
případ, kde ne.iv. správní 
správních instancí a ruší 
,abyl? právní moci, takže 
meZI p.racovníky manuel

- v, této obecnosti ~ na
. Je možno si představiti 
:tdt, od rokti 1920 ji vedl~ 

(lépe řečeno: ne dělníky) 
aneck)Tch a tu pojednou 
kou řadu kategorií dosud 
~ní, Z něho vyjímá. Lze 
tšovati, až do novelisa,ce 
cázána. Bude pak záležeti 
ější než je zákon dnešní. 

Dr. Z. N. 
lee podai-ilo se Italii roz
ící .se v severní (Tripolis 
mahe), v Egejském moři, 
Dčátek italské kolonisac~ 
'ý kolonie africké správně 
občanů chráněn italsk)'m 

10 potřebí vojenského zá
Idu svěi-iti celkovou sprá
štní úřad, jenž byl od do
IÍm podsekretářem. Krá
:nto út'ad názvu K o I 0-

lí {~1-ad vy~aven později 
azvan byl U s t t' e dní m 
t o stí. Sídlo úřadu bylo 
nent, aby k vedení kolo-

k o Ion i í, což se stalo 
em kolonií byl (až do r. 
1 zavedení úřadu povolila 
LiliolJÚ lir. 
Gen e r á ln í ř e d i t c l_ 
b y voj e n s k é ; tomuto 
kartografick)T út"a(· · G c
i k )r c h, f i n a n č n 'í cha 
i?ovna a poklaona; G e
y cha veřcjn)Tch prací' 
) byly podt'ízeny úřady; 
V" době válečné rozš í řena 
IUtno přiměřeně zreoro:a
~oto bylo od 1. lJistopaodu 
Itelství kolonií v Severní 
)TchodnÍ Africe, a na 3.) 

tři úi'ady: a) pro věci 
c) vpovšechné a vei'-ejné 
)zdeleno podobně, s tím 
byl »pro věci povšechné 
iní správu a pro kolonie. 
lolečné 4 úřRdy: pro zá
klady. Kanceláři ministra 

a úřad, mající za úkol 
;t, tisk a propagaci. 
,o v předběžném státním 
~, L, ,z čehož připadld 
ni spravu, a· mimořádnou 
r připadlo na lnimořáďné 
ze~í v době do 31. pros. 
300 L;odečteme-li oněch 
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46 mil., objeví s,e nám surria normální spotřeby jak pro ústl-ední správu 
tak , i pro samotné' kolonie, to jest přibližně 6r mil. lir. Spotřebováno 
tédy v novějším režimu o 50 ' milionů lir více, ' než za dřívější spd.vy 
ministerstva zahraničních věcí, kdy na kolonie vydáno II, 376,220 L. ' 

V době povMečné náklad niét italské kolonie ' z~ačně st·oupI. V roz
počtu na rok 1923-1924 vyhrazeno ministerstvemkol<:m:ií celke'rn 
254,744.900 L, t. j, řádné výdaje ' činily I86,003.200 L ' a mimořádné 
68,741.700 L. K tomu dlužn() přičiniti 12,148.000 L, což jest státní sub
vence soukromým společnostem pro podniknutí některých staveb, za
řízení prtlmyslových podniktl neb vzdělání , půdy, na rozměře aspoií 
3000 ha: suma skutečn)r ch výdajú státních činí tedy v řečeném správ-
ním roce 266,892.900 L. ' . 

Ze skutečných výdajú pt'ipadá na: 
lT střední sprá:vu 
Tripolis 
Kyrenaiku 
Vojenský reservní fond pro Tripolis a Kyrenaiku 
Erythreu 
SomaJii 

6,~9·600 
96,449.500 
86,90 5.600 
31 ,600.000 ' 

13,500,200 
20,000.000 

Lir 

Úhrnem 254,744.900 Lir 
Rozpočet loňský nynější zatížen nemalou položkou na koloniální 

oddíl Národní milice a na koloniální letectvo. O normálním rozpočtu 
v nynější době nelze mluviti, jelikož náklad vydaný na trvající guerillu 
s domorodci spadá jednak na účet ministerstva války, jednak k tíži 
ministerstva kolonií a leteckého komisariátu, Ostatně loiískému roz
počtu ministra De Stef,ani nelze dt1Věřovati již z toho důvodu,že jej 
vydal před volbami. M. Jirásek. 

Delegace zákonodárné moci v moderní demokracii. Napsal JUDr. 
Jaroslav Krejčí, tajemník ústavního soudu. Praha I924- Nákladem vlast
ním, v komisi fy Jan Košatka Praha-III. Stran 127. Na příkladech 
starších demokracií, francouzské a americké, i nejmladších, německé, 
rakouské a československé, řeší autor otázku, jak dalece jest přípustno 
ve. státech s rigidními ústavami přenášení moci zákonodárné na orgány 
moci v)Tkonné, či vlastně pokud cestou obyčejného zákonodárství orgány 
moci výkonné mohou bý-ti nadány právomocí 'vydávati normy, jež 
mohly by měniti i zákony neb upravovati materie zákonem dosud ne
upravené. - Studií touto pokračuje autor v diskusi, rozvinuvší se u nás 
vzhledem k nálezu ústavního soudu z 7. listopadu 1922, a řdí otázku tu 
obšírněji než tak dosud učinil na Širokém podkladu literatury předmětu 
se týkající i pr'axe parlamentární a soudní. Zkoumá, jak zásada, kterou 
hájí i pro právo československé, o nepřípustnosti udíleti v)Tkonné moci 
výše zmíněná oprávnění uplatněna jé V' jiných demokraciích, 

Rozebírá positivní předpisy ústavních listin, upravující poměr mezi 
zákonem a nařízením, vykládá, jak předpisy ty interpretuje ústavl1ě
právní theorie, prakse parlamentární i oněch orgántl, které jsou povo
lány zkoumati ústavnost zákonú, 

N ejdi'íve obírá se a.utorprávem francouz ským, kterážto stať jest 
také z jeho spisu nejrozsáhlejší. 

V prvé řadě líčí, jak se k d'ané otázce staví literatura a reprodu
kuje názory předních francouzských theoretikú ústavního práva, z nichž 
jest zřejmo, že -vyskytují se v této otázce názory !Všech odstínů, od 
ol1ech; jež ' připouštějí měrou značně rozsáhlou,. aby . legislativa ,zmocn;ila 
výkonnou moc k vydávání pl'edpisů měnících ': dosavadní zákony, až k 
oněm, jež staví se na stanovisko zcela opačné, při čemž vys.kytují se zde 
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j-eš tě názory sprostředkujicí n1.ezi těmito p rotichůdnými stanovi sl y. 
Prakse p·ar1éi.mentá1~ní poskytovala vládě opě tovně · více méně r.ozsáblá 
zmocnění; avš'ak vždy dálo se tak s ' vědomím , že postup takový r:e~í 
v duchu '. ústavy, že ' však- okolnosti vnější (válka, pokles franku ?a jare 
1924) nutí k tomu, aby byla op\lštěna normální cesta vydávání vseobec
ný ch norem sborem zákonodárným. 

Pro právo německé · řeší . aut-or danou otázku zejména vzhledem 
k zmocňovacím zákonům ' poválečn)'Tm a 'vykládá, jak zvláště vlivem th e~ . 
orie a zejména právnického sjezdu v Bamb ergu ,zauj:al i říšský sněm 
stanovi sko, že zákony zmocně ní t ak ová . ud ělující, mu ~ejí h.ýti usneseny, 
v'e · formě vyžadované pro ú kony ústavni. " ' . . . 

V republice Rakou sk é působením theoretick)'ch názorÍl Kel seno
vých a pod. jeho vlivem stojícího ústavního soudu moc. nařiz?vací zn~č
ně omezujících i sbor zákonodárný staví se na stanovIsko, ze zmocno
vací zákony , rázll' výše zmíněného, znamenají změnu ústavy. 

Ve Sp~ojel\Ých státech severoamerických vzhledem k právomoci 
řádn)'Tch 'SOUdtl zkoumati ústavnost zákonů, mají v této otázce rozhodnutí 
sou~Í1í největší diUežitost a z nich ovš em v prvé řadě nálezy nejvyššího 
soudu, A utor líčí v této' partii zvláště, jak n ejvyšší soud staví se k d ané 
otázce a reprodukuje obšírně nejdůležitější zásadní rozhodnutí tohot6 
soudu, ze kterých jest zřejmo, že tento tribunál připouští pouze, aby 
výkoí:l11á moc vydávala pouze pi'-edpisy podružného rázu, které zákono
dár'ce sám upravovati nemůže. 
. Právem· československým o b.írá · se auto r naposledy a to poměn.1ě 

velmi stručně, chtěje snad, aby i-ešení otázky podávalo se pi"edem z toho, 
jak problém tento jest řešen v právech cizích. Rozebírá § 6 a 55 ústavní 
li.stiny a dochází pro naše právo k výsledku, který sám již několikráte 
vyslovil, že totiž § 55 připouští pouze nařízení ~rováděcí ve vlastním 
smyslu, jež nemohou měniti zákonů ani upravovatI obory zákony dosud 
n'eupralV'ené. . . 

N a to uvádí, co o spo rné otázce bylo psáno v literatuře domác í 
i cizí, uváděje na podporu svého l).ázoru, zejména posudky vyžádané svého 
času revuí Parlam ent, Praksí Č' e skoslov. parlamentu se autor nezabývá, 
uváděje pouze, že j es t v pi"íkrém rozporu e .stlanoviskem ustavníh o 
soudu. . . 

Následuje na to' »ce1kov)'T přehled « , v něrtiž vlastně obsaženo jes,t 
vyľnezenídané otázky. 

Bylo by velmi zás1užn)'lm, kdyby studie dála opět podnět k tomu, 
aby se ' i u nás uvažovalo o poměru mezi zákonem a nařízením, tak jak 
se v prvých létech r epubliky vyvinul. . 

Neboť nutno uznati, že čsl. parlamentní prakse jest v tomto ohledu 
velmi la·ksní a že zmocnění udělují se namnoze bez nutkavé příčiny, 
a že kruhy vládní neb parlamentární vůbec ani nenapadá, aby si je 1 

položily otázky, zda ten kter)" zákon jest ve shodě s ústavou. Ať uvá
dějí se jakékoliv diivody pro přípustnost zmocňovacích zákonů (a my
síme, že důvody dosud uvedené nejsou přesvědčují:cí ani s hlediska naší 
ústavy, ani Z principu demokracie vůbec), jest jisto, že stanovisko zastá
vané stoupenci zmocňovacích ' zákonů vede ve svých důsledcích k úpad
ku parlamentarismu a ke zhoršení zákonodárné techniky vůbec a k vy
řazení zákonodárného sboru" z řešení úkolů, které jemu a jen jemu při-
slušejí. ' 

Docházíme pak ke zjevu, jenž u nás stává se bohužel pravidlem, 
že není téměř zákona, jenž mohl by býti aplikován sám o sobě, takže se 
vlastně zákonodárství pi'esunuj e ze zákonů do prováděcích nařízení , 
aniž by proto mluvily nutkavé div-ody, 

Tomu zabrániti jest jedním z předních úkolů demokracie a dlužno 
proto snahu, uvésti výkonnou mocv· meze ústavou jí vykázané, jen 
vhati. je. 

, , Jose{ Šrom! Sovětské Rusko. (Nákl. »Orbisu«, str. 419, cena Kč 32.) 
Jako třetí ',kniha sbírky spis'ů politických, právních, národohospodář- ' 
ských a sociálních bylo vydáno toto dílo, jež už svým nadpisem 
v dnešní době upoutá zájem. A možno po přečtení říci, že pokud to byl o 

m ožno při 
veřejnosti, že 
měrú předvále 
a ' ukládá své z 
na politickou, 
v.y líčit co nej 
Ú revoluc e bf 
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problémech p 
j sou dúvodem 

Kniha je 
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mož no při malém rozsahu díla a za předpokladu neinformovanosti širší 
veřejnosti, že onen zájem dovede '.uspokojit, Autor znalec ruských po
měrů předválečných studoval i s tav nynější až do roku právě minulého 
a' ukládá své zkušenosti právě do této knihy, Kniha se dělí na tři části, 
na politickou, hospodářskou a os·větovou, Ve stručném úvodě snaží se 
v.ylíč it co nejobjektivněji vnitřní dějiny carské monarchie zaválky, 
za revo luc e bfeznové, a ,li stop adové, za občanské války - a po skončení 
teroru uza ví rá pi- ehledem konsolidace v!litřní a ry·nější, již. za vlády 
sovětů, do počátku minulého roku _ . 

V samotném díle postupuj e analyticky a staticky_ Část po1iticl~á se 
mu opět rozpadá na více menších kapitol. Zde zabývá se rozsahem a 
změnami územními i populačními, ústavou SSSR otázkami správy, soud
nictví a vojenství, politikou národnostní, vnitřní i zahraniční a končí 
první část studií o. s traně komunistické a komunistické internationále_ 
Část druhá, h ospodář'ská, je věnována, organisaci ' průmyslu a zeměděl
ství, otázkám . obchodu vnitřního i zahraničního, hnutí družstevnímu a 
politic e koncesní, otázkám finančním, dopravním 'cl odborovému hnutí. 
Část třetí, kulturní, poměrně nejkratší, rozpadá se ve dvě kapitoly: 
v kapitolu o školství a v k apitolu o státním nakladatelství. Kniha jistě 
niá úkol informovati a ' ř e kl bych, pouze informovati. A tím je dán také 
její ráz, a z toho také vyplývají její přednosti a jsou omluvitelny i va
dy. Jako kniha informační nezabývá 'se úvahami, než nejvšeobecnějšími. 
Autor přistupuje bez předsudků a s opravdovostí k věcem a problémům, 
podává je čtenáři tak, j ak jsou', A vzdává se všeho hodnocení, které 
neověřila minulá zkušenost. Tím je si vysvětliti · také její strohost na 
některých místech, kde bychom si pi"áli více d etailů a vysvětlení. To 
obzváště pociťujeme ' v úvodu při vylíčení československé sibiřské ana
base, kde postrádáme objasnění oficielního stanoviska sovětů vůči le
giím i dokladů o veřejném míněn í o nich, Někde opět zachází do pří
lišn:)Tch detailu·, t. j, obzvláště ' tam, kde při organisaci sovětů uvádí 
jména všech fun~cionářů často pro nás bezvýznamná. Velkou předností 
této informaČi1í povahy jsou čísla, jež autor bezprostředně podává čte
náři, ab y si z nich sám udělal, úsudek. Tak obzvláště možno si učiniti 
představu o čí s elném poměru komunisttt k veskerému ' obyvatelstvu i 
o zastoupení jednotlivých stavLl ve straně a poznati změny počtu pří
slušníků jejich za občanské války i za nové ekonomické politiky. 
Cenná data jsou zd,e . uvedena v kapitole: Organisace a stav průmyslu, 
kde z čísel můž eme dobře vyčísti, ještě stálé hledání nových cest v or
ganisac i výroby, Nejobšírnější statistika je statistika o produkci země
dělské, Rovněž obšírná jsou data o obchodu zahraničním. - Jednoho 
jen ' je litovati při všech údajích a obzrv1áště při statistikách, že autor 
neuvád í svých pramenů, jež by umožni ly další studium. 

Pokud ' knih a musí vystoupiti z pouhého podávání fakt a pokud 
a utor je nucen pronésti svůj úsudek, a'č se toho velmi zdržuj~, dlužno 
mu přiznati velkou kritičnost. Upozorňuji jen na ·místa, kde pojednává 
o nové ekonomické politi ce a o vojenském komunismu v průmyslu a ve 
výrobě vůbec . Avšak při tom nedá se strhnouti předsúdky, jež v těchto 
problémech pod rouškou hospodářských axiomů u ·větš'iny politiků 
jsou důvodem napros t ého odmítnutí. 

Kniha je celkem velmi dobrá a ač nedosahuje německé důklad-
nosti , podá jistě cenný . m ateriál ke studiu dnešního Ruska. Z. R. 

Prof. Dr. Antonín ' Hobza:'. Vznání sovětů de iure. - Bursík a 
Kohout · I924, otisk ze Sborníku ;Věd . pr. a st.; stran 22 Kč 4'-. - Ne
máme vskutku dnes důležit.ější otázky nad . uznání Sovětů. Jde zde 
pouz~ o uZ,nání v 1 á cl y; . tato . á ce popírá instituci mezinárodního 
práva, al e autor v brožurce dosvědčuje,. že sovětská vlád~ nad jiné je 
znalá mezinárodního práva, Zmíniv se o dvojí formě ' uznání, konsti
tutivní ·a .. deklarati1yní, s taví se prof. Hobza do řady obhájců prvního 
akfu, ;:j., poj~driav stručně o nevyřešené <;losud 9tázce . rozdílu mezi 
uznáním . »de iure( " a 1de ' facto « dává na jevo svoji sympatii ,pro 
uz'náhí'. ru ské vlády, což naz)rv~ 'p řev e de n 'í nejq.ovějŠíCh vztahů 
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Ruska k ostatnímu světu z j a k é h o s i pr á v n í hop ř í trní , n ~ 
s' v. ě t 1'0 mezi n ár o dní hop r á v ac (str. 7.) a ,na další , stráľ).ce 
odůvodňuje, svoje stanovisko. Zajím:wě líčí pak autor stav mezi spo
je,ľ:~ými eyr.opskými státy před konferencí y Cannes, .obrat během této 
k.onference' a " konečný sp~ch veľmocí a boj o prioritu při uznání So
větú . To jest opět důklaz ' o výborné po1iticť. Sovětů. Dále jest v če
ském' pře,kladu u:vedena ,anglická nota z i. února 1924, jež obsahuj e 
uznání Sověťtt Velkou Britanií, jakož ,i ruská odpověď, rovněž v pře
kladu. , Jesamozřejmo, že ihned po tekstu následuje kritika jeho, a to 
po strance formální ii materielní. Zmíniv se o otázce Sovětů Česko
s lovenskem, 'V'yslovuje se autor l' r o uznání, jelikož i Č . S. R. nezbytně 
potř ebuje uznání se stró.ny Ruska. M. Jirásek 

Prof. dr. Alb. Milota: Trestní právo hmotné (část vseobec.). Vydal 
spolek čs. poslucháčov práv »Právnikc v Bratislave, r. 1924, str. 102. 
Neveliká sice knížka, formátu školní učebnice, ale kolik práce a materi
álu sneseno na každé stránce! Skoro lze říci, že není v naší literatuře 
t:r. práva lepší příručky a že to očekávání, které posluchači naší univer
síty si od ní slibovali, nejen splnila, nýbrž i předstihuje. Neboť - jak 
už se u p·rof. Miloty z jeho výkladii fakultních dalo čekat - kniha ob
sahuje vedle s lovenského i právo české, zejména partie, kde se obě 
tyto materie rozcházejí. M:Ísto obvyklé, dávno svého významu postrá
dající předmluvy uvádí autor čtenáře hned in medias res, 'a sice do v)r
vojových stadií tr. práva. Celá tato úvodní studie stejně ja:ko statě 
o pojmu trestního práva, o diivodu a účelu trestu a s těmito i O j ednotli
vých theoriích trestních, je založena na Milotově předběžné práci z r. 
1923 » Proč stát trestác.*) Rozdíl je jen v tom, že v této knize autor 
už pi'edpokládá u čtenáře jistou znalost základii o v}'voji lidské společ
nosti. Tak na př. hned v prvé větě úvodu studie konstatuje Milota, že 
každá společnost má zájem na zachování jistých p r a v i d e 1 společ. 
života, ale která to pravidla jsou, už autor nám nesděluje. Souvisí to 
zajisté jednak s úzkým rámcem vymezené materie, jednak s přesvěd
čením, že lze u čtenáře předpokládat povšechnou znalost a prvotní zá., 
klady z n auk jiných. Za to další řádky odmění stručným, ale výstižným 
pojednáním o názorech na vinu a trest v riizných stupních lidskéh o 
vývoje. 

, Tak v době primitivismu máme co činit s odpovědností kolektivní a 
krevní mstou. V druhém stupni, kdy život je družnější a cena lidského 
individua je hodnocena výše, nastupuje systém komposiční, z počátku 
dobrovolný, v pozdější organisaci společ. nucený, či lépe náčelníkem 
vynucovaný. S hodnocením viny postupuje ruku v ruce odstupňování 
trestu ,(tarify trestní jako základ nynějších s.a zeb) a znenáhlá změna ko
lektivní odpovědnosti v individuelní. Zkrátka soukromoprávní názor na 
trest ustupuje pomalu mínění, že trest je věcí celku a právo na pomstu 
se svěřuje náčelníku jakožto jedinému zástupci celku, čímž trestní právo 
se stává veřejným. 

Tímto zpiisobem si počíná Milota i v dalších výkladech o vině a 
trestu a snaií foe je osvětliti s hlediska j,ak riizných theorií (odplatná, 
odstrašovací, polepšovací atd.), tak také různ)Tch dob (od pohanského 
primitivismu přes křesťanský sHedověk až po dobu osvícenskou incl.), 

Otázka důvodu a účelu trestu sice spadá více do právní filosofie , 
ale tím není řečeno, že by měla pro nás jen význam akademický. Na
opak každá theorie má své dalekosáhlé důsledky jak v legislativě tak 
i v samotné exekutivě a podle toho ji musíme zkoumat. Ovšem bude 
vž,dy záležeti na tom, budeme-li klásti větší duraz na zájmy a ochranu 
jedincovu před zájmy státu, či : naop'ak. Dnešní doba dává , za pravdu 
theorii relativní, jež podřizuje prospěch a zájmy indiVliduelní prospěchu 
kolektivnímu. Autor, -zdá se, ž'e se přiznává k této t.heorii také, ale ne 
bezvýjimečně. Neboť dle něho i reakce tr. má stále ještě svůj ra'iso'n 
d'etre a bude míti tak dlouho, dokud. v ní společnost bude vidět a poci-

*) Viz referát ve ;) Všehrdu c (1923) str. 52 (pozn. red.). 

Véda tr 
dobí - od 
Comteovu s 
konech pří 
gické (zločin 
lova) a socio 
níkiiv). 

Z pomoc 
srovnávací z 

Část pl' 
zejm. anglic 
vanských po 

Teprve 
zákona. Je 
jímž Mil 
pojednání 
telem k vý 
zákony čsl. 

Tř e t í 
dělil autor z 
jednají o tl'. 
čtvrtý o dii 
ovšem stále 
pojednávající 
sluší zejména 
propuštění, j 
jím loni ZPl' 

Pá t)T 
při ukládání 
upuštění neb 

Pokusi 
obsah aut 
sluhovala 
ze svých 
přináší. Av 
kterému se 
ačkoliv je 
dojmu, že j 
s vážností, 

Tento . 
legové slov 
plodnou pr 
sora na Sl 

zákony, no 
nictva a j 
B. Štědrý a 
Str. 944. -
jehož díl I 
žen a dětí, 
a pod. Velí 
dělníkú v j 
předpisy o 
živnos 
v Čechách, 



rávního přítmí . n .a 
7.) a . na další stránce 

~ak autor stav mezi spo
~annes, obrat během této 
opriorltu při uznání So-
Sovětů. Dále jest v če

:mora 1924, jež obsaliuj e 
l odpověď, rovněž v pře
sleduje kritika jeho, a to 
o otázce Sovětů Česko

elikož i Č. S. R. nezbytně 
M. Jirásek. 

tn.é (část v'šeobec.). Vydal 
attslave, L 1924, str. 102. 

ale kolik práce a rriateri
že není v naší literatuře 

ré posluchači naší univer-
předstihuje. Neboť - jak 
.1 dalo čekat - kniha ob
ména partie, kde se obě 
) sv~ho významu postrá
medI!ls res, 'a sice do vý
studIe stejně ja:ko statě 

,tu a s těmito i o jednotli
:ově předběžné práci z r. 
m, že v této knize autor 
11\ o v)'voji lidské společ
.dle konstatuje Milota žť! 
itých p r a v i d e I sp;leč. 
ám nesděluje. Souvisí to 
aterie, jednak s pi-esvěd
.1,OU znalost a prvotní zá~ 
: st~učným, ale výstižným 
lznych stupních lidského 

odpovědností kolektivní a 
družnější a cena lidského 
II komposiční, z počátku 
Cen)T, či lépe náčelníkem 
ku v ruce odstupňování 
~b) a znenáhlá změna ko
loukromoprávní názor na 
celku a právo na pomstu 
celku, čímž trestní právo 

.lŠích výkladech o vině a 
uzn)Tch theorií (odplatná 
fch dob (od pohanskéh; 

dobu osvícenskop incl.), 
více do právní filosofie 

význam akademický. N a~ 
dky jak v legislativě tak 
. e zkoumat. Ovšem bude 
!raz na zájmy a ochranu 
,ní .do~a. dává · za pravdu 
ly l11dlV1Iduelní prospěchu 
této t.heorii také, ale ne 

á
v 

stále ještě svůj ra'ison 
ecnost bude vidět a poci-

52 (pozn. red.). 

15>1 

ťóvat stránku mravní. A tak resumé autorovým je, že vš·ecky theorie 
mají relativní nárok na život, protože je třeba, aby byly posuzovány 
také s hlediska své doby. 

Věda trest. práva prodělávala ' rÓV'l1ěž vývoj ' dle jednotlivých ob-' 
dbbí - od indeterminísmu (zdůrazňování svobody lidské vůle) 'přes 
Comteovu školu positivistickou (příčinná závislost ' sociál. zjevů na zá
konech přírodních), klassickou i neopositivistickou ke školám antropolo
gícké (zločin je výsledkem fysického a psychického založení p'íilchate
lova) a sociologické (vlivy fysické i sociál. prostředí La charakter ~in- ' 
níktlV). 

Z pomocných věd práva tr. vytyčuje autor vedle dějin a pravovědy 
srovnávací zejména kriminologii se svými 3 větvemi (anthropologií 
v už. srn. , sociologií a psychologií), dále pol.itiku, statistiku a poenolo
gii. 

Část prvá je vhodně uzavřena četnou literaturou domácí j cizí, 
zejm. anglickou, francouzskou, italskou, maďarskou, německou a ze slo
vanských polskou a srbochorvatskou. 

Teprve v části dr u h é zabývá se autor všeobec. ustanoveními tr. 
zákona. Jeto zejména oddíl o pramenech tr. práva na Slovensku, 
jímž Milotov'a kniha stává se v naší literatuře prvou, podcivající souvislé 
pojednání o vývoji positivního práva tr. na Slovensku, se zvláštním zře
telem k vývoji v zemích českých od dob nejstarších až po unifikované 
zákony čsl. 

Tře t í část o t. z'v. tr. činu, obsahově nejdelší a nejdůležitější, roz
dělil autor z důvodll didalktickj'Tch na několik odstavců, z nichž prvé dva 
jednají o tr. činu po str. objektivní a subjektivní, třetí o protiprávnosti, 
čtvrtý o důvodech ji vylučujících a poslední o zániku trestnosti. Při tom 
ovšem stále přihlíží spisovatel k čes. právu, zvláště v části čtv r t é, 
pojednávající o j ednotlivých trestech a opatřeních zabezpečovacích. Tu 
sluší zejména pi'-ipomenouti, že k pojednání o podmíněném odsouzení a 
propuštění, jakož i o zákonu na ochranu republiky posloužily autorovi 
jím loni zpracované a vydané komentáře zmíněných zákonů. 

P á t Ý a poslední díl obsahuje výklad O zásadách uplatňovaných 
pn ukládání trestu, zvláště při snížení a záměně, jakož i při úplném 
upúštění nebo zmírnění u osob mladistvých. 

Pokusili jsme se pro nedostatek místa jen tak zhruba načrtnouti 
obsah autorovy knihy, ale jsme si dobře vědomi, že práce sama by za
sluhovala detailního rozboru, zejména vytýčení těch novot, které jednak 
ze svých přípravných studií, jednak z cizích litera-tur k nám prof. Milota 
přináší. Avšak nejdůležitější význam má kniha pro slovenské právo, ' 
kterému se prací Milotovou dostává díla nad jiné cenného. Neboť -
ačkoliv je to dle autora jen nástin - přece se po přečtení neubráníte 
dojmu, že je to hluboká studie odborníka, jenž přistupuje k dílu nejen 
s vážností, nýbrž i s láskou a porozuměním pro věci nejsložitější. 

Tento fakt - pi'-áli bychom si - aby si zejm. uvědomili naši ko
legové slovenští, neboť by byla v tom jednak vzpruha a. posila pro další 
plodnou práci autorovu, jednak nejlepší uznání činnosti českého profe-
sora na Slovensku. ]. Přenosil (Bratislava.) 

živnostenský řád doplněný 'novelami a k němu se vztahujícími 
zákony, normaliemi a rozhodnutími úřadů. - Díl II. - Ochrana děl
nictva a jiné pi'-edpisy řád živnostenský doplňující. U spořádali Dr . 
B. Štědrý a Dr. R. Buchtela. Nákladem Kompasu. - Praha 1924. -
Str. 944. - Cena 85.- Kč. - Před rokem vyšel prvý díl tohoto díla, 
jehož díl II. obsahuje předpisy o osmihodinové době pracovní, práci 
žen a dětí, práci domácké, podpoře nezaměstnaných, vystěhovalectví 
a pod. Velice hledány bývají dále předpisy o ochraně zdraví a života 
dělníků v jednothvých odvětvích živnostenských. Kniha obsahuje dále 
předpisy ·0 ochraně zdraví a života dělníků v jednotlivých odvětvích 
živnostenských, pak pi'-edpisy o svátečním, a nedělním k1idu 
v Čechách, na Moravě a ve Slezku, pak těžko poměrně přístupné 
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normy o , obc,hodě p,odoruním, ,o živnostech kočovných, o biografech, 
' soukromém výui:ování, ~ředpisy potravinové, ustar;tovenína .ochranu 

prodá:vajících a kupujících jako o Výprodejích, nek~lé ,kon~urenci a 
P99. Nákon,ec jest " připojen seznam .. živností. , . ~oměry živnostenské 
v,yžá.dov~.t1y á. ~ i1.~ustále' vyžadují množstýí . předpisu, Jež nyní rozrostly, 
se do~. takově 'šíře, že· jest .. nesnadno je postl'ebnouti.D!-:ul:iý díl knížky 
řadí .se dobře' k dílu pnnému,' doPlňuje 'ho a oba dva dily vespolek čil;1.í 
spo.1eh1ivého rádce v oberu práva živriostenského .. Autoři slíbiľi, ž'e pro 
obor práva pletného v zemích slovenských vydají knihu · 'zvláštní, ' než 
pi-ece 'v obou svazcích tu a tam vyskytnou se i normy platné jenom 
v zemích nehistorick)'ch. Vydanou knihou zaokrouhlují se pro ' prak
tické rrávníky normy živnostensko-právní-' v jeden 'celek, a možno 
ř'íci, že v ťótnto srrlěru jsme liyní úplně emaricipováni od příruček ci
z·ích. - Pořáde však máme své námitky proti značné ceně zákoníků 
Kompasem vydávan}"ch, ježto .tímto způsobem se velice pěkná edice 
K()mpasu činí ~rčitým ' k.ruhům téměř nedo:~tupnou. Nedalo by se 
v tomto směru určitou úpravou papíru a ;' ti~ku vydání ta 'více sevše
p becniti? Máme za to, že bylo by tak i' ve' vlastním prospěchu nakla-
datelství..· dnk. 

'Časopis -Archivní Školy. Vy~avaoí Gustav· Friedrich, Václav }'lru
bý, Vladimíi" Klecanda. Ročnlk 1. 1923. Prahá. · Nákladem Státní Archiv
hí Školy. 8° - str. 208. - Archivní Škola zřízéná r. 1919 podle vzoru 
vídeňského Institutu fur Geschichtsforschung a pařížské École des 'char
tes seskupila kolem sebe nejen své odchovan,ce, nýbrž i archiváře starší 
ve Společnos.ti archivní školy. , Její péči vydán byl právě tento svazek, 
který však není vľastně , ča.sopisem, protože vychází jednou za rok, nýbrž 
borníkem hned v prvopočátku slibně se representujícím příspěvky, které 

také .zajímají nás nejen s · hlediska právní historie, ale i praktického. 
Neboť právě nám, právníkům záleží mnoho na tom, abychom měli archiv
nictví řádně organisované pro bezpečí práv dokumenty pojištěných. Prvý 
svazek přináší , příspěvky teoretické jako práci dra V ác1ava Hrubého 
(Jindřich Vlach Z· Isernie al počátky městských knih pražských i desk 
z~mských), dra R. Kossa (Listiny z archivu markrabat moravských ve 
vídeňském státním archivu), dr. K. Kazbunda (Organisace a archiv nej. 
policejního úřadu a ministerstva policie), ale lze podle programu Společ
nosti doufati, že obrátí záhy zřetel k otázkám praktickým a tak vyhoví 
í ' po této , stránce pÓžadavku zajisté naléhavému. Počátek byl učiněn 
již , v tomto svazku 'uveřejněním řady velmi důležitých zpráv. ' Čao 

Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie. Napsal 
PhDr. a JUDr. Kazimír Dob i á š. - Praha 1924. - Ncikladem Ota
kara Janáčka. - ', 16°, - Str. 244. - Kč 25,00. - Kniha nemá větších 
~mbicí než býti ' příručkou pro studium národniho hospodářs'tví na 
střední škole. Systematika knihy také ničím se neliší od us"tálené syste
matiky klasické školy, jako vůbec dílo zdá se býti značnou kompilací 
Eterahny, specielně pnací prof. dra Grubra, Tento rys jest velice zi-ej-

. riiý zvláště ut. . zv. politik národohospodářských. Pro první informace 
knížka úplně, postačí, škoda jen, že autor nerozšířil kapitolu o české 
vědě národohospodářské, kde jest veliký nepoměr mezi zmínkami vě
novanými jednotlivým spisovatelům, neboť uvésti, .že prof. dr. Horáček 
a Gruber (s ,uvedením jejich ministerských úřadů) »obohatili naši ná
rodohospodářskou ' litératuru velmi cennými spisy« jest snad příliš la
k<Ďnické řeše-ní, jehož s.i tito učitelé, zvláště od autora, opravdu neza
sloužili. Pi-es to, že mezi!lárodohospodáře se' dóstali sociologové, kteří 
Jn.ají jinou metodu 'a jíil')r"'cí1;'=· vyšli uplně .' na prázdno jiní- naši národ 0-

h9~podářští autoři.,_ -á-
.", • ~ A. ( 

."< .-

ť ákladem ·S. Č, P_ ' ;V~ehrdc · 'V' Praze. Redaktor . dr: . FťanÚšekCád~~ 
;Ti'skl ' B . .. St-ýblo' v' Praze, Václavské , ná.:ni' :.'28, 
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