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Přítomné dílo Goldschmidtovo se vyznačuje dvěma základními 
rysy. Především je to široké pojetí tématu, neboť autor se neomezuje 
na pouhý výklad civilního procesu, ~ýbrž uvádí tento v souvislost 
s ostatním právem procesním a právním řádem vl1bec. Goldschmidt jest 
procesualista, a to nejen civilní, nýbrž i trestní. Viděti to také zřejmě 
na tomto jeho díle, které se proto jeví jako část systému. Druhým zá
k1adním rysem díla jest hluboce založené jeho pojetí právně-fiIosofické_ 
Autor spisu "ProzeB a.ls Rechtslage" zde uplatňuje poznatky, k nimž 
v onom spise došel, při budování svého systému. 

Než proti širokému pojetí tématu a právně-filosofick ému podkladu 
jeho zpracování překvapuje poněkud úzce vymezená teorie práva pro
cesního, Goldschmidt jest stoupencem nauky o nároku na právní 
ochmnu (Rechtss,chutz,anSIP<l'ucJJ,). Civilní 'P'l'á,vo procesní de,finuje, takto: 
Z i v i I pro z e B (Ve'rfahren in bi.irgerIichen Rechtsstreitigkeiten) ist 
das Vel' f a h r e n, in dem d i e s t a a t I i che G e r i c h t e f e s t
st e II e n ob d'Íe VIO~·a.usse'tzungen eiu'els, R 'eJ c,h t s· s e h u t 'z a, n sp r u
che S des Klagers g e gen li ber dem Sta. a t vorIiegen, uncl in dem 
sie im Falle bejahender Feststellung' den Rechtsschutzanspruch durch 
Rechtschutzgewahrung befriedigen (str. 1). Předmětem civilního procesu 
jest mu nárok žaJolhcťlv p'roti .s,tá tu: na oc,h~'anu právního ná,rok!L p-řírzni
vým rozsudkem, případně i provedením exekuce. Autor připouští, že 
v mnohý,ch přÍ!pade·ch j.eSlt plřeclměrbem sporu t <t, k: é nárok 6v'ilní, 
ale to ~ždy Pl'Ý j,e[], v e' cll e ná'l'o~Ul na prá,vllí ochra.nu, a dokonce 
v některých případech jest předmětem sporu pouze žalobcúv nárok na 
'ochranu, tak zejména v žalobách, v nichž se žádá odsouzení Je povin
nosti strpěti exekuci. Soukromoprávní . poměr prý sám nemllže býti 
předmětem civHního procesu, nestojí-li mu po boku nárok na právní 
ochranu. Pramenem nároku na právní ochranu jest Goldschmidtovi 
"materielní právo justiční" (materielles Justizrecht). kterým jest právo 
soukromé v širším smyslu pojímané ve smyslu veřejnoprávním. Zalob
cúv nárok na ochranu právní (Rechtsschutzanspruch) se pak dělí jednak 
na nárok na příznivý rozsudek (Urteilsanspruch) neboli právo žalobní 
(Klagrecht), jednak na exekuční výkon (Vollstreckungsanspruch). Vždy 
pak jde jen o nároky žalobcovy, nikdy o nárok žalovaného. 

Jakkoliv jest Goldschmidtova teorie duchaplně konstruována, 
přece nemúže , přesvědčiti o své správnosti. Především jest to výhradný 
její zřetel k osobě žalobce, který odhaluje některé její slabiny. Vždyť 
nemúže býti žádných pochybností o tom, že většina poměrú civilně
právních jest oboustranná a že často záleží na náhodné celkem okol
nosti, kte'rá ze stran obdrží roli žalobce a která roli žalovaného. Vzpo
meňme jenom příkladem ručení z t. zv, správy; včasn}'1l1 vytýkáním 
vad se námitky strany perpetuisují, a strana, která mohla ze správy 
žla;)o,oa,ti, pone,cJlává si s,vé "námitky;" pro eventuelní ~ljJor, jímž hude 
napadena jako žalovaná. Předmětem toho sporu pak bude povinnostní 
vztah mezi stranami a poběží tu především o povinnost žalobcovu, 
který TUlČí ze sprá,vy. Kcomu v tomto s!p;on! ,plak pNsIu.ši Rechts.schutz
anspruch? Zdá se, ' že spíše žalovanému, ačkoliv je to podle Gold
schmidta . vyloučeno. Naprosto však sf'lhává autorova nauka při kOIl1-



yklopadie 
ius Sprin-

ákladními 
leomezuje 
souvislost 
lmidt jest 
ké zřejmě 
uhým zá
ilosofické. 
" k nimž 

podkladu 
ráva pro
.a právní 
Ije, ta,kto: 
eiŤ,ep) ist 
t e f e s t
a, n S·lp r u
ld in dem 
lch durch 
10 procesu 
IklL pří'll1i
pouští, že 
k c.j,yilní, 
, cl'okonoo 
nárok na 

i k po vin
~lůže býti 
na právní 
,chmidtovi 
jest právo 
jm, Zalob
lělí jednak 
1'0 žalobní 
!Ch). Vždy 

struována, 
výhradný 

ny, Vždyť 
rů civilně
.kem okol
ého. Vzpo
vytýkáním 
ze správy 
jímž hude, 
lovinnostm 
žalobcovu, 

'chts,&chutz
odle Gold
o při kom-

103 

pensaci. V t?mto případě st?jí~ dvě p.ovinno~ti stra~ proti sobě a zjiště 
ním obou ma se rozhodnoutI, ze povmnost zalovane strany zanikla. Za
nikl sOl!časně i. ~al?bc~v nárgk na právní ochranu, který "stojí po boku 
,ieho nar?ku clvlll1lho ? K cemu tato komplIkace pojmů? 

Oíhtlze autorovy konstruk1oCi rp~'ynou z toho, že se' ·sna,ži souk:romé 
právo odíti ve formu práva veřejného. Nechc'eme naprosto zastáva ti 
ne~otknu~~lnost r?zdě~ení ~~ .e~·ávo. veře)né . a souk.romé, spíše naopak , 
avsak m~.lZeme pn te.to pnlezltostl ukazatl na zasadní chybu, která 
tvoří cely tento· problem. Autor zde vychází z rozdílu práva veřejn ého 
a ,soukromého ja~w z dané zákla:d'nY, 'ZJa,pomíná však, že ro~dí1 jesit jen 
relativní, a že můžeme každý právní předpis zařaditi do práva veřej 
ného nebo ~oukromého, podle toho, s jakého hlediska ho budeme chá
pati. Proto .Je také d~cela správnou l{oOnstrukc~ autorova, že povinnost 
stá,tu vydati 'Imntkr·etm nmmu - rOtzsudeik - JHSt ,rá:zu vei'ej!llJQIprávního 
ve smyslu nauky. Nesmí však v e dle ní nebo dokonce nad ní stavěti 
povinno,st strany k určitém.u pJněnlÍ. Tyto o.hě po,vinno,sti JMU 'cl'ocela, ol'1h
ného druhu, a když ,dOC.]lá'z€j~ SYéiho up'latnění v tomtéž pr,o'cesu, totilŽ 
v práv.ní I:ozepři stran. Jejich funkce jsou však v procesu úplně roz
dílné. Povlllnost státu, resp. orgánu, kte'rý zde jako o,rgán státní vy
stupuje - orgánu normotvorného - , dochází procesem svého splněni, 
kdežto povinnost strany dochází v normě procesem vzniknuvší svého 
konkre tního určeni. Jak vidno, pozorujeme tedy proces se dvou rúz
ných hledisk, totiž jednoiI s hlediska státu a po druhé s hlediska stran ; 
nelze p,roto výtěžky obou pozorování stavěti vedle sebe nebo dokonce 
jeden podřazovati druhému. 

Základní pojem, z něhož Goldschmidt vychází, jest poj e t í c i
v i I n í hop r o c e s u j a k Opl' á v n í h o s t a v u (R ech i s I a g e). 
Biilowovu kOlllstrukci právního poměru procesního (Pi'ozeBrechtsver
baltnis) odmítá jako procesuálně neplodnou. Stranám jako takovým 
prý nejsou uloženy žádné procesuální povinnosti, pouze soud má po
vinnost rozhodnouti. 

Pojem "právního stavu" vykládá spisovatel asi takto: Vychází 
z toho, že civilní právo procesní - stejně jako ostatní obory práva 
justičního - se nemá chápati jako soubor příkazů (imperativů), nýbrž 
jako soubor slibů a pohrůžek soudcovského donucení. Z toho pocháze
jící p,rávní vztahy stran nejsou žádným pl' á v ním po měr e m, t . j. 
práva a povinnosti, nýbrž pl' á v ním s t a ve m, totiž vyhlídky, mo ž
nosti a břemena. Jenom tyto jsou právy v procesním smyslu - s hl e
diska procesního je také právně odůvodněnou vyhlídkou (Aussicht) i 
nárok na pl"ávní ochranu (Rechsschutza.nspruch) -, kdežto ony, to t iž 
"příkazy vlastního zájmu", stojí v procesu na místě povinností. P rávní 
stav se liší od právního poměru nejen obsahově, nýbrž také tím, že 
jest závislým nikoliv od e x i s ten c e, nýbrž od e v i den t n o s t i a 
hlavně dokazatelnosti sYých předpokladů. 

Celá tato konstrukce "p r á v n í h o s t a v u" ukazuje nám sama, 
že ne j 'd' e o k o n str u k ,c i pl' á v n.1, n Ý b 'r ž met a. jur i s t i c k o u. 
Autor opouští základní pojem povinnosti a jemu odpovídajícího nárok u 
a zdůrazňuje jiné, vlastně psychologické momenty. Vyhlídku na dobrý 
výsledek sporu - přízniYý rozsudek - mohu míti ještě pře d zapo
četím procesu. Když jsme již v oblasti těchto metajuristických úvah, 
PO&tlwujme v duchu jej':ch i dále : J;:ia,ž'clý SlVědomitýi žalohc,e, mSlp. jeho 
právní zástupce, zpravidla před podáním žaloby, tedy pře d z ahá j e
ní m c i v i ln í hop r o ce s'u, uváží své vy h I í d k Y na výsled ek 
sporu (aspoň má to vžely učiniti). Dojde-li pak ke sporu, má obyčejně 
vyhlídky obě, totiž buď že spor vyhraje nebo prohraje. Podle Gold
sc,hmi.cJ'ta jest ovš,em "pJ'ávn:ím stavem" poU!z:e vyhl:fcltka na ro'zs,ude,k 
přízniYý. Tei!lJto "stav" vystihuje pouze postavení každé strany samé 
o sobě, nedotýká se však vůbec jich vzájemného' poměru. A o ten přece 
v civilním procesu běží v prvé řadě. Za.lobní žádostí jest navrženo jisté 
určen i vzájemného povinnostnílw vztahu mezi stranami, který tak má 
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býti určen rozsudkem. To jest tedy začátek a konec civilního procesu 
a celý proce~ se točí kolem tohoto p o v i n n o s t n í h o v z tah t; 
str a n, který jest pře d m ě tem SpOrtl. Orgán k tomu povolaný _ 
soudce - má vydati konkretní normu, jíž vyslovuje konkretní povin· 
nost jednoho ze zúčastněných subjektů tak, jak jest abstraktně stano
vena obecnými no'rmami právního řádu. Nelze proto se spisovatelem 
tnditi, že v procesu stojí na místě povinností "příkazy vlastního zá
jmu". Pr,o právní řád a také pro civilní proces jest zcela irrelevantní 
jaké povinnosti plní strana vůči sobě ve svém vlastním zájmu. Ty ne~ 
jsou předmětem žádné právní no,rmy a také se v procesu o ně nejedná. 
Naprosto jest pak odmítnouti snahu spisovatelovu vylíčiti II r o ce s, 
tedy děj, jenž znamená pohyb a změnu, jako určitý s t a v, který zna
mená klid a neměnící se situaci. 

V další části prvé knihy, věnované základním problémům, pojed
nává spisovatel o dějinném vývoji civilního procesu a proiJírá zde sice 
přeht1erClně,aJ:e I]Jlřřtom rClJOISti Ipodrob'l1,e ,c,Í!vilní proe-es iřímský a, kanonický, 
"i'yoj procesního práva francouzského až k nynější jeho podobě, proces 
ita~Slk3n a ~vláiště Ipof"Ll'ohně 'Vývoj: :procesu ;n.ěirneclkého', a to před 1'ecepClÍ, 
obecný proces německý, procesní zákonodárství pruské a říšský civilní 
proces, Zvláštní kapitoly jsou věnován.y také pramenům civilního práva 
procesního a obecným zásadám řízenÍ. . 

Druhá kniha spisu 'jest věnována nauce o právu žalobním: 
"Das K 1 a g rec h t ist das s u b jek t i ve o f fen t l i che Rec h t 
g e gen den S t a a t auf Rechtsschutz durch g'i.tnstiges Vrtei!." Oproti 
právu římskému, které ztotožňovalo ve své a cti o nárok proti povin
nému i nárok proti státu, zdůrazňuje spisovatel moderní pojetí, jež 
ža.]obní právo proti státu odlišuje od soukromoprávního nároku proti 
V'Ovinnému. P'l'áJVO "Ž,alohní slIl1ěhlje jelcli.ne Pi'lOti státu, nilwHv p'l"O'úi žalo
vanému. Žalobní právo, jakožto meritum causae, jest materielním, ni
koliv formálním právem justičním: .Jest to "m o ž n o s t" získati příz
nivý rozsudek, která se po prohlášení jednání skončeným mění ve "v y

.h 1 i d ku" na tento rozsU(lek. Předpoklady žalobního práva jsou: určitá 
skutková podstata, která musí býti účastna právní ochrany (rechts
schutzfahig') a musí se jeviti potřeba této ochrany (Rechtsschutzbedtirf
nis). Žalobní právo zaniká, odpadne-li některý z jeho předpokladů, ob
zvláště, když potřeba právní ochrany jest příznivým rozsudkem uspo
k ojena. Speciálni žalobní práva pak jsou: p'rávo na odsouzení žalova
ného k určitému konání, právo na určení (Feststellungsanspruch) a 
právo na vymáhání (Bewirkungsanspruch), 

Spisovatel vychází ze subjektivního práva (nároku) a jeho roz
clělováJní, které ho přivádí ke všem těm "rozdíh1m", na nichž buduje 
své konstrukce. Zdluazňovati různost nároku proti státu a proti zavá
zanému nemá takového významu. Celý problém spočívá v pozorujícím 
sutjektu: mluví-li se o tom, proti komu "směřuje nárok", míní se tím 
vztah povinnostního subjektu k subjektu oprávněnému; kdyby spiso
vatel vyšel na místě ze sekundárního pojmu nároku z primárního pojmu 
povinnosti, došel by k poznatku, že jde o dvě rftzné povinnosti, totiž 
státu a zavázaného, tedy o dva různé povinnostní vztahy; jakmile však 
se počne obírati výlučně osobou žalobcovou a jeho subjektivním ná
rokem bez přesného určení souvztažné povinnosti, musí pokládati jeho 
nárok za jediný, neboť ho připisuje jednomu subjektu - žalobci. 
Zkrátka, neuvědomuje si autor, že vlastnosti, které . připisuje pozorova
némQ objektu, nejsou jeho ima.nentními vlastnostmi, nýbrž jsou dány 
metodou pozorování, a, že při posuzování s rúzných hle disk jsou také 
výsledky pozorování různé. Proto také jeho polemika s pojetím římsko
právním vyznívá naprázdno. 

Spojení civilll1iho procesu s řízením exekučním vedlo autora k tomu, 
aby hledal pro oboje řízení společnou konstrukci, a proto nalézáme 
v jeho právu žalobním také některé speciá.lní druhy, patřící do řízení 
exekučního, Ta.kové spojení však zásadně není možným proto, že jde 
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o dva druhy řízení vzájemně zcela protichůdné. Civiln ím procesem 
vzníká norma, kte~·á.v ř,ízení .exekuč~líl!l dochází .svého splnění, tím 
ztrácí svou normatlVl1i eXIstencI .fl. zamka. Podle s pIsovatele však der 
Vollstreckungsanspruch ist neben dem Klagrecht díe zweite Hauptf~rm 
des Rechtssclmtzanspruchs" (str. 210). 

Aktivní legitimaci vykládá autor jako PTávo k vedení sporu 
(p,w1JeJ3fi.lhnU1gsrecht) a ipG,&ivní l<egitimla.oi jako .břímě v!elelení proce u 
(Proz'eJ3fi.llIrUln gs1a;;t). Jde zde zase o' konstruk,ci nerprámli clwu. Vl:ast
nosti lmčitých osob, k teré mají právní 'releva.nci a ktte,r é nám cl'ovoluji 
aJb}1Chom těmto osobá~J: IpHčítta.Ji uI6té povinnosti a jim odpo,vid'a.jícl 
oprávnění, jwu 'Z,de pO'Jímány be:z Vlz tabu Ik jakékoliv povinnoSJti; nárok 
ÚPI;ávo J;; ,ve,Jení SJpoa'u) není tu od,vo'zen 'ze žádné po,vinnos,t i a sta,ví 
se ja,lw IprOlthna k "bll'emel1u", 'což je,s,t vlastně povinnost (~alovaného), 
pojimaná v,š'ak z jinéhohJedislm, ISe sV.Q.U konstrukcí alk,tivní legi,tima,ce 
oe s'pisova,tell bliZí sprá,vnému pojetí ,potud, ,ž'e laJetivní legi,t inmce zna
men{t p'ro ,žalui)c'e možnost vystoupiti v e 'spor u. Ale musí Je ní přistou
pit i poruš,ení Ipo,vinnos,ti žalovaným (p,a,shrni legi't<Ímaoe,), nikoliv snad 
ža,lovaného "Ni),ti'gung s ~ch Ztl Vlerte.j.eUgen," Ikte~'á prřed vZl1esenÍm ž!a,lohy 
neexistuje a ,po ,~z.nes'ení 'žaJob~T je&t tu 'vždycky, ať je žalov,aný, pa,sivně 
l egitimován č i nikoliv . 

Třetí Ikniha p'Ů'jecl'nává o soudní OJ'ganásad, :soudních o50háJch a 
přigJ'ušnosti IsoudiL Soudní ,prr',a,vomoc ve věoe,cJJj dvi,ln~ch ozna,č uj e \lutor 
shodně s 'běžnými de,finicemi ja:]w 'oprávnění :k vykoná,váJl1'í prá,vního 
pořádku ve věcech sowkromý1ch. SpráiWlě Vlšak poznamená,vá" že toto 
oprávnění jest také :POVilllOStí státu. ŠIIDoda, ,že spisovatel ne'vyšel 
z t oho,to lwjmu pOVi~1,llQlSti státu ,pH své - 'sil:wra zmíněné - konstrukc,i 
nárolku n a, l)Jl·á.v11Í oc,hranu. Byl by tail:ť mo,hl "'ysvěltliti také 'po,vinnost 
žaJovlaného k Ipil:něn,í. Než i zde Izmiňuje se s,plÍso,v,a-tel o po'vinnosti s,tátu 
jen mimochodem ,a n e,V}rvlozuj,E) 'z ní žádných závěrů. 

Otvrtá kniha! spisu je' nac1'elpIS,á n i\J: D i ,e pro z e s s u \ll e n R ec h t e 
u n CL L a s It e 11. l\lle!li p'l'vé se r'ad~ 'zpět,vlwtí žaloby, uznání ža,lohního 
náro:ku ,a dOZI1á,nlÍ, me,zi ew:ub é vá:zano's,t na 1I1;čení ča o,vé (lhůty, roky) 
a :zmlelšká,nÍ. Klromě to,110 pu,t ,ři do toho,to oddílu lp!ov,Í:nllost k nálmlld ě 
útratt, jistota 'za, ná!ldady procesní a práviQ, chudýoh. Spiso'oaltel se o nioh 
nevyjadlřuj e, jsou-li "iprá,vy" či "břemeny" pro·cesními. Sl~bj eil:«ty proc8ls
níc,h práv a biiemen jsou sltrruny. Žwlo!hoem jest ten, kdo žádá o' p rávní 
ochranu, hlovaným ten, proti kom u se ochrana ,žáJcliá. Strany nemu sí 
b$rti p,rávě sllbjekty sp!ol'l1ého práva n.eb sporné povinno&ti. PojeIJl1I stran 
'P'l'Ocle:srl'Íoh jelst ryze formM,ní. Zlpillsolbilo st hýti str,anou sporu palk pří
sluší k,wždému 'zp,ůsohi1ému k právúm. 

P,rooesní jednání s Dran , o n:khž sel jedni v kn~ze páté, jsou p.o,dil e 
Goldsohmiedta takOVá jed:nání stran" která utváJřejí "pr:ívalí shv pro
oesní", t. j., která 10dlIvoc1ňují, mě:ni a maÍ'Í 'proClesuální vY'hlkltk y, mo,ž
n osti, hřeme<l1'it nelb ols,yobozeni od 'břlemen. Jedná,ní st,mn směřují buď· 
k vymo,žení (ErwiJ'lmng'slhland'lungen) n elb :k; zlpiůsubení (BewirJeungshand
lung'en). Prvi jsou tak:o~rá jednání, je,ž mají pSY'ClhkJeým účil1kem na soud,ee 
V}Tvolati r01Jhodnutí lU1čitého 'obsahu ; sem pam-,í ná,virhy, tVI'zení a, veid/ení 
clf.ka:zů . Do druhé Elkupiny ná.le,ží v~e'clma os,ta-tní jedlnání. Zejména sem 
řad í 'sp,isova,tel 'procesní smJouvy, za něž poJzJádá vedle jinýdr smlouvu 
o p'wrog-ad, úmluvu o ,ro'Usudím.a SOUdI1Í smír. Ozna,čenií t,o' všalk není 
přLpadné" nebo,ť ozna,čení smlouvy ,se pro v'šechllY uvedené úkony stran 
nehod~ proto, že smlouvy se stá,va,jí pe'l·f.elktní sllOdnou viUí stranl, :kcl'ežto 
na př. u smíru muSiÍ il:z tomu jelště př.isJtoup~ti ,spolt~p:ŮlsohenÍ soudu. Kromě 
to'hlo ,proces,ní úkony ma,jí svou ptLattnost hlelz ohledu na Vlllli s,tran a, prří
pa,CLn é j,ejí v;ady. Z uVleidený'Cllli Jedin.ě na úmluVll o wzsud:ím: se hodí 
název SIll1:louvy, ost,a-tní ]z.e l épe na,zva,ti pro ce,sn í'l11i úkony stmltam i 
ujedll1a!nými. 

Zp'ůsolbilol" t procesní a postul1a,ční V}"ktládlá: spisovatel podle běžn é 
nauky. PQlstul alční zlpÍlsolbHo, t definuje jalko sdlOp:no'SJt předisehrálti 'PI'0-
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cesJlJ úkony před urči:týrm soudem jlaUro s,traďLa., z.ástupce mlh pomocník. 
Ro:z,liÍšuje paJkl J)'ostulaIČJlí 'Z,pUISOIbilost plynoucí ze' 'zálkoiJ'1aJ a plyno>ucí z.e 
so,11(lnJ,ho Ulsnesem. P'osled:ní mdn:í IpřípaJdy, kd~ soud mMe , s,traně k jed
nam ne,z,pů:sohilé u]oo,ziti, a.by si orp11třiIa 'zá,stupce:z.půsoibilého, kl smzumi-
telnému vyjádi'enÍ. . 

Těžisko ,oelého sJnsMmu Goldscl1!IIhlclto,va Slpo:čivá. v ,š'estéknilze 
spisu: Di'e Eu ,twi,ciklung d 'er P"ro lzeBll1l:ge. 

Zahájení sporu !lliaJstává vz,nesením ~ailoby a jejim doručením žalo
vanému. Lit i s IP e nde n ci PQjinJ'á autor jako takorvý ",p r á, V 'll ÍS, t, a. v 
kdy právní l'oze 'pře jest předlozlelna EmudlU k p:rojed,: 
n á:ll í ta. r o z II () {l n u t Í." Liti'SiPe'lld,elll>ce ~il1iká l"O'zlsudik'em anelbo bez. 
l'O'z.sudku kon:fUJsí, zrpětvlzetím 'z,aloby: ,nelb smírem. P10lkucll jcle, o teorň 
o p,ráVil1í mo'Ci I'Oz,sUlcHm, vyslovud,e Slll slpisovatel pro teOl'Ji p'l;ocesnr !ll ZllJ
mítái teorii materielněp[·ávni. Z ustano,vení zákona} (!zejména §§ 11', 3-18, 
565 II. nmn:. c. ř.s.) diovolzujel, že funuwe .IIH"áV11i moci jelSlt po,M,tivní , takže' 
I',es iudicata není Ipf:8ik:á:zkou Slpmu. nýbrr.z l"Oz,hoclujicí jest vždy potře'ba 
:prá.vní o'chrany (sl'O'V'ne1j naJ)loiíe: Relchtsschutz,becliil'fnis jako nále'žitos,t 
ža'lohniho právla, v ref8l'á,tě o :druhé Iknize ~lp:isu), Ma,terielní p'rá.vni moc 
prý nepfekáží :opěltnému V'znesení žá.lo'by'. 

Přede·v:šfm nutno 's~ uVěclo>miti, .ze nělja:IDý! sTl'Ol" me.z,i t. :zv. materiell1'ě
pi'ávnl a lwŮ'c'esní teorii O> práN-ní mo'ci, n.emw výz,namu. P'oc1kilac1: ohou 
těchto teorii jestVTatký, neboť vy.chálzejlí z ná,zooru, jaJw by "ná.rok" 
byl něcoeústentního ve světě vnějlším. VytJldi jsme- ji.ž nahoře kon
st~''Ll.kd p~'á'Va žalohního 11ledost:i a"ritioké ,sta[)o'Vrisko. To :p.lati i pro 
SlpÍls,ovatelovll na.u!lm o res 'ÍucUca~a, . Dle této ,tediy p r á vn í m Ol c j e s t 
z á n i k e m Ž Ia, I oh n i h oQ P r á v aJ. 'I1ailwvá,to Ikonstruklc'e jest o,vš"m 

'p'řizI1a,čná pro mlUku, k,terá si nec1'o:vecl.e :PQ~áVil1í pojmy vyJdá,d1a,ti jinak 
ne·ž reaJisticq,y. 2e ro,zsuc1kem Vlznilrá Izávalzllá konluétJllí nonI1aJ, z, niž 
p.lynou povinnosti st,rany jedné a. oiP,ráVil1ění st,mny druhé, jes,t .p.l'QI ni 
ye.dJe'j,M. Záv,aznost, t. j. norma.t,ivní pI'atn.o·st, této normy vykládá racliěji 
z,ánikem "pd.Vla" na vyvolání této normy. 'Delllto zá,n:iik nalstá.vá .,uSlpo
k oj,e,nÍlInJ' , jeho ,př'Íl7.nivý!lll; TO'Z,sllldlzem (str. 30). P'rávní moci jest však 
úc.a,sten ka.žc1ý rozsllClek, i JnlyIŽ jest žalobci ll'eplřfz,11iVý a Ik,c1.y tedyl jeho 
nár10k 11aJ prá.vní ochranu "uspokojen" (a Ipatrne ani 2aloibce SI vý·s,le'd
kem, sporu "spoll"ojen") nenÍ. 

"Pirávní sta,v" nemuls,í býti jen jeden (zaJohcůJv). Může :doj~t.i Ir jeho 
l'QIzmnJOože11í tím, 'že :00, některé str'a.ně vystu:pruje ví0e osoh ( poJ!e,Č!eh
stVT v ro'ze,piři) 11elbo 'že nla některou stranu p'řisto>Ulp~ o.s'o'b'(\, tfetí (vec1-
lej:š;í i11te~'Vence) nebo , žle jiným způ:so'hem se třetí osob-aJ na 'sporu 
zÚrčastní (hl'avní intervence, opo>vě1vení .l'OIze,přeo). O tom p'ojedn'ává, se c1il11á 
kniha. s,pisu: Me,hrh e it cl 'er P'roz,e.Bla,g len. 

Osmá kniha v'ak pojedná.vá o' zvláJš,tníc,hJ d'ľl~z.ílc:h !1Ízení: proces 
listiJlillý', zejména směne.oný, řizeni upomínllJcí, v,e věcec·h m:mžel skýc.h, 
rodillných a zlhaven& svép~'ávno.sti, řízení vyzývareí, ro'zhoc1'Čí. nájemní a 
ve vě,CJech pr,acoV11i1c1h. Roz,hoc1čí řízeni ilmnstrullje sp.isovaJteil jlako, stra
nami 'z,arř]z,ené 1'0Zho·ulmtí právní roz e'plře, jež jinall~ nálle,ží před! civi!J1Í 
8'ŮUcL, O'&Oballlli tře·t.ímÍ. Nedovidáme .S8 vš'ak, př.ísluŠí-ili stra,nám:, Ikteré 
luza.vřely rozhodčí sI1110'uvu, něj\'liký ,.Rec.htsEchut!7-ans:pruch" proti roz
hoc1cům či proti :s.tátU'. SIP,is.ovate] po U'Z e z,důmz,ňu,ie s.ouk~'omop>l'ávnÍ 
:povaJhn .smlouvy >O l'o'z,suc1ím i &mlolwy s ro~hod>Ci (,)'ecepltum a.rhitrii). 
V lčem: Is.e jeví nás'ledky soukromoprá.vní po-va,hy :p'odkladu řízení , všalk 
nell'váldí. Ro,zllOCllčí vý;J.·o'k jest vyilwna,teJ.ný ja.]zo. soudní roz.suc1:e:k. Liší 
se' ~){1 nooo> p.atrně jen tím,ze "in de.r Bmxi, ha.t datl Sc.hiedls'urteH ~{ e,in 
Leb:e'll ge,wonnerJ:l.". 

Zvlá,štnos,tí Gok1.sc:nmid1:o.va iPojeti ří,zern exekučního·, jemu~ jest 
věnová,na kniha d'e:vá.tá, jelst 'roz,] ,išŮ'vániÍ melzi nárokem na iexe~mč-ní vS7-

kon (V 0Ils:trec1lmngs1anspruch) a [)1'oZnols.tí tohoto vj1UW'Il'U (VoUstreckullgs
moglichlkeH). RozcHl prý SIp'o Čívá. v tom, že nárok na exekuci jest tu 
jeru .t.ehc1y, jestli,že ex:ekuční tituil má 'lase:b-ou ná,rok súUrr~rom()lpwávní. 
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Při p·ouhém titulu ex'elkučním jest zde jen fO'l'lnáJní možnoste'xekuce je~ 
však již sla-ma Izakil4{lá; po,vinnost výkonllIý:CI!~ OI'gánŮ! !kl ·e'xekThc.i. Ro'~lišo
vámlí to,to nemá pa"€ocle'vším ,žádného pr<aktickéh'o významu. Kromě toho 
vlZbuzwje i něikteJ'é VlOchybnosti teoa·etické, nehoť i pl10ti 'pl1.wop1atnému 
roz,sudllm jest mo,žn'a ialolba o olhno'Vu, a: není tedy niJkdy j'isto' jde-li 
o "nárok" 'či o' ,p'ouhou "moznost" exekuce. Jinak dl·U!zuo plrů,ti' .spiso
vateloVUI pojetí exekThčníhio ří1Jeni u'Vésm, jak se jLz shora, stalo, že není 
l1JjOlŽnO Izad'a:dliJt.i pod sporrooný: ip:oj,em "ná,roku" součaJsn:ě pl'o'ce,SI ,ci'VHní 
a tarr~é N?!eni exekuční. Pa'omyslime-li věc. důsledně! '[llo'dle MltO'l'al tu 
uvidíme', Zlel je-li v p'l'Vém ,pr'Ú,c-esu b1avní osobou zal'Olbce, tu v drU:héí:n 
(exekučnim) jest hlavní 10'8obou dlwžniik. OstatneceJková, Iwnstrukce 
autororva neuSlpoik'ojuje·, 11'e,bo,ť ani pojem "prá,'V,a", ikite~'ý: jie derivá;tem 
po'Vinnosti, neni vThcMÍim ,p'ojmem IV jehlO učenÍ. Podle Gokl's'chmiedta se 
I!lIŮ ,že is~,ra.na poua:.e tě'šiti na! své "mo,žn;osti, iJ. vy:blk1lky" na ,Ž!a,lobu a. na 

. "mo1znost" exekuce, o jejiÍlll1 Iskutečnémi uM-oku, 0'ClIP0YÍc1la.jíoíll1 povinnosti 
paiotistra:ny, se v,šak z ní neclovidáme mi,čeho. 

Poslední kniha spisu - clesáita, - pl1Ohírá, Ar'restJpmz,eB. Sp~s jest 
zau,:ouče,u 11eDstliikiem rpn'livnich ,PQ'ameoJ'liLt a ohsa,hlým rejstřílkeml alhe,ced
nJ1mi. Ce1lkové 'zpra,co,va-ní tém1atu IP'lináJší d'Úkon3J1ý pď'ehte(l přÍ'sllušné 
11tera.tury aJ yšech Emě'l'ů teo~·eltÍlciký,ch. '!1aké k judik.atu!ře fí;šského' soudu 
je,st dostatečně p'řil1].fž 'eno, t,aMe dl~o se stá'Vá 'ch'llezitým sp,isem pro 
pll'á,vní te'ÚoJii i Ipraxi, K. Gea'li ch. 

,Pl'of. Dr. D. A ,n z i lot t i, pres1clJe,nt Stálého mezin.árodníiho souďu 
v Ha:agu: Lehrbuch des Volkerrechts, 1. sV', -úv1oc'L, - OIb'ecné na,uky. 
(P:řek<lac1 třetího a rleviclovaného ita,ls.kého vydán-í.) BE''l'lill-Upslk,o, 
Walter (1.e Gruyter, 1929, 42·9 str. V předmluvě k italskémuvydá,ní pro
hJ:a,šuj e sla,vný autor velmi .skromně, ze jeho Imil1a zůstává, ,co ' "ZCLy 
chtěla býti: 'Vodítkem a Q'ácllcem pro jeho p'osluc,nače na uallvers i t,ě: v Řllne. 
Ve skutečnosti jde o ,velkou věc1eCJkou SO'Uls,t.a,'Vu porá,"a melZiná'l'Odnil1'0 a 
pronikavou analysi 'ViíelCil] tecweUc,kýdl prohlémúl tohoto pl'á,va. se týk~,
jících. oozi1otti jest jedním z malého, ploetu inte11l1IJiclÍ'ona.listi'!, kteH zů
stávají juli'sty ·a 'Vě'clí, čÍ1:n ,se liší juristická argumentace OCL v}"ldaclú po
decImě politických, historickýdl, sO'ciologický,ch a- jiný.oh. 

Poclle zmíněnépď'eclmluvy hude první 'sw-azek jeho cLila, náslec1'ovatí 
ještě druhý s ,obsahem na. st,l', Vll. naJz~m,čle~1JÍ1n, 

Refe,rentazajimala při čet'hě zejména metihloelo,lo'g'Íc,kál hlízko st., ve 
které se. nachá.z.í autor k nauce normativnÍ. BlIdi,ž mu PQ'oto dovoleno 
citovati nás,lec1ující místa: "E~;s,t in clen aJlerletzŤJetr1 Jahren ha,t ana~1 ve1'
sucht, mit oCl'i-e-sen tra.dJitionellen Resten aufzuraumen ullld! d;as NOl'men
"ystem, cla ~ die Beziehtmgen 'z,wisc,h1ettl clen 'Sta,a,ten reg'el t, alUf tlel' Ba,sis 
einer st rflIl geren und ex,akteren Auffassun.g neu a,ufzuhauen," , " "Gegen
,'taml de,1' ltechtswissenschaft ist d'as pO'8itive Recht; u,ncL ihre' vornehmste 
Aufg-abe ist e's, die geltend'en Rechtsl1I0l'men zu Ibes.timmel1! unď zu e'r
kliiren tmel s.:e hl clie 10'gísohe FO'lID ei11'8IS Systems eiJ1jzuordnen. In 
zweiter Linie - uDcl von 'Í,ha'er ersten Aufga,be sDreng' zu sonderu .- hat 
sie skh in Ve11hinclung ID1t anc1e1'1ettl DiszilpUnen um die kritische "IVertUQ1g 
des g·elteu.ďen Re:ohts uncl um dlie VOl'bereittm'g kunftiger Reformen: zu 
bemiihen. Das erste ist CLa,g PT'olbrrleim de legie lata, d:as zweite da,s cle 
leg·e cond'endla: c1Ol't ist die Norm sellb t 's,tren.g' b[]1{]eillcLer MaBstaJh, hier 
wd s.je ihre11seits zum Ohjekt 8iner Wertung1, die siclh <Luf Mia,Esta'be cler 
Ethik, Po,l~tíik, der W'Í'ltsd1a.ft, Teohniikl usw. sti.i.tlzt, die insgoesamt clem 
posÍt;iV1elll Recht fremel sind, 

Diese Erkenntmss8', Idii81 llU!l1mehr in jeden Zweig cle,r Jurislpruc1'enz 
auďgeuommen ·sdncl, miislsen auch auf Ullserem Gebie,t 1'estlos: 'ZUl' An
wendu:ng kommen" wenu. clie Ihteso,ndiea'en VerhaltnlÍ sse tmd! EdgentiIm.Ji.ch'
ke~ten (1Ie8 Vo,lkemre,chts die S3Jche a,ucb 'Viellekl1t etwas &ohwierigel' ge-
s1Ja.] t!eQ1. Da,s 'geora.cle ist c1lie Aufgla-be, mít dlel' sicí]] edn: Tei! d'e·l' ji.ing1s,t1en 
RlÍc1hltul1'g besomlH11s un DeutschiJ:a,!1icl' und ltaHen Ihefa.Bt; ,clile, geLt.e.ncl'e N O1'm 
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von cle'lllJ'lu trennen, w.as nul' Forderung'Elill d e·r offentliclJJelll Meinung oder 
de,r Theo,ri,e sind; d,as positive VoLkmTe cht mit logisohe,r Stl'enge zu eillem 
g1elsc,h.lolssenen System zu mGlch en , in d elID clli,e" nach den íhIlJen eige nen 
Kll',iterien geo'l'Clne1ten N orme'ngTuppen jen e systemati sche 011dlnung Hnden, 
dur·ch d ie aUein man ,sie ganlz versrtleh eR lmlnn ; ferrue~' das juristisehe 
Elem ent d er e.Lnze,lnen Staatenbe'z:i.eohunge'll 'ZU b1e,s,t immen , unter strenger 
Ausscheklu:ng j·ecl()!s .etwa eing'edrung'en en ethisehen 'oc1el' po1i:ti !>chen Ge
s,i,ehtlspunkts; we ite~' die Intel"plreba.tilOll cleu' N m men , bei cler die F est
stellung d es in den N onnen olbj'ekrtJivj'e,rten W iHen1sge,hial ts vor allen au 
deren v~eUeieht materiellgerecllten (?) HelwertlU1 gSlll1a.J~staben ,rueu VDnaalg 
hat, v on d:er kri t ischen Bewertung' uncl clen R e.formMm·schHi,gen aUlsein
anderzuhalJten, bei d enen d~e Tbeorie :naljlh MJa.Bst1i}ben, clie d!em. gelten
den RechtJ ttberg1€'ordn et sin.d , forts·ebreitén kaml und, muB. An oeb e'Sen 
Grunclbeg'rilffen ist d:ie fol geude DM'stellU'llg' o'rientiert." (IS. 14, 15.) . . . 

"Di'e,se NO'l'l11:e~l schrei'ben clen sozia.!en Gruppen , z,wisch en denen sie 
enJt·Sltanden sind:, ei:ne bestim:rl1lte VerhJaJten swe.jse v Ú'r, sie ,heisC:hen elin 
SoHen , d essen Geltung nicht v on ,cler Ta,ts,aohre i'le iner Verwil"kli clllmg 
aJbhangig is.t. .Ihre ve'l1pďlichtencle Kuuft ,starumt a.us d em Sa,tz , daB chle 
Sta·alten clie unte'11eÍlvan'CLel!' geschlosslelnerr'1 V'er trag-.e ,achten miIssen : pa.ct a 
sunt serv ancla . Diesel' Sa.tz i "t ,a.Js ohegniffsnotwen<lige VIÚ'l'.1lVS'set,zung 
di'e ~ er NO J'l11ieln aus i:hnen se,lb st niclhlt w eáter a,bleitohM': e,r muB vielme'hT 
als ein .ah soluter obj.elkJti",er W,err't oder a~s prin1Jal\e, unibewe~soha,re An
nahlIlJe gese t.z-t weorclien , a ls elÍ1Hl ,de'r An na,hmen , ov on d en-en man n o.twen 
dJi gerweise b e i dieser wie helÍ joecler anderen Art men~oh]j,cb e r Erke~1'l11tni.s 
ausg'e[len muB. Da,s so l~ nicht he.iBe.n, cla.B· d elr Satz nk,ht au. and'e'l'en 
G~soic.h:t.srp'unkten bewiesen werclen ]<onnte; <li,es soU nul' heiBen, cl,aB ein 
Bewe.is ,aus and e'l'el1 Gesic:hlts.punkten (etlli S'ch en, politi slchen usw.) un
erhehliich ist ml' die Erkenntnissplk'tre der Rechtswissenls'chaft , di'e sich 
clamit ble,gnii g-.en muB, claS {11ese R elg,el ehen KLLt. ~benso' ist clie Ver
fa 'slmgsform, nach d el\' clen AnoQ'clnw1Jgen cles P'a,rlament,s, ocler des 'Sta.a-ts
oberhaupts F olge ge].eisltJelt we,rden muB, ·ull!he,we,isba.r vom Stancllpu.l1'k t 
der Re'chltsorclnung:, dli.e' si,ch muf die,se NOITIli griinde t uJl1;cl clel'en W e,rt al s 
Rechtsolrclmm g unaib~la,ngig ist von e t.b~ c,beln, qJ'oNtischell urK"\, histolri'sc,hen 
GlJ:iIncl'en , a uf c1enen cli'e AutorLtat eines e,inmail gegeben en Souve,ra ns ocl er 
Parlamelnts h eruht. 

J eele R e,c.JJ:tsorelnung' besteht au.s einem Sys tcm von N ormen, dre 
ihl'en v;e,rpflich tenelen Chara,ktelr aus eine,r Grun,cl'l1orm! herleiten , ·auf doie 
s ie sich a.]]e, direkrt; 'ocl,er inel,irek,t , 'lUl'uclcliIhren lai'lsen. Die Grunclnmm , 
helst1mmt IclI:vher, wel C:híels (Lie NO'l'lnen sincl', dlie eme ge'g'ehen e, Rec·hts
orclnung- bilclen, uncl fa,Bt sie zu einer Einbe,it 'zusammen'. Das besoncl'ere 
am Volkerrecht ist, cl a,B Ibei 1hm' d er Satz "lpa Clta sun.t siell"VMlcla" nicht, 
wie 'he i innelr sta.a,tli0helll R e-0ht, a uf einer hoheren R e,chtsno'Tlli beruht , 
sondJe~'n cla,j3 er sellp'st dLel hochste Nml11' iSlt ." 0S. 321, 33.) 

Vůči taktice ocllpťlJl:'Cú ry zí 'na uky práiVlú (no,rma tivnJ t e,orie) v našem 
domádm piÍiS€mnictví, kteři imputujíí jejím za,stánc.ům p'řÍmo' d ěrtin slky 
pOlšetilé náz.OoI'y - viz mé Ipoje,clná.ni ,,0 po}em velřejollo'p~'ávnJ ~wrp'oTa,ce" 
v tomto čísle ~, jel nut no oiháněti se ,a u t 'o l' i t a ru i, které někdy pii-solbi 
vice ne'ž nejlp'áclněj'š í logi,ck é a,rgumeUltya důlGllzy, T akolV'ou auto'ritoll 
je 'zajist é A II 'z i lot ti. Po spravedlnos ti musí býlti arciť d od ánol, ~e v,e 
Sovjch d eclukcÍoh neučini,i j,aksi .]J'osledil1lÍ ro'zhoclUlý k.ro.~, který by jej hyl 
n apJ'Ols,to ,p,i"ibHžil k t eo'l',etic;kým po'silic.ím nOlma,tiV'llÍ na uky . T all" z,ůstává 
n a 'Pl'. při 'známém ná,zoru jisté části tr.:v(1.ioní n auky, že' m ()!úná,mclni prá.v o, 
:p.ochá,zle jic 'ze, sam ostatnýc.h základnich 110,r:em , a st átní právo, jsou dva 
na ,solbězcela nezávislé ,pl~áV'ní 'řády (,str. 38), pH čem~ VŠ,alle z je,ho 
Qlsta,tní.ch výv:oclŮ' nijJaJk JlevJ'!plýv á" k lterak hy by1lo pa:k (noetick y) možn é, 
u važo'vati s o u č a s n ě s hlediska o ob o u těchto samo,statných 11O~1mo'vých 
souho'rů o !povinnos tech a p ráve'ch t ěc h ·ž e PQ'áV1Úcho sUlbj ektů. Vpravdě 
musí zcle bý ti určit:í' (noleti,e,ký) v:ztah meci oběma &o'l~hory IpřecUpokládán 
a ,to v e smyslu p' l' i 111 á t u huď toho či onoho ,souboru. 
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Těm, 'kdož 6i poltl'pi na če>tbu l"yze jmistickou, lze studium cWla 
Anzikl,u,jho vřele d'oporučiti. Je s el ělá.110 CO' nejlpleK\liv'ěji" ·wz p1atí ,zejm,éna 
o j'eho boha,t:ý'oh liter~r~í'cll ,doklade'ch ; v ]]jich shl edáváme se i s česk:i7mi 
auto'jY (na pol". 18 e cl 1 ac ke m ; str. 404). F. W. 
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