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J est11iže -dveře vag;O'l1tW 'zůs na!lry mezi jí'z,diotU ote:vřeny, jeslu v Itom S1patř.o -

va'tti udlálost v · dOlPlfiaJVě. Rv. ,I 179/19. 

Příhoc!'otU, v dJoipra,vě jest tfétž výbuch třaskavitmy v hořícím stkklJdilšti 
ďlrlálhy, jímž Z'muěna, 'nteb usmr,c'ena 'o'soha' k po·žáru přihilíž·ejíd. 

V tom, 'žle po,š1lmz,elnrý Zle 'zvědaly'Qls~i uleho ji~ných přítČiil1l byl 0;podá1 
hořídho sildad'i'š ťě l1:a' místě jinak přís,ť\1lp'nlém ph po'žáru divákem, ne'lz.e 
Ještě o slobě sih:l eldá'Va'tti j1etho stpto tlluzlaJvh1\ění 'l1Ia úrazu . ·Rv. ,I 10/19. 

Z'avře;ní v agOln·orvý·ch dveří· rnůžlel bý,f'i za 'zv11'álŠ'tnkh oiko[ln'O·s·tí »udál'ostí 
v do·pravě. « Rv. I 2t69/19. 

Z advokátskej komory o 

Pra'votár, ' k,tOtrý činí podanie k úradu menom stran.y j'atzyka českosl., 

ja'zykotffi menšiny, doplúšťa sa discilpUnárneho IPlrestupku. 

PiQdt~la: ne's,po nn,ého skutlkoiVélho -s't:avU' óbv~l1IellllÝ .ad'vdkártt V"e tcji ;i' a c 
o tom, že sú jeho stlramy 'P'f'ÍS'liuš,níkmi' j,alZy!kICll oes!k'ostl'O,vlents'k-é'ho, p'otdta.I v 'kh 
meln:e 'LI vyšeltT'll'júoeho 'Sud/cu v Rima'v:s!kie1j Sobote, ,ž'iI3ldlotst stdpoov:Í'Í,e v rleč i 
rJ1laJď'a'r-sikej 'a' Ipri:po,ji'l', k Ill'ej p[1l1IOmOCle!llIS,t:vo v r1elčdl mal&alfskej, Mmé sil dlal 
p'odipísať slV'oHmi SiÍifrall1lami' (ptfÍsluš'n;íkmlii' j,azyk'a' ČtesK:o's[toiV,elll'slk'étho.) · z,a'čo 
bor di!scipHn·áJrnym výh()t[lomad'v. komory :p,ot'f,es,tl3Jn.ý. Pmt'i' tomuto roz
sudlku 'otďls.úd1eil1Y laldty-olk:ilt Sta. oct:v,oillaa. 

NajvyššÍ s úd' ti,ako 'súdl dis'Oi:p:ináTny Ipre veci atdvokMov ro'zsudok 
prvo,stuptňového disdpHnárneho súdu ČO do v~ny po'lv'rdzujte, Č'o -do tr,estu 
zmiernH .a tOlbvinenému da1 -dr.a. bodu 1. § 70,. z. tČIt. XXX'IV.: 1'874 .pís.om
nú výt'ku. 

tPodTa § 1. z. ,č. 122'/2,9 tvo·pitaC'Ísúči:as'Í'k'L! ústavnej Hostiny repu1bhky 
oeskosltolV,etUSlk,ej - j,a·z:y;k Čle's.kio·slo'vle!l1tstký je štátttl11ym, otfá!ci'etllným jta'zykom 
r·epuibHiky, v kt:Qtfo'll - 's. 'Í'stými' výhflatdlami' ,a; výllltÍ1mik1amil - dej.e sa úra
dtova:n;i/e vš'ettkÝtCh s úcUo:v, útnadJoiV, ÚS!tlatyt(),v, p'odlnilk'ov ta Otr gán:orv T'e'P'uhl!iky. 

Medz,i sP'Omen/U'tlé výhrald'y p:at1:'ri1a ustanov1eni'a § 2. dt'olV.aného zákona, 
podf:a: kt'o'rého· 's·údy, úr,ady :a' orgány :wpubHky - v pdp'adie, že trvajú 
t.am pr,esne stail1'o'vené Ip,Otdlmienlky - ,po:vii1nnté sú ,prjljíma'ť Qt.ci P r í s 1u š n Í
k :o v ja IZ yik a m"e;ll ši ,n, y p'od'an;ita v tomžte j,azykll' ,a; vydat vybaveni'e 
tý,chto p'oďatn,í ni'eil,en: v j'azykučesk'osloiV,enskom, ta'l'e3.'j v j;a,zy,ku 'poda!ui'a. 

z,týchtto j.a'sný,ch U's'ÍaIllQtvetní zálkol1l:x nt3.!snedUt~'e , ž,e' je vyJúóené pO'L1ží
va,ui'e minmi tného jazyka p r ís 1 .uš n, í !k mi j, a z y Ik ·at 'č 'e 'S k o ·S lov e n
s k é h 'o 'V' podani;a,ch 11m ktotrémukol'vlek s;údu', Ú'r,atdJu a' orgánu r·epubtHky . 

Obvi:ne'l1Ý tadv,olktát vykonaJ srub v srny,sl,e' § 7. Č. 40/22 ('l,etho ,iinlá:Č by 
nemohto,l by! z:atp'ísatný vs:ozname adiv'oká1tov ll3.' úZ'emÍ RČiS), že bud,e 
RČS véfil1ý, ž,e' bude, u' výikonu ·sV'o'jho 'poiVoU'anila vše.tky z'áikoil1Y ,a p1tatné 
nariadenta za,chováv:ať ,a ·svOtje 'povinn'osH ,plnit svedomite.« - V :ko'naní 
obvineného, advokáta 'Sop'a'Ímv,at ,treba: nevšímanti1e si zHtkonitých ustano
v'e:ní o' jazykU' štliltl1'0tlli, t,edy n,ez'a,cho:v.a:nli'e zákona:, !kto,rý za,ch'Ováva'! ad
v'okát sl'Ú!hiil, ,a !týmto úmy 's ,e' l'né porušen,fte . pov.i'l1il1'o'stí, s:poi'e:ný'ch 
s adVlo,kátt:skym povo!l!alntÍ'rn (§ 63. zák. čL XXXIV : 18174). 



ÍzdiouQitev řeny, jes1ů v It'om slpatř.o 

Rv. ,I 179/19. 

:h třaskavi'nlY v hořídm skklJdi1šti 
k .po,žám přih:líž'ejíd. 

ti nlebo ji~n'ých př~čilru byl OiPod ál 
Jntém pIi po,žáru di'vák'em, nle'lz,e 
_'í nla úr,azu. ,Rv. ,I 10/19. 

i za 'zvij'á'š'tnkh QlkoU1no,s,tí »udáJ.ostí 
Rv. I 269/19. 

komoryo 
menollU strany j'aq;yka českost., 

isciJpUnálrnebo ptrestupku. 

l ' ,oibv'ÍlmeltllÝ ,a,dvdk ári! V' 'e di:i' a c 
,!klal óeslk'osllnvlen:sk'ého', podal v 'kh 
i Sohote' ,ž'il<iJdbst sltlvoo'V:H,e v rleči 
Qt v r1eóil malď'a:r ske j, ik~ QIf é S i, dlal 

j,a.zyl{1a' 'ČIe'sK:O's[IQi\T, eltllsik:éiho) - z,a'čo 

Y :P'o-t'r,e's,tlam,ý. Prlot'i' tom utc r:o z-

lpfe veci advokMov mzsudok 
do. vtny po'tV'f-dzuj'e, óo do tr,estu 
70.. z. d. XXX'IV.: 1'874 ,.pís,om-

:tas'vk,u ústavnej Hostiny re'pUlbhky 
j,e štá:tnty1TI, of~:ci'e'lln:ým j'él'Zy,kom 

Jmi' ,a; výln,i1mik1amil - dej,e s:a úra
r, p'o<CÍln:ilk,ov ,a Qir gá!llOV rep'll'hlliky . 

tClínovlenÍ'a § 2. óI'orv,aného z~k'ona, 
!!pubHky - v pdp'adie, ž,e 'Í:rvajú 
Inné sú pdjíma'ť od p r í s 1 ll' Š n- Í

Jmž'e j,az Y'k u a' vyd.af vybaveni'e 
;nskom, :a'l'e ,(lij V j;a:zy,ku voda!ni'a. 

nl3.!S~ ,edUi~'e, ž,e' je vY1'Ú!,;:'ené po'UžÍ
Ji j, a z y ik 'al Č 'e s k 00 'S I O' v e n
súd'll', úr,adlu :a orgánu r'epubH'ky . 

,my,sl,e' § 7. č. 40/22 (II,ebo iintá:č by 
káltov na' úz'emí RČiS}, že bude 
orvoU'anila všetky z'álk'ornya pl}'atné 
tř ,plnit 'Svedomi'te.« - V :konaní 
nevšíma,n,i'e si zjitkonitých usta;no
i:e zákon:a~, ktorý za'ch'o'váva't ad
·oruš,enile P.OVin;t1'O'stí, s:po'jený'ch 

XXXIV : 18.74). 
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Obrvi'n,e'n!ým ladvolkMom uv,edenlái okolnost , že slorv ensiky ne vile , alko 
omluvíl1!Ý d/ov:od' po,všimnutila1 dojlst nemo'hl,a,; naopaJk, olk'oJnolst 'Íláto zo's'tro
v,a~;a' by }eho, díisdphnárnu ZOdIJ<o;v,edn'O'sf, ke:ď'ž ,e 's,a - n,a!p'Tti'ek -tomu, že 
šllá,.t:ny j'azyk n'eo'V'l'áda - pod'UjaU' za,s'Íupova,t pr'ed súďlom T'e:pubHiky 'sltr:any, 
v me,ne ktorých lp'o'll'žHi'e iného, než Šttá!tneho of]cj,e,l'ného, j:azyka, je 'Podifa 
zákona TIlep'TípU'stné. 

Do,tyčné domne'1ého p'O'TU'šeni'aJ jazYlkorvého zálko'na . prvo's'ÍUlpňovým 
dilscbpJiilnárnym súdom v tom, že obvine'll'ému .y!o'zs,ud:ok nebol vydaný ad 
v mad'arsikej :wói, smerodaltné je Ulstauov'e!nti'e § 7. z. Č. 1'22/20. 

Literatura. 
Spenglerove ná1zory o práve v diele »Der Unterg,ang des Abendlandes«. 

Podáv,a JVe. Viojte'dh !H ude ,co 

SIj}engle'ro'vo diello »ner Unterglang des Albelndlland,e's« sta'l'O 'Se neZlbyt
nou p'omo.ckoul Ikažidého, Ikto ahce s:kÚ'm:at súvislolst novoobj,avený,c!h tajov 
j edno,tliv~ch ikuU,túr dejilnného' fudstva. KritDky :0 Špell1lglerovýclh ,názorodl 
temcr bez v}rrimky sved,čia, že terajší v,ede,cký sveu nievie mu 1P0rozumet, 
p.onevlá!č j,esk'o'stnateaý v dosavádnych náJzo'TIOClha jeho kritilkó'Via mie-sto 
aby ho'Vo'rili o- jeho, pnád j~ako celku, v~i-čšinou s,a' vryčerpávajú :rozrabera,nÍm 
v ed'''iaj,škh vecí. C!har,alk;terilstklk:y Ip'oznameltlál jeden z Ikritiklov ~1p.ell1gUero

vý,ch: » ••• Tileto, kritiky zn'aične prisvedčujú Slp'eng!.erovi, že vermi sa r02-
mno,ž,iH r'eme'S,ellnídi, kVorí nazýv,aJjú s'eba s'pi:so'V,a'tdm~ (li úlČ'encami, ,ale hneď 
'PTídu do roz:pako'V, j,akonlálh[esa im niečo nehodí dlo 's:kveilie n:acviče'nétho 

rámca .« 
VI:astný význam Spen'glerov sp.očíV'a v tom, ž'e namiieto~ ce:lú 'S'pústu 

nový-ch my'šlienok a srovnaním róznych .cte,jov upozorni! n:ás :na do,siaf lle
zbadané chlaT.akter~stiikoI!1Y. A jedným z týohto je ~j jeho nazeranic 
na právo, resp. na právne clejiny. (Viď cit. di'elo, sv. II ., .s'tr. 62 a.ž n.) 
T,ohoto' bod'u sa dotýk.a tam, kde ihovorí 'O . vývoji jednotlivý,ch kultúr. 
Po,dra S;peng[er,a jedna kuJtúra .na druhú nevp.jýrvla. Mohla sí.ce pre'vziat 
od drwhej isté formy, ,ale ich naplnil-a každá svo.jou individuaHtou; ob
s ah Ikaždej kuHúry je :podl'a nehoiný. Každá vznůká, dosahuje vrcholu, 
llvadá a - mizne. Srovnlá:me-H jedn'oiÍlivé kultúry, vidíme všade tře isté 
vady, udalostia na ,konci každej ,stojí civi!ďzácia. A to j,e dfa, .spenglera 
znakom Ú!p,adtk:u, Jeho v 'nej z!Írá'ca sla hyJb!l1á a tvor-či'a ,sin!aa vymie'ra duša. 
Jednotlivé kuHÚlry ISÚ odl'iIŠn'é, kdežto udalo,sti tedŽle is,te'j nosia n,a sebe 
charalkte-ristilcké vnlámky sVlO'jetj kultúry. A odl-gnost medzi jednotlivýmÍ 
kuHúr.ami .je tak vefká, že j.edtnta drulhú nevYlplnÍ, ale ~a,ždá zomre z vl,as,t
nej s~abosti a ,druhái Ilen n a oS t ú/p i na }ej mielst,o, le'b'O Ihodnoty a fudi;! 
jedne,j niikdy ,sa nevedi'a vžit do !kultúry drUlhej. 

Za 'najmarlkl,mtltle:j,šÍ p'rikl,ad systému, kto rý Prelbieha vo' svoji-oh zá
klad och oez dve tisfClročia tlemer 'llezmenene, ,ale v ktoT!OIill ma!.iú v , sku
t{J<čno'sti tie isté slová v jednotlivýah kultúra'c!h celik'om odUšný smY1sef, 
událv,a ríms1ke právo, znázorňuje ho; skrze arab:siklú a západnú kultúru. 

A n t i c k é .p r á v 'o de:Í!ÍuUlje' S'P'eng1'er jaiko právo, dané olbóilanstv,om 
pI1e 'Občanov. Z t,ejto def.i.nlíde vYP,I'Ýv.a , 'ž,e poj'em osoby jako' čl,ovek,a: 




