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lium, FOIľlInKle quer;e]allUlTI a FonmLlfl,ae jurla,mentornm«, k,teré .uve
i-eJnil Jireček. lt;) A,l,e : pro veš·keré t y t o olbolf)T pcJt::iik yJtJují formu1l áře 
vellmi máJo, Sflovnáme-,1i, jan<é vu)'ravc1ě obr-olvlslké množstvl z,pa-áv 
vyzí.si1dume z ni'ch pro s,oukrio'mé právo. Pro i-ešenllí jdl0 ()t~lzek na-
1ezneme tu toHk ma,teriálu v lSoluhrnu :přli sobě jalko ni:kde jinde. 

Uvážime-li zisk ,plyn'Oucí ze sltuclia f0)11mulái-ú, b o!hrato,s;t ,lá tik y 
v l"Jich sikrytá nás sU~u,tečně přelkvalpí. V jejich Isb~nkách na1lez n eme 
poměrně vice materiálu n ež v li\sltinách, PlQlněvél.\dž Iprá vn ík ,zuž~t
kuje i ony fOlrmu!}áře, j ež pro h.j-stor,~kla j-sou něm·é a bezcenné. 
Tím neú'ze ovšem tvrditi, že /plráv nlk může bezpolc1l1TIínečně př,i
}m.Quti ka'žd)T formulář bez k1'i6,ky, . n )Thr ž n,aOlqa,k právní'k hodla
jící použív'ati fo.rmuJáři1 j,ako pram'enL1, nutně m,ulsJ. postupo vati 
\ ' dmů o\];eúetn ě. PO'sllzování není m ožno provésti ptoUlze II jednot
livého :ku Slu zv;]áště, nýbrž je třeha ocenilti ,i celou shí,r'1<Ll , v ní ž 
f.onn'uIJ ář je zařa,zen. Neboť t,3.Ik jedině v:v nikne IPolvaha f.olf'tniulá-ře. 

FiQ'nmuláře jso u pralmen ISikoro vesměs věr o h o c1 n )T, :pro
tože vÝ.hradné určen í fOlrmul á i-i\ a jeJ.i:ch sbirelk pro sotutkrolmo/u 
poti-ebu sU<,la.cJ!atelo:v,u vyh.lč,uj e i zájem je ,padě,lati. Jediné nebez
reč í záJelží v tom, že sIkl.ada1tel shírkv by li byl! Ojpisal l.i,stinu faleš
n ou. Jin.alk Ipro právníka je be.zv)Tznamno, zda opsal si č i s top: s č i 
koncelpt llis,tiny nevypl~avené. 

A 'tak souhrnně Ihe říci , že f Olrmulá i- e irSOl1 11aldmíru dL1ležity 
ja.l<C>lPrannen k poznání právnícJl dějin. J en ietdiného je ti-eba: 
'O bez 1'- e t n é h o u ž í v á n í a peč ,I i v é k rit i k y . V fUC e 
n eo~)él.trné stáv aj í se n ebe z;pečnými , sna,Jiflo by ZIPL1'Sioh11y zmatek 
nejen v hisťoirickém ba,dátní, nýbrž i v právním . Pi-i Slprávné.m 'po
stupu všalk vnesou mnoho nového s'VětJ ,a a dlOll<áží samy, že jej.i,ch 
Y)IZnaim P[,O st'uclium právně hiSltori oké je dOlsuc1 s.tá.1,e ješ,t ě ne
clc)c en ěn . 

Monarchie a republika. 
Kozáček Em. (Brno) . 

(Dokončení.) 

Dúkazy Bernatziko-vy samy o sobě, nehJ.ec1íc k hoi-ejšímu od
mítnultí (že totiž nějakého práv'a »vlastnÍiho« n ení , nebo, že každ~ 
p r áv'o 'sc. su,bj eU<hvní je v lastní,pokud právě někomu patří), kte
r)Tlmi se ,sna,ží ~poJdeiP řítů svou pr~rvnickou ťheolf ii o m.ona:rchii , po
kJá,dJám za ilOtgidky va,c1né ze dvou dLlvodů: Za I. sna'ží se Bcr
natz,j)k Ic!oká.zat existenc i »ivaaiSltníJl o práva na 'v,lá du «, které jest 
zán~l ladem 'ce lé jeh o. theo'l".ire, u,rčit )Tmi Ip r á\vními in Sltitucemi, které 
z to'h o tb zá;k la-dního ( »vlastní « p ráv o) pojetí plynou. Zlde Jde 
úejm!ě o Jogkko u cbybu t. zv. h yste,ron IprO'teron. Bernatzik pří
č inu (vlla:s:tní ,právo) doka'zuje nás,le,dkv (určitým,i insltitucem,i, 
které IPlrávě ono v Ja.sltní právo vyv.QIlává). 'To je sitejné, jla!klO 
kdyby někdo ,chtě l c1okaz,ova,t ,p-latnost ústa.vy (n or)!n.a."bivní pří ·
čina) p Jalt.ností tJr estn íb o nel)o občanskéh o práva (n onnativní cllt-
s.lec1ek). . 

15) Co d. jur. Boh. TJ. 2. str . 312-354. 



Za 2.: Z BeTn.ai:)zi..kova vlaSrtního rozboru těch právních insti
luci, kte;ré ~yvo:lává »v IGllsltní « právo v monarchii, se zi-etelně jeví, 
že zde jde o IPou.hé po1iti,cké pastuHity, jehkoz není záv,ady (a stá
v,au:O se talk) , aby byly vJIClJs,tní i reiPubhce. Avša,k právo, zjev nor
mativní, nelze ,dokazova,ti ,politlClkými cvf'gum'cnty, n:)Tbrž zase je 
nom arg,umenty p'rávnid<:ý·mi. 

POSltup dllkazů (těch zmíněných práv. institucí) Be;rnatzi
kov)Tch je ·as-i ten.no: Ten, k,do 111á na nějaký úřad právo, se liši 
od toho, kdo jest jím pOUlz·e IPovéřen Hm, ze v 1. př~adě chrání 
právo zájem jednotl:ivce o úř.ad v jeho vlaJ.sltním zájmu, v 2. přl
padě pOILlIze v zájmlu veřejném, nebo zcela žádném. (1\!Iyslí.m, že 
tento »v<lastní« zájem je Z,fo:vna tak IpOlchybnýpojem, jatko tc' 
»v,l,asltní « právo.) Dále: l,,1ona'rchův nárOlk cbrání přímo ús,tava. 
Velmi 'pi-í,značné JSOU též monar,chické sy,m,bOlly. 110narcholvi se 
1-íká 'sU'v,mén , !pO'žív á zcela zvláštní úcty, exter,iJtoriálniho jpa.sta
vení i v,e funkci neúřední, již jen pro S,VIO'U osobu. Nad prioistého 
oihoana jej vyvyšuje jeho urozenost, rovná pouze s urozeno.sltí ji
nýoh panovníků, eXlklusÍvnost celého j<eho r:odu, tres.tní 'přednosti . 
V úst,avách IPrý ,se jeví tendence iPráva mon.archovélJ 'co nejpodťob..; 
něji vy'počítati, záj,my pres~dentovy na vi1ádu us'tUlpují 'P'aJk zcela 
zájmllm sltátním. Monarchii hoví tudíž neo~povědnoSit hl:aivy s<iát'u 
- republice odpovědnost (ja.ko pH slPrávě oizího jmění). :Mon
aJ1ichiJi s,vědčí dědičnost - republice Ikrátká doba preSli,dentského 
úi·acUu. A dědičnost sama zase vyvo'lává řa,dlu institucí, jinde ne
mYlSll:i1telnýc'h. Představa o ,právu k v,ládě vede k z,astulPování 
mo nar'chy i v jeho neschqpnosti k f,aktid<:ému ,panování, neboť 
nelze Jej d jeh'o »vlla'srtnÍ« 'právo !připravi,t. (Já myslím, že k tomu 
ve,dle představa o dědičnoSlti.) Neboť .schopnost k právům kV{L, 
i když pominul,a s/chopnos,t k č.inum. Toto SiO\ukrom.o!pTávní roz
lišení vecUe k dů:sledkům, že dědí i ženy a' že jest mOlžný i panov
n~k, který vůbe·c neexistuje (nas'citurus těhotné vdovy :po králi). 
Mon.arch/ovi tedy dů's}edně pati-í i vOllno.st ,poi-i,zování o jeho právu 
na vládu. 

Pokluld tyto .monarchické zna,ky vykaz'ují též republiky, jsou 
neelllsl,ecUnými !pomí'šeninami obo~u kontrérních for:em, a tuto ne .. 
slPrávno:st nej ,l~pe dokazuje, že se v děj-inách nikdy neudržeily, jSOLl 

lPifla relP'ubW(ju nevhodné, nesnášejí se s jejím účelem. (Tu je Ber
naJtúk už ddcelia jéllsněv politice.) To však neva,dí; zálldadní pro
tiva; Itrvá, stejně jako rozdíl p,ráv věcných a obliga,čních nenlší ně · 
které melzitylPY. (V tento rozdíl dnes už nevěHme. Obojí je kon
struo váno z různý.ch hledl~sik.) 

Máme vŠlalk i Jinou antithesu než mionairchie-relPubali:kla. 1\!Ion
ardúe-stát patrillTIonijní . V monar'chii je vládce orgánťim státu, 
y.e Is1átě patri,mlOlnijním vla.stntkel11·. V monarchií 'panovníJk i obča
né jednají ve IprospěClh státu, ve státě platriulOnijnim vltas,tníke.l1l. 
V monarchi,i :panovnÍlk i občané jednají ve 'proslpěch státu, ve 
státě ipaJtrimbnijním občané jednají tohko v zájmu panovní,kcvě. 
M'Ol1élJrchie je ,tedy ~mez.iltYIP mezi re;publi'kou a s·tátem patrimonij
ním a mllže se blí·žiti vke sem anebo talm. (Kele je zde ona ne
dotknutelná antithesa?) 
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Pos.taNení monardl Y, jél~": O ,org ánu státního, nutně pozměúuje 
řa;cLu důslledků z kons.e.kventního vrá'va na v,ládu. Zvláště: Dělitel .. 
né cLéclictvÍ 'S,ou'kromop/rá vní s,e nels,náší s jednotou sitá.tniho svaizku. 
V monarobii dědí právo na Vlládu vždy pouze jeden, koncentru:je 
v sobě v,šecko korunní !právo. Nelze volně pohzov,ati O' koruné na 
př~pélJd slll1,nti, ,ani m'ezi živými. TO'ho ndze v monarchii absolutní, 
klde lPanovní/k je sám ,zákonodárcem, zabezpečiti právně, proto 
sklá'dáJvají monarchové korunovační lPřís,ahu. V ,monar'chi:i klOnsti~ 
tuční Ise cbrání integrita s,tátu fOlfmamli záJkonodárstv,1. N eodpo~ 
vědnOlst a nedotknutelnost bývá rrnílrněna odpovědností miniisrtlľů, 
součinností [»arlélJmentu ,při zákOlllo'c1árství a pI'enesením sOIUQlli
ctví n.a neodv~sllé soudce. To sta,čí konstituční monarchi,i. Parla
m,entáJrní mOlnarchie nebrzdí jen tě.mito zaÍ"Ízení'mi mona,rchovu 
mO'c, nýhrž přímo cá,st jeho moci přenáší na parla,ment, vlád3. se 
slkládá z ,parlcumentnÍ většiny, v zákonocláJ"ství má p.arlament \' idy 
pOlslední ,Sil'OviQ. P,anovní,k je ze zákonodárství zcela vyloučen, 
taJkže z oněch kriterií ne,zbude nic, než trestní ochra.na, meziná
fiddní (J)os.tavení, ,odznaky ,a v prostých .lidech s,nad nějé1Jká ta před
s'tava o. »milosti boŽí«. Přesto. však prý zůsltává i v padamentriÍ 
m1onélJfichi.i ipanovn~k sa,mostatn)rm vládcem, pOlkud zá!koi!llOdár~tví 
sle· omezuj.e jen na jpovšechné normy, uvnitř ni.chž panovní,k, po
dobně j ajko soudce, libero a,rbi,trio vlfudu vykonáivá. Nezáleží na 
tom, jcuk daleko jej norma omezuje, jen ,když zde je »s'amlOslat
ným páne\tn, 'suverénem«. TVlysH,m naproti tOllnu, že to niki;era1k ne
charakteris\uje monar,chu, protože v rám:ci normy vOllným uváže
nílm 'Vykonáv:á svou »vládu«, t . j. s.vá práva a pOlvinno'srni, kaž,Clý 
úředník: soudce stejně Jako ministr, okr,esní bejtman neblO četní,k. 
N onma, vážre ,každého a každá norma je více nebo méně povšech
ná. Všecky nekonečné cJetaily skutečného jednání určit nemuže . 

Résumé Bernaitzikov).TclJ úvah jest: ,právní rozdíl mezi mon
a:rchií a republ,iikou není v tom, kdo kde skutečně vládne, n~blž 
kidio kde z jalkého titu,ht vládnouti smí. Pl101Č tuto tlhe'Olrii nej)o
kládám za ,S/právnu, jsem se již pokusilI v jednotlivostech dokázati. 
V ce1ku ,my-s lím , že celý tento záhadný rOlzdLI ,právník nikdy ne ' 
může rOlzuušti,ti . Stát je pro ,právníka buď pOluze normo\vým ~;.ub
jelktem, piOlUhÝ'm regulativním princi)pem Iprávnického 1P0zná·,Tálli 
(/Viz Weyr: Základy filoso !i'e právní), tedy abstra,ktním bodem, 
k,terý je všude ,stejný a nedá se nějalk dělit, anelJo subjektem jJO
vlinnastlÍ, a tu by se ,m'oh:lo nanejvýš rOize,znáva,t podle druhu státu 
j.ajko Ikor,pol1aJce, dovedeme-Iii Iprávnioky vubec ko'rpora,ce něj~.:,k 
d:ěl;ilt. Z'de všaik není Ipro. dělení »republika-monarchie« rnlsta. 
Právni,dky mložné tHdění státu podl,e kvality a kv,antity p"vin-

. nols!tí vyměřen§ch inte'resovan}1l1 činitelům by v'YlPadi10 docela 
jinalk. MYisHm, že ani sociologicky tato antithesa neo:bs,toJí, neb~ť 
!při ry-ze 's'Oc,io.]0~6ckém, ka\usálním pohledu aris;botellls;kém s hle
dlis\ka lPlOlčtu vládnOlucí-ch (f3Jkticky majících Imoc) osob se roz,pl)
nulia v ,tJalk' ab'surdnkh končinácll. Ti, kdo tuto. antithesu vymyslili 
a ti, kdo ji háiÍtH. podlehli sugestivně výra,zn}Tm, a.Je nedůsle-ln~'m 
přelu.dům jud s,t,i oko-sooiOll og-ic,ké kom,bi n a ce. 


