmění a jn.n:ěJl1Ií du
chovního - ne'Su.'11 ě jí zcizih, jest r tm zalpov,ěděn o dabf,Q\vatli neb za
sta.vit.i ně.co ze jmění konkulb:nám. Rovněž ,klnéžs.ké děti nemoh olu 
po oLei ničeho ,děditi. Stejně s.lužebníci králolvští musí zachovat i 
neztenčené služehné sta,tky ikrálem uděle:né. N emolhou j.iich z,e
j.ména uděliti v,ěnem a zacUl\uii,ti ' je.n do v'ýše 10 hřiven s,tří.bra. 
Sta\t.ky .jClkjmko li z,púsobem d el. sllužebníiků nat:ryté JSou sll.užeb
ními strLtky král1-oiVISrk)r'mi. Zís.ká-I·i žild jaik:o v,ěřibel zapla·cením dlu
hu statek, nesilní jej bez svo l,ení král·e zdziti, ,poněvadž statek 
ž,ic1ov.s.k)T podléhá vrchnímu vllla,stni\Ctví ·kr·állovu. . 

. Z insltrukcí rod i n n é h 0' Ji r á v ,a mli'uvís,e v NI. C. Ol věně 
Dáti · nevěs.tě věno bJ'lo povinností u,l,ožecl.1ou ur6t~lm pi'-íhu.zným. 
KCiyž by totiž rSltrýc !leb hra:tr odepřel neteři neb ses.ti-e osiřelé 
s:vo].enÍ ke súabku, élJby si mohl podlržet:i jej'í veR1iO, dá na žlalbbu 
nevěsty povolení ,ke sňa,vku zemský s,QIuld a dOtltuťí záro veií. bratra 
neh' strý.ce :k vYlplacení věna. Vdova miHe věnem volně nakládarti. 
V ,t'Omtojediném ,případu není :k převodu v1as,tnictví potřebí zá-, 
p isu do des,k. Daa."ova·cí 1 ,i;S'ťina musí bý,ti .aJe olpatřena pečetěl:n,i 
dárkyně a 7 zemanll jako svědky. Syn má Ipráv0' V lsti leteah žá
c:iati -o vyplacení .p0'díllu ze j.mění otoolyskéhó zděděného po dědoví. 
K žá,dosti je.hoOlt.ec mLlže b.\Tti přinucen k vy,pla,cení onoho r)O~' 
v inného podHu. 

V. Proces. Právo .proce:sní v -&1. C. je , velmi neú pIlné. VVe-· 
rt111 Slk)T uvádí, že v 'bOIl11DO ;pHpa:dě Karel IV. ' úmysl-ně neda,l za-: 
znamenati. pr-O'cesnkh pi:edpi.sů. Bylo to v době, klcly stavo,vé zá l 

f a,sili o m oc v zemi s 'pa'l1.Qlvníkem a král chtě l si olsohní iustici 
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ppnechati výhréLdně sobě. Poněva;dž soucl zemský, k ně!l1)už ' ,dío.srud 
všecJmy pře v tre,srtnich věceoh ná,le,že;ly, byl v ,rUlkou stavii, Karel 
ne, výslovn ě , sice , al:e mlróky chtěl ří,zellllí .o Inich přinésti na sDud 
?:volr;siký . L;,stanovení u lvI. C. t ýkají se tudíž zej,ména řízení () ža
lobách, na něž bYILa trestem náhrada š.lw'Cly a ne trest osobní. Ač 
v p rocesnkh us,t,anovenÍch :M. c. j SOlU mn Olhé v~'razy z i-ímLS;j(Q
ka\11tC1!'lIickéb o pro1ce,su, přec e , nelrze o nějaké recepci tohorbo J)ráva 
mluviti. 1U

) Dúleži.to u změnu provedla :rvr. c. tíun, že z ruš ~ l a o'fldál:y. 
užívání obně él v'ml)' úpl;ne,ll) sO'l1hoj mne,zen je,l1o Hét tři pHpady : 
1. Pro podezi-ení z úk,ladu o- živolt krMe neb člena král. rodin y, 
2. když by někdo z,cizil něco ze zho'ží král. ~.lebo o 110 Ulsi:loya,l , 
il.eb na tom měl úča:stenství ' (v to'mto ,phpaldě -l11u sí z OIbOlu s1,ran 
b)rt,i , 9 svědkLl vlzato pOld pří9ahn), 3. je-li něu<do v , podezření, že 
po'han il dVLlr král. z p orušení stydlivosti a pócti vlQosti. Souboj 
bucY a,],e . rprolvq:l-en, s-olUhlais.í~li obě sttrarny. Nesouhlralsí-Jli (jedna 

,s tr:ana, mů že pflotivnik pohn.a:t~ protivn oru sťrarnlu :pi"ed ,k:rá,rie ,' 
ld"~r)T při roz.hOidne . . 

A by zachována byla di\stlOjnoslt králoivsU<á, nemúže král plod
da nými býtli pohnán oSlOilYně , nýbrž je n ' prolsltředn ictvím úředníkLl. 
Pi-i ro zhoduJí ,páni s Ikmety v čeJ.e s nejvyššiJm kom OJrníkem. 
K V)1povědi král sláJm j,é:lIko' jiný pOlddaný má bÝlti »d.ržán při z,a
chování počestnosti, krá1. clrůst'Ojenlsltví « . Ste jně král může polhnati 
k soudu jen prois ti'erdnictví/m ' hofrychtéře. 

l"{ízcní tre s.tní je ohšÍ,rně předelPsán Ol ph z, l očinu krádeže , 
lo up eže n1reb odní,mám,í pilat{l . Poškozený olz nalčí zlro.čindJ::> 2 . riedě l 
po s.páchání sud,ímu a tp-o-žáóá o půhončího . PL1:hončí ,požene ža
lova:néhó na SIO',U,d ,k stalllov,ené HILl'tě olsoblně . Není-I,i pŤit'Olmen , 
požene ' jej před če l edí a přeJd sousedy, n ení-li ani těch, vyl~iol1á 
ptlbórn veřejně na trhu, na nějž .p.oihlllall:)T n~b jeho, silu žebníci "do
cházejí, v nutném IPI-wa1dié oznámí pi\hol1 ry cht~li-j a 2 pl-í,sežn:)Tim 
t olbo měSlta. Když přijde čas PÚ,h OllU , oznámí púh ond s holí v ruce 
(k,terá je odZln31kem jdl'O m Olci) , .že pŮJhon vykoi.1lal k dnešnímu 
dni. Ž,ado bce na to ;před'náší ža:llOlhu, Ža110!V,aný vyžádá si , o d soudu 
t . zv. po;taz, ml1že hci,co uzná za vhodné. NeOls!pra:v'edlllní-lli se 
tím, mllže se tá/zati ž,aliollxe, Ikterýc1Jen, flOk a na kterém místě 
z'I:očJin byl spáchán. Odjpnvěď ž,a.l/dbce sro vná se ,se zápisem ž,allOlby 
v zemskýdl de,skádl a nesouhlasí...:,l,i s nílm v něčem, je oJbv,iněn:)T 
sproŠltěn; so uhlasí-Iii, určí soud den ku iPi-í sé:lize. VUistanovcný den 
se jdou s,e strany buď olsobrně neb Jich sjednání zás.tup.cové o- p-r.i:mě 
na hraclJě v k ,alp li k vyl< OInální pi-ísI3Ih y . ]e-lipohnaný ve SpOTU pi-e
m'O'žen anebo se k r Olku nedostaví, Ipla'tí ustanovení prO; eX'ecuci ~ 
ŽaJlobce, po,žádá o půhončíJlo (jiného , než ph piihoil1-u) , který vy
koná t. zv. »Jna,pomínání « odsJQlu(zeného, ,~by dlo; divou neděl se 
s žalob"cem vyrovnal. N eurČi ní-li rozsudlku za!dbst, vykoná úředník 
s j? ůhončím (zase jilt1 )Tm) ZV!OId. V ,pHpal.dě, že cl!Qi rdka a dne ne
z aplia'tí , přip3rd ne všechen užilte.k jehlO ,statku ž,alohci do výše n á
hrady škody s úrOlkerr:t, 10%. NeučiIl1il-1i ' ani jedno ani dr~lhé , clb jc1 e 

JO ) vVerunsky: »Die Ma iestas Ca ro lina « str. 7 1 
ll) Čll. 39. 
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k t. zv. »,panov:all1«. Žalo,oc'e má toti.ž právo dva(klrát do rolka za
jÍJmati na statcích koně a dOlĎytek. PQlovid11tl zjílmaného je pO'Vinen 
-dáti soudu. N'esplní-li ocLsoluzený pOl roce -a dni srvOlji povin.nost, 
-dojde k »ošacování« statku do výše náhrady. V roce následujícím 
jako nová pohrůžka 'může být zn;orvu vykoltláno pranQiv~ní. N eza
p l'atí-liani potom, ,spadá oša,oo\V,aný s,tatek na žalQbce. Zcmře-l;i 
zatím ž,ai1lobce, prechází jehO' prá.vo na dědice. 

Řízení v osobní }us,tÍ:ci je, jak již .podi()tktnluúo" tém,ěř po
luiÍnUt1Jo. J SOlU -VU jen dvě tvS/tanovení a s'ice a) 'u nálSUného slTI<i.1iStva. 
Řízeni v tomtopHpaJcLě je výslO'Vně určen.o' ,k SIOudu dvo'f'slké1mu. 
b) Pro dívky provdávajíd se bel- slvodení rodi.čťt neb j. příbuzných, 
je příslušný sOlUd dvolrslký, náležejí-Iii dívky ,stavu šlechtickému 
ne.b panskému, Dívtky Inižších S\t~Vll pati-í ,pře,d sou,u pO/prav>Ctl a 
,k'rál. vlia,daře té kra.jiny, kde se plflovlilnění sta,lo. 

Rjzení ve sporu o hran:ice lels,a kro a p'anského je nás'lecLujicí : 
Z každé strany má býti vybráno 9 s:pplehlivých, nestratnných haj
ných, ktei-í za pHtomnooti puťkrabtho neh vlada'ře na ,mí,Sttě se 
c1tOlhodnlO)u a IU',aJl1,ici, vy,zna,čí. V .pří/padě ne,shody, vylosuje pUr'kra
bí (vladalř) z každé strany 3 hajl!lé a na zák,ladě jich .přísežné vý
povědi rozhodneY) 

Zdáštní řízení je při zahrání jm,ění Stpadlého do. kOlffiplry. 
Fl~oJm.istr, který vede správu jmění král. dá biřičem třikrát pr0-
volllati na trhu měst, kde ,statelk natpa1dJlý l'eží, že se uvázal v jeho 
dr1žení . Námitky musí býti /p lředneserny do 14 dnů předdlVo'l",slkým 
suodcem. Poz,dější nároky il1'e]sotU phpouštěny, lečby doftyčný svěd
ky dotkázal , že nebyl v ddbě záklOnem pře,depsa,né pHtomen. Pro 
něj běží potom 14denní lhůta ode dne natv,rácení clo země.13 ) 
S pory proti kro úředníkům ZVll. \popravlcům soudí k'rál nebo ho.f
l·ys.téř. S!po:ry proti vJadah"lm kro ,mají býti pře1dl111eseny ,před hof
rychtéřem, který vydá l.isty, opirarvňujíd kmety 'pHslušného mí
s'ta k rozřešení 'StpIOIfU. N emlOhou-li sle shodnouti nebojtcte-l ,i 
o »osobný slÚd«, rozhodne horfrychtéř s~m. Pána Ip:rohlásilti psan
cem mohou jen pqpravci. Konšelé neb IpHsežní oznámí }en piO
p,av,cúm, k,ohD za ,psance ,považují. 

z P R 1\ VY. 
Útěcha trpícím. Spect. pllofesor dr . K. Herrmann-Otavský věnoval 

S. Č. P. » Všehrd« 10.000 Kč jako úklad fondu pro- navrácení zdraví stu
dujících na právnické fakultě v Praze. V tom obrovském moři běd a 
strastí, jež způs,:>bí ztráta ,nejcennějšího pokladu každého jedince, není 
takovýto dar jen sllz,ou soucitu, nýbrž stává se skutečným podkladem 
-pro plodnou pomoc v neštěstí. Studentstvo naše zajisté plně ocení krás
nou snahu zakladatel/ovu a snad se i najdou ti, kteří následovati budou 
vzácného příkladu šlechetného dárce. 

Dr. Hans Kelsen, profesor státního práva na universitě vídeňské, 
přednáše l dne 25 . listopadu v Brně IV zasedací síni obchodní a živnDsten
:ské k\::J>1TIory na pozvání něk,") lika profesori'l brněnské fakulty právnické 

12) Čl. 52. 
13) Čl. 104. 


