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-Tale del Re: Con!5truzione de11a dotrina della inerenza delľelemento sociaie 
nei diritti subiettivi individuali. - A. O rop p a I i 'della .Universita di Mode· 
na: Pietro Baroli (1797-1878). - F. L a vor g n a n della Unversita di Caglia ·. 
ri: Ludovico Oumpllm,vicz e la risurrezione della P,oll,oni,a. - Svazek 3. a 4, 
F. W e y r della Universita di Brno: ' La scienza giuridica czeca, con particlJ 

'lare riguardo a'l1 a filosofia deJ diritto. - O. Dei Ve c c:h i o: M-odenne oon-
· cezioni del diritL). - V. Mi ce l i : II matr~monio e la .parificaz~one dei ílD
TiHo,. - A. Pa g a.ll ,o: La va-lutaúone dell'elemento moralle nel nuovo pro 
getto deJ Codice penale itallano. - P. de F ran c i s ci: La scienza del 
diritto comp,arato secondo rectntidottrine. - O. S o I a ri: Per .Ja v ita e il 
pe'ns ier,o del Vico. - A. Pa g ,a n 'o: II cara ttere scienti.fica. delIa scienza del 
diriUo. - M. S i o t t o-P i n t i r: A ,proposito d'-uno scritto ap'o'logetico< del 
prof. F. Ferrara. - V. Pic c o I i: II 'Prindpi.o di :na'zi.onaHta negli scrito ri 
poliÚci deJ 'dopo guerra. - M. Bar i II a r i: 'O. Kadala Papale (Necr-ologio). 

Literatura. 
Dr. J aros la v Str á <ll S ký: Vůle poškozeného ve skutkových podsta-

· tách trestního práva. (Sbi,rka spisů právnických a národohospodářských, 
sv. X., v Brně 1921.) 

Spils Dra Stránského skládá se ze dvou částí: z části obecné věno
vané zásadnímu rozboru význrumn vůle pOlškozeného ve skutkových pod
statách trestního práva, a části zvláštní, v Olí,ž podává se se stanoviska v 
obecné čás1i zí,sbného rozbor jednotlivých skutkov)'ch ,pod,stat, při nichž 
vúl e poškozeného má význam. 

Cást obecná vholdně jest zahájena rozborem pojmu protiprávnosti, · 
skutkové podstaty a objellctů trestného činu. Autor totiž cítí potřebu vypo
řádati' se ,předem s vládnoucím učen im o svolení ,pošlkozeného potud, že 
tOltO uče'nlí bývá Ibudová'no na názorech o významu protiprávnosti a míní se 
pak, že v určitých případech svolením ,poškozeného .protiprávnost jest vy
loučena. Toto uče,ní dochází k pestré sbírce názorů o tom, kde čerpati p,o-

-učky o oko:lnostech předpokládanou .protiprávnost trestného jednání vylu
čující.ch. Tu však se ,ocitáme v bludišti otázek o pOlměru no'rem práva trest
ního k 'ostatním předpisům pr,ávním, o tak zv. druhotné .povaze trestního 
práva,o 'nadřaděnosti práva veřejného nad s'oukromým, o distinkci mezi 
bez právním kr.iminelním a dvi:l,ním (str. 21.). Iiierarchické -odlišení a od
stupňování mez·i právem veřejným a soukr-omý.m, prvotným a druhotným, 
civilním a trestním, autor zamítá (str. 21). 

POlkud jde o ,poměr práva veřejného k soukwmému odvolává se na 
učení Weyrovo a míní, že ,norma občanského zákona je-s,t normě" zákon1:1. 
trestního koordino,vána, a všechny normy určitého 'právního řádu mají 
stej,ný vztah k »ve,řejnému« zájmu (str. 21). Obšírněji vyvra'cí Str. učení 
o druhotné povaze norem trestních. Správně f,oZJPoznává, že ,pod tímto 
heslem skrývá se trojí učení: především, že trestní zákony maií Tá:Z akce
sorní, jsouce určeny k tomu, aby chránily ,p.ráv jiných, jichž existenci lze 
si mysliti i Ibez trestníhO! zákona. V tomto pc jetí »,druhotnost« trestní-ho 
práva není než druhotností formy utvářející určitou materii, jež jest v po
měru k akcesorní formě ovšemprvotná. To všalk není, miní Str., pouze 
druhotno'st -ll sr,ovnání s · pojmy jiných právních odvětví, nýbrž se všemi 
POlj.my, jimiž trestní právo 'o'peruje, tedy i s takovými, s nimilž jiná právní 
odvětví nemaií ,co činiti ,(str. 22). V iíném smyslu mluví se 'o druhotnosti 
trestního práva, kde se tím naZJJ1ačuje, že trest jest nejzazší prostředek 
motivaČ'ní ik uskutečnění účelu právního řádu, kteréhož prostředku jest u
žíti tedy jen za předpoklaJdu, že norma <bez sankce nebo pouhá sankce re
parační motivačně nestačí, t. i. subsidiámě. TOl ovšem iest jen možná ma -

· xima kriminelní pomiky, nic více (str. 23). Třetí smysl, v němž mlLLví se 



-- 92-

- o drun.otné povaze trestníno práva spočívá v tom, že se na trestní normy
hledí jako. na normy adresované hYlpoteticky iurisdilkci a podložené nevy-· 
slavenou prvotnou nonmou, jež Z<1Jkazuje jednání, které se poenalisuje. Tento· 
názor zavdává Str. podnět ,ke kritice dotyčnéhQ učení KaIIabo,va a Bimlin
gova, jež jej v,ede k názoru, že jest radno úpLně se vzdáti Bindingova po
jetí latentních norem, považovati za nQrmy jen positivní předpisy právního 

' řádu a neohlížeti se zda z nich lze hypotheti-cky souditi, že ještě někdo 
jiný, než komu j,sou adresovány, má nebo nemá ,něco činiti, aby ten, komu 
jsou adresovány, nepřišel vůbec k činnosti. Trestní 'reakce není dodatek 
k jednání jinde hQdnocenému, jet sama momentem hodn,otícím, a ani v tom-
b směru není tedy norma trestní druhotná (str. 24). -

Pro trestní právo musíme podle Str. klásti požadavek, alby 'otázka 
subsumpce konkretních joonání pod jeho pravidla ,byla vyřešena beQ;e zbyt
ku v něm a jilm, aniž bychom tím z trestního práva vylučovali nezbytné 
užívání přesných a jednozna,oných pOjmů jiných souborů právních (str. 26). 
Aby s.kutk'(wá ,pods1tata jako podklad soudů trestního práva byla cele de
skribována v něm samém, jest ovšem požadavek, kterému ' positivní právní" 
rád vždy nehoví, tQ však nemůže the,orii býti důvodem, aby z něhQ slevo
\alla. Bellingova konstrukce »skutkové -podstatnosti« ,a pr,otiprávnosti jako 
dvou protínajících se kruhů neboproti.práv,nosti Jako logického prius před 
otázkou skutkové -podstaty a trestnosti dest podle Str. pařeniště nejasností 
D. sporů ve výkladu ,práva. Skutková podstata jaJ<o' pojmové instrumentum 
legis obsá,hne bezvýjimečně všechny znaky, jichž soubor podmiňuje soud 
o trestnosti skutku. Nebudeme se tedy IPlředem tázati, je-li čin, k němuž 
obět 'jím poško,zená přivolila, činem pr,otiprávním, nebo je-li kQnsent tIloško
zeného okolností, jež 'Protiprávnost č1nu vylučuje, nebudeme se předem 

,ohlížeti po žádných domnělých principech právního řádu ani po principiál-
ním poměru mezi Ipravidlem trestním jako pravidlem »veřejnoprávním« a 
'normami práva »s'ouh-omého«, nýbrž budeme ,předem pozorovati celou 
skutkov'ou podstatu trestního pravidla, a'bychom se dověděli, je-li »invitQ ' 
laes,o« jeiím ,znakem, a za jakých pndmínek jím jest (str. 28, 29). 

Obrace,je se na to k rozboru positiv1ních norem právních, klade si 
Str. -c1ázku, zda lze <k'onstruo'vati Is.polečný objekt všech zloči,nů a je-li na
uce trestního práva tak,ové konstrukce třeba. Dochází pak k závěru, že 
snaha o ni neuslpěla, a že z jeiích neúspěchů memá právní věda jiné škody, 
než škodu marně vy,plýtvané energie by,strých spisovatelů, kteří hledajíce 
pojem spoleČll1ého objektu ,trestních činů zabředli v nejneplodnější schola
stiku (str. 32). P c<iem právního statku pokládá Str. za .nepřesný, především 
proto, že se omezuje na trestní právo (str. 33). Ale i trestní 'právo samo 
c; sobě nenavazu'je na právní statky jako na primerní ratio legis, aniž , lze 
nabýti pojmu pr~vnkh statků albsltrakcí z jeho ;norem (str. 34). Po,jem práv
ního statku vznikl Iprávě pozolrová'ním zločinu jako zjevu sociálního,. 

Obraceje se pak k vlastnímu předmětu svého zkoumání, zjišfuje Str., 
že při mn'ohých skutkových podstatách má duševní zdrOj zJočinu psychický 
protě,jšek v samotném zlém činu, vůle zločine-ova vstupuje tímto činem v 
určitý vztah JI: iiné viUi (str. 36). Podrolbnějšímu vkorumání ovšem neujde, 
že rozhodující otázkou vždy jest, jaká vůle v té neb ooé skutkové podstatě 
jest předmě,tem útoku. Správné rozpoznání a roztřídění tohoto určitéhol vý
seku objektů jednání ve skutkových podstatách má prakti.cký význam i 
pro ·jiné problémy trestního Ipráva, než pro otázky selbc]}oškolzení a p'oško
zení 'svoluHcího; poslouží nauce o tak zv. deliktech vágních (vis, frau,s); 
přispívá JI: přesnějšímu vymezení sporné hranice deliktů obecně nebezpeč
ných atd. Celá l1auka o objektu trestného činu dala by vědě trestního prá
va bohatší výtěžky, kdyby místo dosavadního málo plodného shonu a sváru ' 
o obecnou p,latnost urči,tých formulek soustředila se na pozorování tohoto
Objekt-u konkretní,ho, jenž sice není spoI.ečný deliktům všem, ale valné částL 
jejích sOUbOrl! (str. 38). 
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VYlmeziv takto systematické ,po.stavení proIblému vůle ,Poškozeného 
-v souboru výklaqů trestních, obrací se Str. Je otázce pOjmu sebepo'škození 
,a poškození svolujícího. Při tom zdůrazňuje . správně, že tu nejde o empi
rickou vůli lidskou jako částobjek,tivní skutkové podstaty. jen u tak zv. 
deliktů směřujících pr,oti jednotlivci, ný,brž II všech deliktů u ,nichž zločinná 
víde se projevuje zasažením volní sféry indivtdua (str. 40) . 

Pokud jde ' ,o, otáJzku sebe,pošlw.zení zamítá Str. především mínění, 
J ako by .tento pojem vtrestnLm ,právu neměl místa proto, že k sobě samé
mu nemůže člověk býti v ,právním poměru, nebo· pr,oto, že by nemravnost 
.sebepoškození nevstupovala v sotCiábní sféru a nevyvolávala tudíž reakce 
:státní. Ani. nějakého primerního »práva na sebe sa:ma« nelze uznati. Vše
,chna ta'to učení jsou vyvrácena faktem, že právní řá.d trestá toho, kdo ně
komu ublížil s· jeho svolením. O trestnosti nebo beztrestnosti sebepoško
.zení nelze právě rozhodnouti na základě žádné obecně platné zásady, nýbrž 
toliko na zák,ladě posHivně právního ,předpisu (str. 45). Ovšem nemají 
trestní zákony vždy na tuto 'otázku jasnou a nedVOjsmyslnou odpověď. Z 
,otázek, které se , k problému právního významu sebepoško.zení přimykají, 
lest nejdůležitější, jak posuzovati cizí intervenci při něm. Tato otázka se 
komplikuje, stojí-li pozorovaný právu'í řád na stano,visku akcesorní povahy 
:Í1častenstvÍ. Jiná ,dtá~ka jest, v jakém poměru stojí sebepoškození s nor
mami o poškození svolujícího. Tu zdůrazňuje Str., že předpisy 'o svolení 
-poškozeného nejs'ou preiudiciá1ní ,pro řešení otázky sebepoškození. Nebot 
Jako může právní řád ,trestati porušení určitéhO! zájmu nebo zřízení a jeho 
ohrožení netrestati, jako může trestati jeho porušerlí úmyslné a jeho poru
'šení z nedbaJ.osti netrestati, tak může p,oškození svoluiícího trestati a sebe
-poškození neltrestati. Ovšem TJaolpak z beztrestnosti poškození svolujícího 
'VY'plývá ,logicky be~trestnost sebepoškození příslušného typu (str. 50). 

Problém přiv,o-lení ,poškozemého jest složitější, než se obecně za to 
má. Dlužno totiž uvaž,ovati nejen o rozsahu jeho relevance jako negativního 
znaku skutkové pods.taty, nýbrž i () modalitě, v jaké se znakem skutkové 
podstaty, at positivnim, at negativním stává. Zvlášť složitý jest problém ,při 
skutkových podstatách, pro něž ,příznačno jest jednání lstivé. To proto, že tu 
dlužno rozeznáváti mezi přivolenLm k výsledku a přivolenLm ke způsobu, 
Jakým výsledku se d,osahuje. Ani při deliktech, jichž předpokladem jest 
J)rávě přivolení -poškozeného, nelze věc odbýti pouhým tvrzením, že tu 
otázka při volení nemůže býti sporná. Tak zvláště tam, kde svedení se opí
rá o() aut,oritativní poměr mezi svůdcem a svedenou anebo tam, kde, jako 
-při lichvě, zákon předpokládá zvláštní duševní stav poškozeného. 

Tím doslpívá Str. k základnímu problému celé otázky, totiž k pro
blému, co přivolení vlastně jest. Nesmí se, jak ,obecně se činí, směs,ovati 
'S otázkou přivoJení pmblém jeho právní relevance. Dále dlužno vždy k to
mu přihlédnouti, zda skutkové podslŤatě jde o skutečnou vnitřní vůli nebo 
toliko o vůli na venek zjevnou. Bude pak věcí rozboru v některých přípa
dl 'ch dosti 'subtilního a obtížného určiti správně $Ipecif,j.ckou povahu a směr 
vů1e, který (spr. která) jest ,předmětem útoku v tom kterém trestním lira
vidle :popsaného (str. 56). Obecně jest třeba ,si uvědomiti, že řešení otázky 
práv'ní relevance při volení poškozeného především závisí na správném 
'Určení význa,mu jeho vt'Ile ve skutkové podstatě, ne tedy pouze proďevu 
'této vůle. 

Mluvíme-Ii o ,právním účinku přivolení poškozeného, nemůžeme tímto 
přivolením rozuměti nic jiného, než skutečný nebo pro.jevený souhlas po
'škozeného s jednáním, z něhož mu škoda vzchází, vztahuje-li se souhlas ten 
na všechllly znaky škÍldného činu, jichž soubor, nepřihlížejíc zatím k přivo
lení jako případnému znaku negativními (ospravedlňujícímu), vtiskuje jed
nání raz činu o;bJektivně škodlivého jsa podmínkou sou.du · o jeho trestnosti. 
V tomto souboruznakií jsou také znaky SUbjektivní, mezi nimi forma. trest
l:é vi1iy (str. 59). 
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Str. potom poorohně rozebírá možnosti vzájemného poměru vůle po
skOlzeného k vůli ,pachatelově, uvědomuje si, že p,sychický děj v nitru pa
chatelově může, ale nemusí míti analogický protějšek ve vůli po,škozeného.
jednak proto, že může, ale nemusí býti pojat v jeho vědomí, ,jednak pro.to,.. 
že může, ale nemusí býti shodný s jeho vůlí. 

f ,ormule Str. navrho,vaná pro řešení otázky právlllí relevance přivo-
Jení poškozeného jest mu pa,k vhodným klíčem k řešení řady konkretních 
dopo.sud velmi sporných otázek; tak zvl. vyplývá mu z ní důsledek, že při- , 
v-olení ,ke kulposnímu deliktu není ,po,jmově nemožné, ježto ami podmu přivo.." 
lení ani pOjmu kul,posního jedná:ní se nepříčí. Přivole'ní nemusí pachateli: 
Dýti známo, poněvadž relevuntll1i jest v první řádě vůle, tedy po příp. vůle' 
vůbec nepr,o,jevená. fonmule Str. také umožfmje us,p,O!kojivé řešení otázkYr', 
zda a v jaké míře musí býti ,právně vÝ'znamné při volení poško'zeného kon
kretisováno a specialiso'váno a to. jak ,pokud jde o pachatele, tak pokud i-de ' 
o prostředek POll1ěva,dž k,onečně přiv,olením poš~ozeného rozumí Str. jen 
souhlas, který lu byl v době činu, nemůže býti ° přiv01ení právně význam
lLém ř'Eiči, bylo-li odvoláno dříve, než k činu došlo (str. 66). Přivolel].ím není
s'ouhlas, který se zakládá na omylu sv,olujícíhOl; ovšem může tak,ový omyl 
svolného ,poškozeného, bý,ti zároveň ,omylem pachatelovým, nevyvolal-li 
jej pachatel sám ústivým jednáním, nebo nezneužívá-li ho ' lstivě věda 'o něm._ 
Vý,znam takového omylu závisí na vymezení podvodu v 'pozorovaném 
právním řádu, .jmenovitě .na otázce, od jaké škody tu zákon oběf zlého činu 
chráiní . la'ko jilné trestné činy proti jednotlivci, tak i podvod spáchaný JI: ,po- 
šk,ození podvedenéhOl jednotlivce jest zločinný útok proti vůli. Ve všech 
směrech, ve kterých Ijest chráněna její svoboda proti znásilnění, sluší ji 
chrániti také proti přelstěni. I v násilí, i ve lsti může tkvíti přinucení 
(str. 68). 

Positivní ,právo lI1ejen že zanechává vykla'dače často na pochybá:ch, 
l11á-li přivolení poško:z;eného pro skutkovou podstatu určitého deliktu ,právn! 
význam, ale ani tam, kde q tom nemůže býti pochybnosti na př. u deliktů,.. , 
jejichž znakem jest jednání násilné, nebo jednání bez vědomí p,oškozeného~ 
neurčuje vždy, jak,ou , kvalitolu :viHe jest relevance volního aktu podmíněl!1a. 
Př,e:devším neříká zákon, jaký musí .býti věk, a jaký musí býti rozum 'při
vo-lu jícího, alby Jeho přivolení mělo právní vý'zmam. Tuto otázku musí roz.. 
hodnoti zá'kon sám. listě tu bude významna jednak diferenciace podle ' 
předmětu právní ochrany, jednak snaha () soulad se zásadami, jimi.ž právní 
řád řeší ,problémy materielně s touto .otázk,ou příbuzné. Nesprávné jest 
vnáší-li tu thelOr.ie často do trestního práva . hlediska práva civilního. Otáz
ku, možno-li přivolenÍ dáti pr-ostřednictvím Zlmocněnce, nebo zákonného
zástupce, nemožno též řešiti podle zásad civilního práva. Pokud znakem. 
skutkové podstaty jest vůle poškozeného,. at přitakávající, af odporuiící" 
jde vždy o vůli empirickou; n,e ° vůli suplovanou nebo fingovanou . 

Zcela na positivní právo isme O'dkázáni v otázce .j)O rOIzsahu, v jakém 
přivolení je významno pro tresJnost, nebo pro stupeň trestnos~i škodlivého · 
jednání. Zásada občanskéhol práva »volenti non fit injuria« nás tu stej'ně 
nevyvede z rozpaRů, jako domnělá vyvýšenost norem veřejnoprávních nad _ 
no-r.mami soukrómoprávnÍmi. . 

Nesponný jest právní význam při volení poškozeného , jen tam, kde ' 
jednání proti vůli nebo bez ,přivolení poškozeného ,jest pojato ve skutkovou 
podstatu trestnéhol činu vel bí,s expressis jako je.den z jeho zna,ků. Věda 
trestního práva muisí ,především bez politických a s,ociálních měr zkoumati, 
jaký vztah inclivi-duelní vůle jest v té které skutkové podstatě předmětem 
zločinnéh0 útoku, v jakém směru, v jaké fási, v jaké míře jest individuelní 
vůle trpně zúčastr;ěna, když oběf lc !itoku tomu nepřivoluje, jaká vůle jest 
\'yjá,d,řelI1a pojmem žití, těles.né integrity, lsti, pOlhlavnÍho sebeurčení,svo
body atd. Ne přivo-lení, nýbrž vi'rle po,škozeného, ieho »nepřivo-lení« jest 
jádre.m problému (str. 82.). 
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Názory ci žádoucnosti zvláštního jhlsitivně právníhol předpisu, kte-' 
; ým .by problém ai už tak nebo onak byl řešen, se v theorii z~ačně rozchá- ' 
z'ejí. Str. považude de lege ferend~ za účelno , aby problém :při volení p06ko
zeného vyř,ešen byl v positivním ,právu ,methodicky. podle Ischematu angli
ckého, t . j. na základě obecného přj'znání, relevance s přesným vytčením 
výjimek. Obecné pravidlo a legální definici jest však systematicky umísti-tf 
lůkoli v obecnou část kodexu, 'nýbrž ,před skupinu deliktů proti o~obě, ne
boi jen k této .skupině s e vztahuje. Pro případy podvodně vylákaného kon
sentu se doporuču,je propraoování a modifikace d,OlS.avadní skutkové pod
staty podvodu jako deliktu ne pouze majetkového (str. 89). 

Získav taJI< kritikou dosavadních nauk i ,pwgramatickÝim vlastnlm ře
štmílITl základních otázek jasné báze, přistupuje Str. ve zvláštní části k roz
boru skutkových podstat jednotlivých deliktů s hledtsek v obecné části na
:mačených. Zabývá se tll především delLkty proti osobní svobodě a po
hlavnímu sebeurčení, dále delikty proti cti a jmění a konečně delikty proh 
jedno,tlivc,ovll živ,otu a zdravÍ. 

Pokud Ide ' c' delikty proti osobní svobodě uvědomuie si, že porušení 
osobní svobody múže býti obsahem n eJ:. o, důsled.kem jednámi, jež nepošk,,
zuje jen osobu přímo zasaže:nou, nýbrž i na př. zájmy veřejné, jako tenkráte; 
J~dyž se vynucuje úkon úřední, brání úkonu náboženskému, zasahuje v úko'f> 
vOllební. Myslí, že c1. eliktů proti osobní svo.bodě vůbec nelze charakteriso
vatl objektem, a že každá furmulace, která se o to přece ,pokouší, jest jen 
marné obcházení té, jelž hledá j6iich objekt ve svobodě vůle <s1r. 91). Pod
stata deliktu jest samo znásilnění osoby os ob Oll.. Nemi ovšem znásilněním 
každé motivování (determinovánO lidské vůle Uds,kou vůlí. Trestně deter
mmuje ji jen pachatel, Ikterý nezakrytě si podmaňuje vÍlli cizí jako nástrOj, 
jehož prostřednictvím vykonává vůl, i vlastní. Kde tedy u deliktů proti 
o~obní svobodě je řeč o ,přivolení, .nutno ro.zliš'ovati svolnost oběti s kO'Jlá-· 
ním nebo opomenutím, k němuž měla býti donucena, a svolnost s Jednáním; 
které ji numo, neboi jeru tout,o, ni.koliv také on-ou, jest delikt pOjmorvě vy
lou'čen (str. 92). 2ádný z deliktů proti o.sobní svobodě nemťtže bý,ti spá
cháJ!1 cOll1tra consentientem. Kde však to skut.ková podstata výslovně ne
!Aanoví, nebude nikdy mo'žno vyhnouti se odchylnému mínění (str. 94). De
lege ferenda s.e dOp'o,ručuje, aby byly delikty 1lfoti osobní svobodě typi~ 
so vány jednotnou skulikovou podstatou, jež by nwhradi1a dosavadní typy 
historického významu, a jež by byla vybudována tak, aby nebylo pochyb
I~ OSti, že se tohoto deliktu nemůže ni'kdo dopustiti sám na sobě: . 

ZnáJsHnění cizí vůle jest pnkhold!ním sta'diem mnohých jednání, tv-o
řících sku.tkové podstaty jiných deliktů. Tak vynucení nebo rušení úředního, 
úkonu a násilné pilsobení na rozhodnutí vo-ličovo. Zvláště však jest fla
grantním přípa'dem omezování oSOlbní svobody znásilnění pohl.avního sebe-· 
určení, zejména žemna. 

Při · rozboru významu přivolení při deliktech pr,oti cti a jmění rozebírá 
Str. mimo jiné i otázku trestného porušení lékařského ll1ebo listovního ta
jemství a otázlm .při volení při utrhání na cti pOdle § 209., v kteTérrnžto pří
padě dochází k závěru, že posítivmí právo nechává otázku přivo~ení neře
šenu. Při deli'ktech majletkových fQzlišuje .jemně případy, kdy r,esignace 
napadeného činí delikt bez,předmětmým, 00 případů, ,kde . skutečně jde o při 
vo lení poškozeného. Tu ,ovšem činí bezvýjimečně přivo1leruí činnost bez
trestnou, pOlněvadž nonma, .která by trestala činy tohoto druhu, měla by 
za účel ochranu jiných hodnot, než jest s,oukrolITlÝ majetek, delikt nomnou 
takovou stanovený nebyl by již delikt majetkový. To platí ,podle Str. i o 
lichvě, poněvadž tu zákon nepřed.po"'ládá svobodné, nestísněné, správmě 
orientované ·vMe. Při deliktech proti jednotlivcovu životu a zdraví staví 
se, Str. ostře proti mínění, jakoby čJ.Qve'ku Příslušela volná dispolSice vlast
ním živ,otem. V čem se sebevražda od vraždy liší, jest subjektivní, nikoli 
objek'Íi'0ní stránka činu. Beztrestnost sebevraždy lze vysvětliti jen histe-
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a·icky. Není však důvodu, a'by privilegováno bylo jednání sebevrahovo, 
je-li škodlivo i v jiném směru, než jest zmar jeho života (str. 129). 

S toho stanoviska <staví se Str. zamftavě proti ustanovením privile
'gujícim usmrcení svolné oběti (euthanasie). K právní relevanci subjektivnich 
pohnutek, jež mohou jednání v konkretním případě ukazovati jako méně za
v.ržitelné, HBní zapotřebí samostatné skutkové podstaty, musít tu vystačiti 
{)becné po-!ehčuiící oklOllnosti, jichž s,oustavu lze ještě doplniti (str. 137). 

Otázku účasti při cizí sebe'vraždě lze řešiti jen teleologickým výkla
dem normy a souboru nOrem (str. 139). Učení o akcesorní povaze trestné 
účasti vede tu na scestí, .poněvadž je,dinak návod a pomolC při sebevraždě 
~iní beztrestnými, jednak zabránění sebevraždě kvalifikuje ia,ko omezováni 
osobní svobody. Pokud jde o řešení otázky právního významu přivolení 
,olběti k ,porušení zdraví, j'Sou pOlsitivní předpisy, zvláště německé, mezer-o
vité. Ani § 4. tr. z. ne'odstraňuJe pochybnosti. Řešení otázky lékařské ope
ú tce a lékařského experimentu vyhražuje Str. úvaze zvláštní. -

Již voLba tematu pr'ozrazuje, že ve Str. c;e hlásí k činnosti na poli 
právnické literatury .adept vy,pravený nevšedně Jemným vědeckým instink
tem. Neboť otázka přiv'olení ,poškozeného nechybí sice v žádné učebnici 
<trestního práva, nikdo však před Str. netuši.I, jak hluboko tato otázka za
-sahuje do 'Soustavy teorie trestní. Proto nehledíme-li ke, zcela speciální 
otázce lékařské operace, jež ještě .k tomu vděčí za svou oblibu spíše nedo
statku ,positivrtího práva německého, než hlubokým výhledům, které by po
skyto'vala na soustavu trestního práva, otázce ostatně, již Str. ani do své 
práce nepojal, nedoznala otázka Str. nadhozená ani zdaleka tak vydatného 
zpracování monografického, jako mnohé méně významné otázky trestní 
ieorie. . . 

Příčina tohoto zjevu tkví právě v objevu, který již o sobě by za
;bczpečoval spisu Str. vvnikaiíd mí,s,to v literatuře kriminolo'gické. Totiž, 
.že otázka při volení poškozeného byla nupo,řád v systémech falešně zařa
ďována, a to zařaďována zpúsobem, jenž sváděl ty, kdo. otázkou se zabý
vali, na cesty, na nichž nemohli postřehnouti jejího d,osahu. Byla totiž za
óřaďována do problému ,protiprávnosti trestného jednání. Teprve Str. vy·· 
trhává ji z této souvisllos1i a staví ji na zcela novou základnu. Totiž me,zi 

-otázky dotýl(a!jíci se detailního propracování skutkových po.dstat jednotli
vých trestných činů, a to oné čá'sti skutkových ,podstat, jež vymezuje vůli, 
s níž vůle pachatelova musí přijíti do konfliktu, máme-li mluviti o trestném 

, činu . Tu by zvlášť mladému pěstiteli ' vědy právní hfOiZUO nebezpečí, že 
místo do Scylly otázky protiprávnosti upadne do Charyb.ctyotázky před
mětu zločinu. Jest dalším důkazem vysokých vědeckých kvalit Str., že jest 
si tohoto nebe,zpečí vědom, že se mu nevyhýbá, ' nýbrž rozborem 'oltázky 
př-edmMu z\.očÍnu uchází ne.bezpečí, přecenění významu svého objevu. Ví, 
že vůle poškozeného jako předmět trestného činu není ,předmětem všech 
trestných činů, že však správné rozřešelllí tlohoto problému by posloužilo 
nejen řešení otázky ,přivolení poškozeného a sebepoškození, [lýbrž i řešení 
řady dalších důležitých problémů trestní teorie (str. 37-38). ' 

Ovšem že rJoie:dml,ní tak bohaté na nové myšlenky, ja~ol je první ka
pitola Obecné části spisu Str.nemilže nevzbuditi některé pochybn{jsti. 
Třeba abychom sebe více vítali a cenili objev Str., že otá,zka proti'právnosti 
nemá co činiti s otázk,ou svolení poškozeného, zdá se mi, že Str. Jde příliš 
daleko, tvrdí-Ii, ' že ;po;jem protiprávnosti, jak jej theorie trestního práva vy
pěs1ovala, se (ovšem) soustavě sjednocené a soustředěné pojmem povin
mosti vzpírá, o čemž se lze přesvědČiti jeho rozborem v každém konkret
ním užití a jest proto ,Mlvodnější 'olbava, 'že jeho vliv výklad znejasní, než 
naděje, že bude tří.bivý a třídivý <,str. 18). Zdá se mi, že tu Str. podléhá -
-psychologicky vy.světlitelnému - ' optidcémů klamu .př,ecenění význa,inu u
čení KelseJiova a Weyrova. Nebo! tvrdí-I~ že není naděje, že nauka o ,proti
právnosti a je'jí výtěžky pro legisl'ativu odstraní zmíněné neSllláze, dokud 
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legislativní technika i vědecký vý,klUld právního ]'ádu nebudou jednotně kO'n
str-uovány s hlediska ústřed.ního pojmu, jak žá,dá. Kelsenova a Weyrova 'POC 

sitivi'sti·cko-formalLs,tní -the'orie (str. 18), přehťíží, že žádná věda, a tedy také 
vědatrest-ního práva :l1C111í možná 'bez ,jednotné konstrukce s hlediska něja, 
kého ústředního ,p,oďmu. Mám za to, že i preponderance, Hž někteří chtějí 
přis,ouditi normám t. zv. veře'jného' ,práva před normami práva soukromého, 
lIení než pokusem o j~dnotné ,pojetí právního řádu, totiž pokusem o odstra
nění nesnází, k ll1imž někdy vedou odpoll'Y mezi těmito ,dvěma obory práva 
se vysky1ujícÍ, SO'llhlasrm s Weyrem i -se Str., že tato kOllstruk,ce je chybná 
pr·o·to, že může býti a bývá pnsitivním právem vyvrácena, to však nás ne
smí sváděti k ·tomu, a,bychom a pri·ori zamÍ-tali vědeckou možnost tak'olvých 
konstrukcí. To ,j,est možno právě jen dokud -se ,pohy,bujeJ11e v abstrakcích, 
kde -obsah jednotlivých norem jest nám bezvýznamný. Tam, ·kdechceme 
myšlenko·vě ovlá,dnouti .s:p.]ef po·si,tivních no,rem, neobejdeiTIe se bez pod'olb
ných k,onstrukcí. To uznává i StL, když uvádí: Poku-d zmíněné distinkce . 
p·odmíněny jsou i diktovány ohledy úče lnosti, abychom empirickým členě
ním urči,tou materii myšlenkově ovládli, vykonaly své určení a budOU to
mUDOI určení i příště se zdarem s,],oužiti (str. 21). JLný význam však tyto 
kons trukce nemaH. Musíme ,právě rozezná vatidvě věci: zda určitá theo re
tická konstrukce se při řešení konkretního souboru otázek osvědčila, 'a ~da 
jest vůbec vhodnou met'odickou 'Pomůcl~o'll. Přiznávám, že se Str. podařil 
důkaz, ~o konstrukce pr,otiprávnos,ti se neosvědčila, pokud jde o řešení 
otázky -svolení pošk'o'zenéhol. Zdá se mi však, že jde ,příliš daleko, chce-li ji 
z theorie trestního práva vůbec vylouči,ti. P,ndnbně má se věc s Bi!hdingo
vou konstrukcí ' .latentních právních norem, i s uóením o druhotné ,povaze 
trestních -norem vůbec . Jen ,ovšem, a v t'OIlY: má zase Str. pravdu, musíme 
ověřovati správnost těcht,o kons~rukcí na předpisech ,pos.itivního 'práva, 
j)oll1ěvadž jeji::h smysl' SIPočívá v tom, že n .'lm mají usn adniti 'jednotné ' 
podwpenL obsahu těchtc norem. Tím však není řečeno. že bychom mohli 
kdy nahraditi 'takové konstrukce positivními pře dpisy. Maiíf podobné ,k,011-
s trukce, jako k'oll1:strukce protiprávnosti, význam vědecké hypothesy, jež 
o,vš<em, poněvadž ,právní věda je vědou .normativ,ní , musí míti fonmu h.ormy. 
Tyto hypo,thes$' nám teprve umožňují, abychom ve sporných případech 
uhá-iili tu interpretaci 'positivního přecLp.i'Su, jež vyhovuje ,po·žadavku jed
;;otného právního řádu. Tak ani Str. přes svť1j 'Positivi'sm nemflže se obejíti 
bez vlastních konstru,kcí. Shrnuje-Iii tedy Str. své úvahy v prog ram, »'ne
IJudemc' ,se předem tázati, ie-Ii ún, k němuž oběť jím pOlš,kozená ,přivolil a, 
činem pr·otiprávním, nebo, je-li kon-sent poškozeného okolností, jež pro-ti· 
právnost činu vylučuje, nebudeme se ,předem oh lí žeti po žád:ných domně- . 
lých 'principech právního, řádu ani po principiálním ,poměru mezi pra
vi,d.lCim trestním iaklQ pravidlem »v,eřejmoprávním « a normami práva »sou
kr-omého«, nýbr ž budeme předem pozoro.vati celou sku tlwvou podsbtU' 
trestního pravidla, .abychom se dOIVěděli, je-Ii. »invito laeso« jejím znakem, 
a za jakých podmínek jím iest« (str. 29), přeh lí ží , že mezi oběma půlemi 
této jeho věty není poměru logi'ckého odporu '- Neboť také zastanci kon

.strukce protijprávnos,ti, resp. l~o,nsentem vyloučené 'Protiprávnosti, i za
stan-ci teorie o pre'Ponder.and veřejlného práva na,d soukromým .nechtěli 
lIic jiného, než »vykládati sku tkové podstaty platné normy« . Že v těchbo 
pří,padech tyto teorie nejs'ou vhod:né, Str. dokázal ; že by proto měly vůbec' 
býti zélJmítnuty, jest tvrzení nedokázané. K tomu b y Str. musil nám podati 
soustavu trestního práva, v níž bez těchto 'pomocných kOll1strukcí by se 
o.bešel. Že to, ,z 'spcň pokud jde 'o' teorii o druhotném rázu trestního práva a 
o teorii 'o p rotiprávnosti jako před'Pokladu trestní no rmy. není možn-o, do
kazu.je vý klad o formální protipl'ávnosti, jejž Str. podává na str. 25. -
Pravíf tam: »Shledáváme-li normy jen v takových ,pravidl'ech řádu .práv
ního, jež ustan.ovují určitá jednání určitých subjektll za urči·tých okolno·stí , 
l' ebu·deme na :nich ovšem budo vati pojmu pr-otiprávllosti. Formálně bych()m 

í.' 
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Jtstě směli říci, že jen takové jednání jest protiprávné, které in concrcto 
jest jiné, ,než jak je právní řád normoval, nebot pou~e takové jednání normě 
odporuje, poruze takové j.est proti ní; formálně bychom směli říci, že jed
nání, které právní řád ty,pisuje jen jako předpoklad jednání normovaného, 
11ení ,protiprávné. .. .. Kdybychom ulpěli na pojmu této(} pr·otiprávnosti 
formální, učinili bychom z Olí 'po,jem prakticky neuJYotřebitelný, PrQtože ne
obsa.žný, jehož užití by nutně vedlo k závěrů,m grotesknLm všude ·tam. 
kde řád !právní k uskutečnění. s.vých účelů normuje Iibov'o,lně jednou žá
doucí jednání, jindy jen repara.ce a tres!Íy jako důsledky jednání neždaného. 
Tak na př. podle trestníhú práva našeho. jednala by protiprávně nemruižel
ská rodička, která opomenulazavúlaii si pomocnici k porodu (§ 399. tr. z.). 
ale nejednala by ,protilprávně ,ta, jež dítě při porodu úmysLně usmrtila ; jednal 
by ,proti'právně lékař, který o:pomenul 'o-známiti podezřelý případ ,onemoc
nění nebo úmrtí (§ 373. tr. 'z.), ale nejedOlal by protiprávně lékař, který 
z nedbalos,ti nebo z neznalosti pio,škodi1 s.vého ,pacienta« atd. Právě tyto ,pří
klady měly Str. upozorniti, že nenachází se na omylu theorie háiící existencí 
prvotní·ch norem, k nimž trestní normy připOjuií jen sankci, nýbrž že na 
omylu nachází se on sám. Nebo! neklade proti sobě .případy, kdy právni 
řád nonmuje proti-právné jednání a kdy je nenormuje, nýbrž klade proti 
sobě opomenutí a konání. Každé opomenutí předpo'kládá normu, jei!ž jest 
negací. Některé z těchto norem js·ou posltivním právem nonmovány, jiné 
však - a to Str. ,p'řehlíží - nejsou. Ale i v těchto pří'padech (vražda dítěte 
opomenutím podle § 139. tr. z.) musíme předpokládati normu přikazuiíci 
ie-donání. Stejně pak se to má i v !případech, kde trestné jednámí spočívá v 
konání, jen že tu nepředpokládáme příkaz, nýbrž zákaz. Tomuto zákazu 
musí jednání odporovati a v tom spočívá jeho formální protiprávnost. TéÍ'O 
kons,truk,ce potřebu,jeme, poněvadž j.imk bychom nemohli úny děje, jež tvo,ří 
skutkové podstaty ·trestní reakce vpracovati myšlenkově do souboru 
norem právního řádu. Není tedy pravda, že by přikla,dy Str. uvedené !při
vedly k{)nstrukci oprotiprávnos,ti formální' (na rozdíl od materiální, jež pra
cuje s úvahami sociologickými), ad absurdum. Naopak ty,t,o ,příklady vy
vraoeojí thesI Str., že možno vykládati normy trestního práva bez ohledu na 
s oubor ostatních 'norem tvořídch právní řád . Máme za tOl že vůbec není 
možno. aby »skutková podstata jako podklad soudů trestního ,práva byla 
cele deskrLbována v něm samém«, jak Str. postuluje na str. 28, ač sám do~ 
znává, že »))ositivní právní řád .tomuto po.žadav,lm v'ždy nevyhoví«. (Při 
interpretaci, resp. kritice § 20. čs. osnovy trest. zákoníka na str. 31 přehlédl 
Str. sh"Ivko »jinak«, jímž právě má býti vyjádřeno, že řádné s'Plnění povin
ností úřadu nebo porvolání jsou jen přiklady případů, kdy něco je přikázáno 
nebo dov,oleno právním řá,dem, příklady, jež bylo vhodno uvésti, aby vy
svitlo, že i úřední ilI1strukce, ano i technická pravidla 'P0v,olání Oeges 
artis) mohou býti základem sorudu o protiprávnosti, byly-li právním řá·dem 
redpovány). , , 

Druhá ka,pitola obecné části, věnovaná otázce sebepošk,ození a po
škození svolUjícího, zpracovává dané tema způsobem vZOlrným. Jmenovitě 
oddíl věnovaný rOzboru pOjmu přivo.Jení (str. 54 n.), neváhám označiti za 
klasický. Jemnost distinkcí na p'ř. mezi skutečnou vůlí a vůlí pro.jeven:o~ .. 
me~i přivolením k výsledku a přivolením k jednání výsledek přivodivšímu , 
lest tu na 'stejně vysoké úrovni, jako synth~sa rozbO-ru v jasné a s~Jaodno 
upotřebi,telné formuli právně relevantního. přivo,lení (str. 59), jejíž důs).euky 
uspořádány js,ou s takovou jasností, logickou učleněností, zaruču.jící úplnost 
a 'přesvědčujíd ,průhlednos,tí, ~e tyt'o stránky (str. 59-69) ,pokládám za 
t rvalý zi.sk nejen české, nýbrž i ' kriminol,o,gické Ii~eratury vůbec. Při toOm 
nelze se ne~mínit.i o koncisni formě, ,jež čin! výsledky teoretického r·oz
boru ,přímo použitelným pro praksi, a o ,pečlivém zpracování [příslušné. 
velmi bohaté a pestré lit'eratury, jež přes svou úplnost .,nikde nezatlačuje 
aut(HOVa vlastního myšlenkového spádu. Duchaplné je též vzájemné vy-
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-mezenísebepoškození a svol~nípoškoZ!el!1ého (str. 49) i důkaz, že bez
·tresltnost sebepoškození nezahrnuje v sobě neodpovědnost za ji.né škodlivé 
výsledky z jednání vY'Plynuvší (,str. 48). Jinak by část věnovaná <lltázce 

,"sebepoškození byla velmi získala, kdyby filosofický rozbor otazky, podaný 
na str. 42.-45. a kritika positiv,ních př·edpisů ,právních (str. 46.-48.), byly 
doplněny a prohloubeny autorovým stano,viskem' de lege ferenda, ačli 
-ovšem nemínil Str. turto mezeru vyplniti úvahami, jež podává na str. 124. n. 
·' 0 sebevraždě. 

Otázka, jaké kvality musí mí,ti vůle přiv·oluiícího, má-Ii bytí .právně 
r elevantní, jest 'Oři nedostatku positivních ,předpisů ovšem velmi obtížná. 
'Zdá se mi, že tu aukto'r ještěnedos,pěl k přesnému vlastnímu názbru. Nebor 
:Uirektiva, již dává zákonodánstvl, že totiž tu bude třeba jednak diferenoiace 
podle předmětu právní ochrany, jednak snaha o soulad se zásadami, j.imiž 
'právní řád řeší pr·oblémy materielně s touto otázkou příbuzné (str. 72) , zdá 
,"Se mi poněkud příliš f-ormální. Pravidlo pak, že celkem tytéž psychické 
stavy, které vylučují 'Přičítatelno,s,t slkutku u ,pachatele, zbavují významu 

-t a.ké s·ouhlas poškozeného (str. 70., srov. i str. 74), bude málo doporučení 
'hodno v těch právních řádech, jež nepříčetnost věkem odůvodněn<lu vyme
zují podle stupně vnímavosti pro trest (na př. § 16. uher. čl. zák. XXXVI. 

.2 r. 1908). 
. V oddíle věnovaném otázce, v jakém rozsahu přivolení pošk·ozeného 

je významno pr·o trestnoSJt nebo ,pr.o stupeň trestnosti škodlivého jednáni 
·(str. 78.), pooiťuji nejvíce důsledky ·onoho strohého .posi.tivismu, jejž v kri
tice Iprvmí kapitoly ,jsem vytkl. Tak tvrzení, že »právní důvod účinku nebo 
bezúčinnos.ti při volení poško.zeného na trestnost škodlivého jednání nel'ze 
'hledati jinde, než v 'Souboru znaků, jimiž soud o trestno,sti onoho jednání 
. jest podmíněn« (str. 80.), může snadno ,svésti k dO'ITlněnce, jako by právně 
relevantní přivolení muslilo Dý,ti ve skutkové podstatě toho kterého, trest-
ného činu výslovně zdůrazněno, poněvadž jinak by tato věta neznamenala 
ni-c jiného, než že 'Ze slouboru no'rem .právního řádu jest čerpati odpověď 
'na tuto o·tázku, byla tedy prázdnou samozřejmostí. Tento druhý smysl má 
patrně správně na mysli Str., když pr.aví dále (str. 81.): Zákon .není pouze 
'litera, a spor o jeho správný výklad v !olÍázce rozsahu relevance přivoleni 
zůstane, i když se nekomplLkuje sporem o její právní důvod. Jak správnft 
Je první polovice -této věty, tak vzbuzuje pochy.bnosti .polovice. druhá . 

' Třeba by se bylO! Str. podařilo ·dokázati, že nelze -právní dův<ld relevance 
· ·přivolení hledati v normách soukromého 'Práva nebo .právní re1evanci vy
vrátiti pr-o domnělou uprepOlnderallci veřejného práva nad s.oukromým, nějaký 
právní důvod tato relevance míti musÍ, p.oněvadž nemůžeme v právní vědě 
svá tvrzení o'llÍra.ti ničím jiným, [Jež důvody právními. Ze tu nelze jediný 

' právní dův-od viděti v doslovu zákona, .připouŠtí Str. hned v následujídm 
odstavci. Také jest správné, míní-li., že otázka přivolení jest otázkou -ob

e Sil.hu skutkové podstaty (str. 83); nemohu-Ii však ulpěti na slo,vech a ,mám-li 
tento obsah vykládati, musím konstruovati obecnější j.akési. zásady, jež. v 
jednotlivém 'předpise vidím doloženy. Náběh k takovémuto řešení činí Str. 
na s,tr. 82., kde ukazuje, že ne "přivolenÍ«, nýbrž vůle poškozeného, jeho 
» nepřivolení« jest jádrem pro,blému, a kde po stopách Kostlinových si uvě

·domuje rozdíly mezi vůlí habituelmí a funkci-onelní (virtuelnO. Správně do-
dává, že dlužnQ si všímati tohoto rGlzdílu u specielních de li.k,tů , aJbychom 
zjistili jakost vůle, na kterou se jím útočí (str. 83.),o,pouŠtí však ihned 

-tuto myšlenku, takže po této stránce by spis byl velmi získal podrobnějším 
ro~borem a rozlišením pHpadů do jedné z těchto dvou sku.pin náležejících. 
Je-Ii Str. mínění, že positivnÍ právo řešíc otázku relevance přivolení, není 
důsledné, měl právě vytknouH, co pokládá za pravidlo a co za výjimku, 
a tQ tím spíše, Iponěvadž sám dává na str. 89. pozoruhodný návrh de leg·e 
'ferenda, .převzatý z práva anglického, a na Sotr. 87. cituje způsob, ja,k v 
4lnglické literatuře podobné ustanovení 'se odftvodňuje . Teprve v V. ka,pitole. 

7' 
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jednaje o přivalení při ·deliktech pmti jednlOtli,vcovu ži,vlOtu a zdraví, osvo-
hOlzujeseod tohoto 'positivi'stiokéhopurLsmua hledá ,i nachází vůdčí my
šlenky., jež ' mu · dopomáhají nejen k př~ným návrhům de lege ferenda, . 
ný,bd .. i k uspokoJivému ř·ešeníotázek posi.tivního práva. 

, . , Ve výkladech části' zvláštní poněkud p.řekvapuie, že autor, jenž na 
str.' 3'2: á násl. se proti otázce právního statku s,taví velmi skepticky, .přece 
neit:niká p,Q,třebě mdi,ti ' jednoHivé skupiny ,trestných činů, Ol iI1ichž chée 
po,jednati, ' Podle zasaženY-ch právních statků. Jak účelno by bylo bývalO" 
kdyby Str. na zmíněném místě byl pojem právního statku, jmenovi,tě rozdíl 
mez.! ,bředmětem ochrany a předmětem útoku ,poněkud podr.obněi.i vylíčil" 
paťťifi.o z rozpaků, do nichž se dostává tam, kde obojí tento předmět se ' 
r~ekfYj(:. Tak zvláště věta: »myslím, že deliktů proti osobní s,volbodě vůbe.,-: 
rieize 'charak,teris'ovati Objektem a že .každá formulace, která se o to po- · 
kouŠi, ' jest jen mai-né ,obcházení ,té, jež hledá jejich ,objekt ve svobodě vůle« 
(str. 9L), ' jest za těchto :olkolností velmi nejasná. 
. Nahoře rovněž vytčený neúplný r'Ů<'Jbor ,otázky, v čem s,počívá rG'zdN meii ' 
vůlí li;a1Jituelní a vi'rtuelní, mstí se ta:m, kde autor si klade otázku po odvo
latehw.stí .přivolení k 'omezení oSlObní sv,obody a kde jest nucen proo určité 
přípa.ďy se utéoi k fikci, že "se lI1ep'Ůvažuje 'původní .přiv,olení za neodvola
tclné,riýbrž za n:eodvolané« (str. 95.). . 

Jak nebezpečný jest posHivistický IPurism, jemuž Str. ye značné míře 
podléha; patrno jest z věty na str. '95.: »Otázku, zda ,hrkový delikt páše, 
kdo někohOl s jeho ,přivolením zbaví v,olnos,N pohybu, nelze řešiti poz,oro- , 
vání:m veřejnych zájmů, nýbrž pozorováním a výkladem 'skutkové ,pod
staty,;; 'když p,řece skutkovou 'podstatu mnohdy nemůžeme vykládati jinak, 
než po,zorová,ním veřejných zájmů, kte·ré v ní docházejí svéhol vke méně 
jasného výrazu. ' . 

Důsledkein neúplného roozlišování mezi předJmětem út,aku a ,předmět'em 
oChrarlY i r'Ůzliš'Ůvání mezi haJbituelní a virtuelní vůlí, zdaií se mi výklady 
o trestnosti omez:olVáníosobní SVObody Í\ř,ednLka a voliče, 'o ni-chž Str. jedná 
I!:l sfr.97.- 99. a s nimiž nemohou se s,rovnati, ač připouštím možnosti 
výlklq.dů Str. úavržených. . 

. Tyto nedostatky jsou však i v tomto oddíle dalekOl vyváženy jas
ný,mi stránkam i, jež zvláště vidím v rozlišování sv,olnosti oběti skonáním 
l~e:b'o ;'o:pomenutím, k němuž měla býH ·donucena, a sv.olnosti s jednáním, 
které ji nutilo (st r. 92). Zvláště pak rozbo.r delikti'l charakteris'Ůvaných 
znásilněním pohlavního sebeurčení, ze jména ženiná (str. 92.-108.), ,po
kládám' za vvo,rný, a zasluhoval by ,pozornosti nejen se stanoviska jasného 
tc-orettckého výkla,du, nýbrž i se stanoviska snadné upotřebitelnosti v praxi. 
.len poznámka na str. 105., ž'e ,;dítě není 'pohlavního sebeUrčení s,chopno, če
!t OIŽ důsledkem jest, že každý pohlavní styk s ním ,porušuje jeho po
hlavní sebeurče ní ještě než k němu -dozrál·o" není ani jasná, ani uspokoJující 
zase d. ůsled,kem 11euj.asněnosti předmě,tu ochrany. Mimo t'Ů by snad . tento 
oddíl 'hyl mohl býti ,doplněn zmínkou o sveďení pod sl,ibem 'namželství. 
( ~ 506. tr. z.). . 

Z úvahy 'Ol deliMech proti cti a jmění jest s pochvalou vyzv,e·dn outi 
jemnou distinkci mezi případy, kdy přiv,oleni napadeného činí delikt ma
jf'tk,ový bezpředmětným 'od případů, kdy jde tu sice o delikt, 'jejž však při
"olení čiIÍí bezhestným. Originelní jest též [llutorův názor na přivolení při 
li'chvě, ačkoliv zdůrazňuje-li tu po mém s·oudu správně, že pro lichvu 
charaktef'istické jest mimořádné duševní ro,zpol,ože.ní t,oho, kdo tu ke své 
vlas,tní škodě přivoluje, pQcifu.j,e11le s tím větší lítostí, že v úvodní ' čásiÚ . 
j.;o jem vůle přece nebyl způs,obe11l vyčenpávajídm vyjasněn, jmenovitě, že 
11ebylo dostatečně přihlédnuto k přípa.dům, kdy skutk,ová pod.stata sup,ponuje 
u oběti určitou vů li , třeba by jí in wncreto nebylo. 

V poslední kapit,ole zvláštní čás,ti, zbavuje se konečně Str. meto- · 
Llických skrupulí, čerpaných z filosofie Kelsenovy a Weyr,ovy a podniká 
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údvážný pokus o nalezení vůdócH měřítek IP,rohodno,ceníjednloitlivýclt 
-PQsitivnkh ,skutlmvých pods,tat. Tento pokus se mú zdařil skvěle a' jsou 
"tyto stránky s,pisu neHepším ,důkazem, jak plodnými :moho'll býti hY'Pothesy 

· v trestním právu a .to jak při výkladu positivního práva, tak při návrzích 
de lege ferenda. Tu také na pL na str. 122. neváhá Str. s úspěchem 'pra
covati s pOjmem účelovéhO' 'předmětu právní ochrany, a následující duch:t
plný výklad přísnější trestnosti návodce při vraždě ukazuje pl'odnost takorvé 
kons,trukce. Ze doslov zákona nás vMy nevede k upotřebi'telným vědeckým . 
výsledkům , doznává Str. na str. 129, když vykládaje odpovědnost sebe
vrahovu za další škody jeho činem způsobené, dochází ke správn'é meto
dické poučce : "s hlediska poshtivnlho Ipráva může určité mínění býti' stylisa:cí 
s kutkové podstaty odův,odněno, s hlediska účelové jednotnosti právníYID 
i'ádu nikoliv«. Podobně na str. 139. tvrdí: "není -otázky, k jejímuž správnému 
řešení jest teleologický výklad normy a souboru norem tax nezbytný a po
vrchový f-ormali smus tak nedosltačuiící, jako otázka účasti při sebevraždě« 
(sr.ovnej i pochvalu, .již na str. 144. vzdává § 5. r. tr. z.). Celkem mOlžno 
ien o ,tomto · oddílu ·opakovati chválu, již jsme vzdali oddílu jednajícímú o 
ochraně pohlavního sebeurčení. ' 

Uvážíme-Ii vzátjemně jasné i s,ti11J1é stránky spisu Str., docházíme k 
· závěru, že se jím nejen české, nýbrž krimi,nologické literatuře . vůbec dostává 
v elmi cenného obohacení, a že tu jode o slpis, jenž sv,ou úrovní ť p,rovedením 
v jednotlivostech d.alek,o převyšuje požadavky, které ,obvykle na habilitační 
Srpis se kladou. NebDť i' tam, kde kritika by si přála :odchylného zpraoování, 
Hemůže tvrditi, že zpraoování Str. by . bylo snad v~deckychybné. Jsou.ť 

' právě různé cesty, jimiž hledati lze pravdu. Dr. K a II a b. 

Dr. fIans K e ,l sen; prufesor stá~níhlQ práv,a ' na universi;tě ve Vídni : 
· Das Problem der Souverlinitlit und die Theorie des Volkerrechts. BelÍtrag 

-zu eine·r reineH Rechtslehre, Tiibinky, J. C. B. Mohr, 1920, str. 320. . 
Kelsenovo nejnovější díJ.o jest stkvělou aPlplikací normativní theorie 

na ,s,peciální prOblém státní svrchovanosti a mezinárodního práva. AutCT 
hájí ;;jde do k r a j II í ch důsledků mapmsté výlučno'sti světa norem, jeho 
ie.dnoty a čisto.ty jeho poznávací methody, ,olsHle rozlišuje obsa-h normy od 
její formy a snaží sep,rávní pmblémy, pokud j~ou vůbec normativně řeši
telny, 'plřevés,ti na i]Jrosié J.ogic'ké relace právní normy. Mnohé své dřívější 
názory Ipmhl'o.ubi.! a pozměnil a ,tu bylo by skutečně zajímav.Q v samosiatné 
siud ii SktdovM jejich výVDj od ,,!iauptipmbleme der Staa,tsrechfs.!ehre'( k 
pří,tomné knize . Příznarčná jest .někdy arž nápadmá shoda Kelsenovýah v~'
v odll s W e y r Cl: v Ý m i v »Základech filos-ofie právní« (Brno, 1920)'): tak 
v ortázce suv'erenHy (Weyr,- str. 104), v kons,tmkci hierarchie norem (W., 
str. 108), k () m p e ten ční v Ý S 'os t i' (W.,str. 110., Keloscn, str. 47), t. zv . 
spoLkového s,tátu (W., str. 182 a násl., K" str. 280), právního' positivi1smu 
(W., str. 88 a ná:sl.., K., lSir. 85 a náJsJ.), p' T á vn' í c h p r a m e n ů (W., str. 
91 a násl., K., str. 105, 134 a násl.) ar v mnoha jiných, ač :ovšem nel'ze zase 
přehlížeti jejich di.fference. Tento zjev svědčí o důsledném postupu úbou 
autorů, kteří vycháze.Hce ze srpolečných no etických pře,dpokhl1dů vykazuH 
shodné výs,ledky své práce. Vů.bec v :této důslednosti t. j. ve stálém uvě-

· d,omování si vědeckých předpo!kla·di'l, s nimiž .pracujeme a v neúnavné snaze 
vyvaro,yai se jejich směŠ'ování, ikví z velké části Kelseni'lv i Weyrův vý
znam pro právní vědu . To ostře .bij-e, do očí ji ž v s.ystemartice přit.omnéhó 
Kel'Senova díla. K. své úvahy o právu meziná:rOdním třídí dle zvolených 
Ilypo,thes, dle toho, klomu 'z dvou normových systémtl, zda právu vni;tro
s tátnímu či mezinárodní:mupři:suzujeme su.verenitu a břitce kritisuje nedů
slednost soudobé 'právní literatury v ;tomto směru. 

') O vzájemném vlivu obou knih nelze mluvit. Vyšly téhlo~ roku , 
' \Veyrova krniha ,poněkud ·dříve. 
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'Práce Ke,lsenova, jak z nadpisu vysvftá, řeší dva ,problémy: 1. Státo
právní . theorii svrchovanosti (str. 1-102), II. Theorii mezinárodního práva-, 
a d{)'gma svrchovanosti (str. 102-320). Úzký iejich vztah vysvitne z dal-
ších našich ,poznámek. 

Ad I. (P oje map o d s t a t a s ll< v e r e nit y.) Pojem svrchovanostI. 
ve svém historickém vývoji často se měnil. Vysvětlujeme si to hlavně tím" 
že byl namnoze výrazem pro ,politické postuláty. Přece však ve všech · 
svých formách vyjadřuje ,mim(J' jiné spole,čný znak: v I a s t n o s t s ,t á tu ' ' 
být i n e j vy Š š í m. Tážeme-Ii se po . kausálním smyslu vztahů: býti ni~
ším, vyšším a nejvyšším, tu mohou vy}adřovat pouze speciální případy -re
Lacetnezi příčinou a účinkem. Bý,ti lIlejvyšším mačilo by tedy totéž, co býti ' 
bez. ,příčiny, býti prima causa. V tomto kausálním smyslu žádlllý stát ne- 
může býti suvere'lllním. Zcela jinak objeví se nám ,zmíněné relace ve světě
normativním. Zde vyjadřují hierarchii norem, jež ~O'llčí se u normy nejvyšší, .. 
suverenní t. j. dále lleodvodHe~né. 

(S u v e r e II i taj a k o IP o d s ta t n Ý z n a k stá t u.) S no.rmativ 
ního hlediska jeví se Kelsenovi stát jako ;právní řád v celku. "Die grund
setzHche und wohl unanfechtbare POIsWon, von ,der h i e r ausgegangen und . 
deren Anerkennung vom Leser be'ans,prucht wird, ist die: ,d .a fl der S t a a t. 
i n s (J' f e r n 'e erG e gen s t a n d der 'R ech t s e ,r k e n ill' tni s i s t, in
s .o f e r n e e s ti ber h a u op t e i neS t a a t s r ec h t s 1 e h r e g i b t, v o II . 

der N a tur des 'R ech ,t es, d. h. e n t w e der d i e 'R ech t s
o r dnu n g se I ,b s t ode r e i III T e ,i Id e r s e lb e 'll s e i II m u s s, _ 
we i leb e fl ·»r ech tl i c h« ni, c h t s a n der e s b eg rif f e 11 

wer,den ka,nn aI.s das 'Recht Uillld den Staat recht-·, 
I i c h b e g r e i fen (das ist woh1 der Sinn der Staatsrechtslehre) ' 
nichts anderes hei 'ss ,e,n kann, als den Staat als 'Recl;!t
b eg r e i fen. (Str. 11-12,) Za stát pokládáme pak právní řád v cel k U' 

již proto, IPoněvadž podstatným znakem státu jest nám pTávě jeho suve
renita a té by právní řád postrádal, byl-Ii by pouze řádem díl čím. P,od-· 
statně ke zcela stejným závěrům dospívá W e y r ve svých »Zákla,dech«_ 
r jemu stát, jak,o'žto subjekt normo.tv,orný rovná se právnímu řádu (viz str. 
173), věta pak, že za subjekt určitého nOTmového souboru pokládám stát
(což jes't totéž jako: právni řád == stát) "Znamená .. _ vpmvdě pouze tolik, 
že chci tento normový soubor .posuzovati za určitých methodických před
pokladů, ... . Tyto předpoklady jsou. .. s v ,r c h Q V a n'o s t. resp. sa- · 
mostatnost tohoto soubo,ru .. . <c (str. 176). Vůbec můžeme si W e y r ů v 
stát, jakožto normotvorný subjekt zcela d'obře, představ'ovat i'a:kb perso.ni
fikaci (JIné nejvyšší, suvere-nní normy, u Kelsena zvané ústa,vou v normo
logickém smyslu ,(Verfassung im rec'htslogis.chen Sinne, u,rsprungsnorm. 
Quelle). W e y r o v i samému spadá pojem právního pramene, v jedno s po- 
jmem normotvorného subjektu (Základy, str. 92). Tímto právním pramenem,. 
z něhož logick'ou dedukcí vyvozujeme platnost všech právních no,rem /a jenž ' 
sám o sobě již dalšího důvodu ,platnosti (normativní) nemá, může býti ,pou- · 
~c nejvyšší, suverenní norma. Tuto k vůli větší názomostf personifikujeme. 
buď v normo,tvorném SUbjektu, jak činí W e y r, nebo, co jest totéž, v t. zv. 
adressantu nebo autoritě normy, jak činí Kelsen(Problem, str. 109-10). 
Tedy i Weyrovi i Kelsenovi jest státem no'rmový soubor, II něhož předpo- 
kládáme suverenitu. Zde budi,ž dovoleno, několika sJ.ovy se zmí:nit o Weyro
vě tautologii, již se do,p'ouští ve svých »Zákla'dech«. Práv,ními normami ' 
jsou mu veškeré no-rmy, ji.chž normovým subjektem p.ředstavujeme si stát 
(Základy, str. 52) a stát jest mu nositelem právníh.o řádu. Definice nejen 
že se pohybují v bludném kruhu, jsou nad to .samy o sobě očividnou taní-o- ' 
logií. Wey-r vysvětluje ji na .str. 175. K ,tomu chci 'Při,pojiti: uvážíme-li před
cházející vývody o identitě lliormotvomého subjektu a právního ·pramene. 
jakožto suve,renní právní hormy (Ursprungsnmm), tu nemůže Ipatrně Wey~ · 
rova definice právní normy nic jiného znamenat než pře d p o ok I a d v ý --
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noho systému ,pod druhý, kOlOlrdinace určená společným vyš-
ším řádem. První možnost odporuje postulátu jednotnosti právnického po-
znání, třetí nepřichází v úvahu ;pro nedostatek třetí'ho. také mezinárodnímu 
právu nadřízeného řádu. Ježto otázka po 'zák.!a'dním poměru mezinárodního> 
a státilího práva úzce souvisí s naukou o jeiich pramenech a Hch vzájem-
něm Ipoměru, dále s určením normolvého objektu a subjektu ,!adressáta), [po'
jednává K. nej.prve o těchto záJkladních právnických ;pojmech. Pramenem, 
v němž nalézáme ,princip'ium individuationis ka,Mého normového systému •. 
nemůže býti nikdy faktum, nýbrž pouze norma, jež jest nám 'J}Osledním, dále 
neodvKlditelným, logickým důvodem platnosti určitého řádu.O) Spadá v jed-
110 s ústav,ou v 'PTávně logiokém smyslu _ Naopak obsah právního řádu, OIb
jt,1;:t normy nemůže individuaUsovat právní řád. Jsou tedy možny dva sa
mo.statné nlolrmové systémy upravující tentýž předmět r,ozličně. Dle běžné' 
lT<,uky ,přichází v t.omto přÍ<padě ke konfliktu norem, jejž ovšem pro nedo- 
statek jakéhokoliv no'rmativhího vztahu nemůžeme právními ,prosHedky 
vyřešit. Prohlédneme-Ii však právní subjekt, jenž není nic jinéhol než pet
sonifikací právních no.rem, provedenou ' k vůl,i větší ná.zornosti, tedy prá
vem pozor,nvaným jako subjekt (na rozdíl práva ialko objekt, v obl. sm.). 
tu musíme přiHti k názoru, že rozdílnost normových systémů nutně nám ' 
zakládá foOzdí.Lnost jejich nlO!f1nových subjektů. Z toho ovšem plyne, vyva
rujeme-Ii se nebezpečné hy,postase těchto personif.ikací, lil. e, m o. ž n 'o s t 
j a k é h o k o I i v n o 'r m o v é hon e b 'o ;p (} v i n n I() s ,t n í h o. k o n.f I i k ,t u. _ 
Možno mluvit ,pouze o ,psychologickém Imnlfliktu v nOIVlině kausality, norma~ 
ti\'ního konfliktu VŠaJk není, uvědomíme~li si základní ax,iom normativního 
poznávání, totiž jeho. 'jednotu. 

Při zkoumání vzájemného poměru me.zinárodního a vI1litrostátního. ; 
právního řádu vyloučili jsme z důvodů zásadních jeji.~h nendvislost, z dli- 
v,c!dů praktických jejtÍch rov,u,ořadost. Zbývá poměr nadřízenosti a podří
zenosti, jenž jest ,obrazným znruzo.rněním logické dedukce, jíž vyv·ozujeme 
platnost nižšího norrnativního lIsudku z ,posledního neodvoditelného úsudku 
jiného. Normu tuto. pokládáme za pramen normy ,nižší a vztah k il1í nazý 
váme del,egací, zmocněním . a pod. Jen s,peciálním případem této obecné re- · 
la,ce jest vztah mezi normovým systémem a novými k němu přistupujícími 
normami. Normový systém jest ,lo,gicky uzavřený komp1ex norem, fo r má I
ně nezměnite,l,ný, t. j. všechny příští změny museií v něm míti svůj důvod 
platnostii, muse'ií v něm býti již in nuce obsaženy. Mat e r li á I něj e s t 
nezměnitelným tehdy, nestanlo,vÍ-1i sám sobě pOdmínky, za nichž může nýti 

' ;r, měně,n: ) (Str. 119- 120). Stail1'Ovením podmínek stává se změnitelným 
(obsahově), deleguje new é normy . 

6) Sr'ov. W e y r: Zátkllady, str. 91 a násl. 
' ) Tímto 'naráží K. na pm blém nezměnitelnosN ús,tavy, jenž i v ,tomto ' 

časopise ,byl řešen . (B r y c h ta: »OtáZ!ka nezměni.telnlolsti itstav«, Casopis 
pro právní a s,tátní vědu, roč. 1., 1918. V článku uvedena též Iitera,tu,ra o 
tomto problému. Srov. dále W CI Y r: Zákl3!dy, str. 106 v po~n.) K. de 
akceptuje řeše,nÍ Me r k 1'0 v o, jak vysvítá mimo uvedeného místa ze 
~ tr. 49-50: »Die Frage, alb Uberhaup't 'die Anderung einer R,echtso,rdnung: 
rr6glich sei, ist nur da'l1n zu bejahen, wenn die Bedingungen dafiir, w i e ' 
s.ie rubzuandem sei, bestimmi sind. Diese mUsse,n aber a u s dr U c k 1 i c h 
fixiert sein, damit ein crkenntnissgrund fUr das Ur-teůl gegeben sei, dass 
eine Norm - alls Bestandtei! einer Ord'l1ungsaufh6re zn ge.lten ul1Jd die Oe[
tung einer all'deren -,beginme . . . Die ,enigege,n s.te,hende Meiil1ung stiHz sicll 
in der Regel auf den ungeprUfte'l1 Oemeinplatz : cine Ordnung, oder eine 
Norm kann auf die,selbe Weise abgeandert werdem, auf ,die sie eil1tstanden 
ist. AlIein diese.r Satz blei,ht in,solange ganzlich ungerechtfertigt, a'ls c,r nicht 
al,s Norm,d. h. als Bestandtei! der a,bzuandernden Ordnung oder Norm. 
nat:hgewiesen ist, und daher als wesensfremd, weil ansserhalb des fragli--
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právní subJektivity . . Leč uvěd<lmíme-li si l(elsenovu k'onstrulkci právní 0-
.sobnosti jako ,pouhou účellllcu personifikacci právních norem, tu nám zmizi 
'zásacdní difference mezi korpora'cí a societou a tím i mezi světovým státem 
a ~p<>lečností států. 

(Theorie státních sdruže,ní.) Z l(elsenova· pojetí 'právní 0-

sOIbnosti důsledně vyplývá jeho theorie státních sdruženÍ. Panujíc! nauka 
zde rozeznáváněk'olik typů, jež však všechny, jak K. dokazuje, vykazují 
pouze o b s a h o v é difference, třfděné s politických, hJo~podářských a poj. 
hledisek. Leč máme-li na mysli ryze formální charakter právnického pozná
vání, tu normativně relevantních dLfferenc! mezi nimi nenajdeme. Ostře 
rozlišuje se zejména v běžné theorii spolek států od spolkového státu a sice 
vedle iiných momentů hlavně k o n s t i t u t i v ním charakterem smlouvy, jÍlž 
'spolkový stát vzniká. Tato smlouva nezakládá pouze práva a llovinnosti, ale 
-sama tvoří nový právní řád. Leč uv:ážíme~li, že smlouva zakládá právní řád 
jen pokud ,nad kontrahenty stojí smluvní norma (na př. pacta sunt servanda), 
pak kriterium konstitutivní sm)olllvy a s ním i' difference mezi spolkovým 
:státem a SJ)olk,em států milZÍ. Vlastní smysl theorie konstitutivní smlouvy 
lze nalézti pDuze v tom, zda 'právní řád, smlouvou vytvořený jest pokládati 
.za 1P0iUhý dílčí řád, či za nejvyšší, neodw)ditelný. V to.m lze jedině nalézti 
normativně relevantní rozdíl mezi oběma ty,py státních sdružení : mezincÍ
rodním a státoprávním. Při tom však musíme si býi vědomi, že celé toto 
rozlišení nemá přípustného .logicky-systematického významu, ,poněvadž 
rozlišujíc! elementy nenáležejí témuž poznatkovému systému. Jde zde v 
pravdě .o no,zdíl dv'ou zásadně neslučitelných juristických hy.pothes. Theorii 
La b a II d () v u, dle níž spolek států odlišuje se od spolkového, státu tímtéž 

'způsobem jako S'ocieta od korporace, vyvrací l(e,ISentlV názor na vrávnickoll 
-osobu. Jest pouze personifikací a tu ' nám nic nestojí v cestě, .abychom ne
personifikovali s,poJek států stejně jaik,o spolkový stát. Prq přijetí juristické 
osoby jest konec konců rozhodna existence vyšší vůle, rozdHné od vůle 
zavázaných s,ubjektů. Tou ovšem může býti pouze nadřízený llrávní řád, 
jenž zakládá ob jek t i vn í platnost personifLkovaného řádu. Tato vystu
puie tím více do popředí, čím ná'padněii obsa>h tohoto řádu odlišuje se od 
psychicko~empirické vůle ,poddaných subjekt jí. Tol sice llsychologicky zdů
vodnění perso,nifikace, ale s formálního., právně theoretického hlediska není 
pro ni rozhoduiící,. l(elsen dále kritisuje E ,b e r s o v o učení {) spolkustátfi. 
zejména o spollkové qekutivě a o t. zv. právu secesse a nullifLkace. 

(Nn e t i c k Ý a mra vně - p o I i t ic k ý v ý z n a m o b o u j u
r i s t.i c k ý c ,h z á k'l a dní c h h Y'P o t h e s.) V závěru svého díla po
ukazuje l(. na noetický a mravně~politický význam oboru juristiokých základ
nf.ch hypothes. Jeví se mu j'ako speciáJlní přílpady dvou nejvšeobecnějšlcb 
noetických principů: subjektivismu 'a obj ektivismu. Neboť 
theolrie primátu státního právního řádu předpokládá vlastní s u v e r e n n í 
.stát jako výcho,disko juristického poznání, z něhož všechny ostatní státy, 
mají-Ii vůbec míti existenci, jeví se ja,ko dílčí řády podřízené; stejně sub
jektivistická themie piolZnánÍ vychází z vlastního já, celou přírodu chápe 
jako pře d s t a v u, c!!lý svět hodno.t jako vů I i tohoto, vlastního já, Jež 
tak se stává uni'versální a llroto neschopno uz.nati každý ji n Ý subjekt za 
so.bě rovno,cenný. Výlučnost suverenity jest více než ,pouhá analogie solipsi
smu. Uvážíme-Ii relativitu poměru mezi subjektem a objektem, pak jev! se 
nám jako přirozené a důsledné ,p,okr~čování v subjektivistické theo.rii mezi
národního práva učení, jež zakládá existenci státu ve vůli jednotlivce, plat~ 
Mst práva o uznání lidským individuem. Tak stává se svět hodnot, speci
-álně svět práva, nejdříve vůlí jednotlivého státu, pak i s vlastním státem 
vůlí uznávajícího člověka, t. j. téhož subjektu, ,pro nějž kausální svět platí 
jako jeho představa. 

Naproti tomu objektivistický světový názor vychází ze světa, před
pokládá objekti'vníhoducha světa, jenž jeví se v poznávajících a chtěiícich 






