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I(rieg und I(riminalität. P '!:.Q,fe:sor Dr. r ran t. Ex n e r. 
Prvý svazek »KriminaUstische Abhandlunge,n«, vydávaných prof. Dr. 

Exnerem. Lipsko, 1926. 14. s. Mk. 0.80. 
Lipský universitní profelslor Dr. Exner počíná prá've vydávati kni.žnici 

krimLnaIistických pojednání, týkajících se zejména ·otázek kriminelne ... poli
tických, psychologických a st'atistiokých. Prvé sva,zlky venová,ny budou 
kriminelním problemum svetové války; sám prítomnou knížkou zahajuje 
program; následovati má co dr,uhý svazek: »KriminaMtät der rrau im 
Kriege « od Dr. S. v. KOlPpenfe1sa. 

Váleč.ná zloóinnost - pov,š.echne - charakterilSována je dIe autora 
značným vzrustem o'proti dobe mírové; tato okolnost jes'Í jasne patrnou 
pres to, že údaje statistické nej.sou pIne spolehlivými, jelikož naruko,váJním 
mnoha mužu nastaly znaoné presuny v civilním obyvatelstvu. Autor shle
dává v nemeckých (a do mačné míry i v rakousko-uheiľlSkých) válečných 
pomerech č'Íyry h'lavne časo'vé pe,riody, význačné pro vá,lečnou zločinnost : 
1. dobu nadšení, na počátlw války, kde zločtnno'stoproti mírovému stavu 
kles'Ja, a t'o ,i u mládeže a žen, 2. doba 'p,lnení povinnoISti; voják v zákopech, 
žena u krbu; presvedčení o nutnost.i: vydr,žet. Zločinnost je stále do'sti 
pfíznivou, až na mládež, jež prvá zak,olísala a počíná houfneji propadati 
zločinu; 3. doba únavy. PreslVedčení o vÍ'te·zství koUsá, zl'o'činnost rapidne 
stoupá, i u žen. 4. Doba zhroucení vojenského i hosp.odárského. V,lna zlo
č,i run o s't i vze·p,jala se nesmirne; vf'ch01u dosáhla as lna podzim 1923. 

Jednotlivé dľ,uhy zločinu mely ru,zný prubeh: a) Del i k t y s tát n í 
a p o l i t i c k é. Samo.zfejme stoupJy v této pohnuté dobe, lale v úhrnné zlo
činnosti nehrály hlavní roJe. b) De:r i !k typ r o 1 ite l u. Pr'oti ·očekávání 
(autoof praví, že snad dľis,no,st dOlby by se mohla prodeviti zvýšením jich) 
nejen nestouply, ale dokonce klesly. :~de.žto pred válkon 'počet techto 
de'liktu byl témer v rovnováze s počtem krádeží, byl koncern války počet 
\krádeží desetkrát vetší. c) D ,e 1 Íl k t y maj e t k ov é. Krádež stoupIla 
trojnásohne proti mírovým dobám a stala se daleko nejhlavne,j'ším deliktem 
doby. Zajímavo, že následkem iruflačního znehodnoce,ní penez zmenil se iejí 
predrnM: nekradou se již pen~ze, ale veci; dráty telefonní, remeny ve vla
cích etc. isou denním ohjektem krádeže. Krome kráde,ží množí se opod
vody a zejména lichva. Velmi IPováž.Iivým zjevem pak je množ'ství POll'Jič
ních loupeží a vlakových pre'padení. . 

Príč.inou byly prevážne pomery hosP,odárské; nouze o vše - na 
jedné, a nesmír:ná drahota pro každého témer - na druhé strane. Pri tom 
však nouze sama o sobe nezpusobila to mnOlžství deliktu, nýbrž byla tJOI 
spíše n'D u z e dru h Ý c h, které využila indivídua vydera-čská a zištná. 
d) Del i ki y ' pro tim r a ,v nos t i. Po;klesly ve1mi oproti stavu pred
válečnému. Správne však autor plOuka,zuje, že pok1es tento bude jen z.dán
livým, ponevadž mravne rozvrácená dOlba dovoUla s.exuelné vYIbití volne, 
aniž by,lo opotrebí násilí a deliktu. e) V r a ž d y oproti mírovému stavu 
se ztrojnás,obily. Vinou byly nikoli pomery hospodárské, ale duchovní pu
sobení války, kde mys} zesur.ovela, život ztratil na cene, Z'abíjení sta.Io se 
všedním. 

Co do zločLncu, uvádí autor, že krome starých recidivistu, iichž kádr 
byl váLkou témer neztenčen (vojenská správa nepoušte.Ia trestance do 
fronty), pfistoupily k .dráJze zločinné zejmé:na 'o'soby mladé, vyrostší v bíd
ných pomerech váIkou rozv,ráce,ného života rodinného, mravního i spole
čenského; a dále velmi mnoho žen, jkhž po,čet se proii míru zdvojnáJsobiJ. 
. Neutrá:lní státy dl,e pusobení války možno delit ve dvojí: ty, které 
várkou hosp,odársky tr.pely, a \ony, kde iomu tak nebylo. V tprvých jeví 
zloónno,st podobný obraz, jaký vyHčen byl vpredu; u druhých státU neliší 
se z:roč.innosi válečných dob mnoho od míru. Celkove dochází a,uto,r k po
znatku, že nikoH válka sama oo sobe mela vliv na z:looČin, ale h o s pod á r
s k é p o mer y, jí vyvola,né; vliv tento se projevi.l tam, kde hospodárs.ké 
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..;pomery se zhoršily, všeobecným stoupnutím zloónno.sti, ze]mena deliktll 
majetkových. lios,podárské pomery byly tedy hlavní príčinou zvýšené 
Z:ločinnosti; krome toho spolupusobi'ly i momenty mravní a psychické: 
rozvra't rodin, mravu, zpustlo,st mládeže, návyk zabijet, oslabení zločine

,ckých pwtimotivu, SPoulS,ta zákonu nemožných zachovávat, pokles státní 
a úfednÍ autority. Válllra d o k ume n t o val a lp ,J. no u sp r á v n o s t 
te o ri e o pro str e d í: v,nejší v!.iVY zPus,obují delikt. Válka ukázäl,a, že 
nej!.epší kriminál.ní politikou je dOlbrá sociáliní poliHka. Zárovef'l u,kázala na 
nutn'ost reformy zákonodárství >o mládeži a reformy krátkodobých trestu 
na svobode. , 

Pojednání aUltorovo jest. v,l.as't1ne jen vytiš-tením pred,nášky, ko,nané 
pri univer,sitní s'la vnosti v Upsku 3. VII. 1926. Tím je dán jeho ráz : 
synthetický, bez -analys , staUstiky, ma'Íeriál,u; vý,slední názor autorúv 
celkove správný; ,pokládejme pojednání toto za úvod do ·prob.lemu válečné 
kriminol,og,ie,~') jejíž detailll1í z;p.racováJváoní nám práve v pripravované 
k.nižnici autor slibuje. Dr. R á l i š. 

Sbierka zákonov uhorských, pla'tných na Slo'Ve,nslku a v Podkarpat
skej Rusi. Riadi. JUDr. E'111.il Stod·oJa. Sv. 1., čalsť prvá, 'Zákony s'úkromo
právne. Upravili AdoJlf Turner a Dr. A1exa~nder A s ztély. Nákladom .a tla
čou ÚčalStinárs,k ej tJaČiarn.e »UniVerSiU'111« v Brat,i~.la'v e . Ce,na 100.- Kč. 

Poď',a predmlu'vy Dra Stodo,lu ide o súbornJÚsbieriku pr.ameňov 
práva platného ,na SloiVen·Slku a v Podikarp. Ru-s:i, a to v prvom sväzku 
,práova súkromého. Prvá k.nižka sbierky podáva 'na 398 st ranách bývaľé 
zákony (re sp. Izákonné pravidlá:) uhorské, pobaľ sú ešt~ 'lJ. n ás platné, 
z ,oboru pl-áva rodinného, dedi6ského a vecného, s pOLIkazIlli na zmeny, 
spôsobe'l1é záJkonodar'stvom nášho s tátu. 

Započatá ed,icia ie istepod:niik ve[adôležitý a treba sÚ'hl.as iť 's Drom 
Stodolom, že by bolo býv,a lo povinnosťou ,kruhov olficielnÝClhobst ar,a'ť 
autentic,ký p'wklad platných u InálS zákolf1oV uhorskÝ:Clh .a tak umožniť, aby 
aij táto časť platného práva hola každému prí'sÍ'uPiná v ja'z j1Jku stát~nom. 
l~eIPubJi,I(la rakúska sa p-onáMal.a hneď po prevrate vydávať me mali6ké 
územie bmg e,nla,ndlské zo státnych 'pľOlstried:ko·v a v státlf101m , nak,ladateľ
stve rzv:láštny :systematický Rechtsa r chiv Wr das BUľ,genl:a:nd. U Iná,s žiaľ
bOlhu k niečomu podo.bnému nedošlo, t.ak že le.n súkromé p,odnika,nie musí 
jako-talk nahradzovať, čo bolo zameškanou úlohou sf.áúnelj slprávy, to - jest : 
Ipols ta'raf sa o alute~ntiaké 'Vydanie pl a tného práv a v jazy klu státnom. 

Je ,síce pravda, ž e mnohé záko,ny, vydané v hore;iše'j »Sbi,erke «, bo,ly 
už dávnejši e preložené, a to lIlie-ktoré v s,lovenóne las1p'oú talk dobrej, ~akú 
vykazuje prítomné vydanie, ,ale je tam o.bsažená a,j .taká materia, kto'rá 
"'v Í'nom než maďarskom jazyklU dnes už 'vôibe,c nehol.a prístupná, jako ná 
príklad z. čl. XVI/1894 o ipozostalostnollTI ,polkr,ačo,v,aní 1.1 iné, ichž nemeck é 
p'ľ ·eklady, vydané s,vOljho času uh. kr. ministerstvom vnútra, d<Í'vno už 
boly rozobra'né , a zlé Islovenské úradné pr'eklady podohn e už dávno holy 
zúž.itkované jako makiul'atúra. 

Sbdenka s.le·duje v celklu system a spôso:b podobný,ch sbieroik ma
ďar,ských z predprevr,at-ovej doby, ha mevie sa To:úúčH a.ni IS ioh formá
,tom, väzbou a zovňa,jŠlkom . .formát ne,ni práve l1;aJj'prakUake,j.ší, ďaleko 
presalluj,úc medzinárodne o,bvyklý fODmát qu.a'si kapesllý. Ty,pog'rafické 
vy.strOljenie je hezvadné. Cena j,e trochu vys·aká. 

Slovenčina s.bier,ky ie z najlelpších, ktoré p'o,si.aľ pro.d.ukovaly vyda
Jlliia ,právnioké. Predsa ,nemožno nepoz:namenať, že riaditeľ sbie'ľ,ky, DL 
Sto'dola, ktorý za'čal pestovať 'slo'velnls,kú terminologiu právnilckú ešte za 
sveto/vej válil<y, neopr.avH - jalko revizor sNerky po stránike j.a.zykovej -
niektoré dáv~no prekonané termfny, jako na príklad de.diČIIlÝ miesto d ,e-

*) Autor užívá slova »Kdminalistik« k o,zna'čení vedy, jež obvy,kle, 
zejména v literaturách francou:zlské, i,talslké a alnglo-ame,riaké oz,naoován,a je 
správnej.i: k rim i.n o lo g i e«, na ľ>Ozdíl od: »krimina.listiky« ve sl111yslu 
iGrosslove. 
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d i č s k ý, plnoletosť-ma ,lol,etosf mielSto z let i los ť - :rt e z let i l o' s ť a 
mnoho i'ných, pri tOm toleru,je výraz »vrchnost,ens.ký« aj tam, kde Iby mohol 
s 'Prospechom byť užívaný výraz lÚ rad n ý, neškrtol nemožný výraz úrad
né »'l11edzÍtko« latď., atď. 

Nehľadiac :na tieto menšie vady, v,iac len terminologickej, respektive 
jazykove~ povahy, treba oceňovať zapo,č'atú sbierku jako ,jeden z nélj
záslužn-ejších ])odnilkov na pol,i edí'cie právnickej a mož'no ju tiež Ikažd,ému 
praktickému právru,kovi doporučiť. Bude nás len teš,jf, keď uvidíme čím 
dri-elv lna redakčnom stoMku nielen slľlUbov,an,ú dľiUlhúčas'ť prvého sväzku, 
ale aj ďalšie IwmpJ,e:né svälZlky. f. 

Zákony upravuHcí právní pomery v'lastníktl domu a nájemníku. Se
st'avi,l a vIalStním nákladem vydal Dr. JOIS. Ze:!inlka. IAlutor stejlJ1.olj011enné 
príručky ,právní z ľ. ' 1924predkládá zde verej.nost,j ,prÍ'ľučku novolu stej
né:ho olbsahll, avšak daleko o'hsaž,nejší, kde zákony a nafízení o ,pred
met-né otázce llvedeny }sou až do iJ1ejnovejší doby a doplne,ny velmi ob
šírno:u a bohatou judikaturou Nejvyššího soud,u a Nejvyšš~ho spráVnJlho 
sou du. Ka,ždý, j,a,k právnik, ta,k i laiik, který s,e m/UlSí v Žli'vo te zabývati 
ať z 'Pov,olání, ať ve vla,stním zájmu s predmet.noll otáZ11wu. na),e,zne v ní 
velmi hOjného a jas:n,élho pOll'čení o tech kt,erýc.h právních predpisec'h, které 
jsolu bo,hatou Í'lldika'tlluoU podrobne Obja,Sne,na, nehoť jak autor sám praví, 
právní prax jest to, která ukáže iI1a pravé svedomí zá ':o,n a. SpiJS neobsa
hu je pouze záko'nné predpisy o ochrane náj emní.ku, ,a,le zp'raco'Válny jsou 
v ,nem také predpisy a ust.anovení o odl:<Jladu vyklizení, vý,pOlvedil1í rády, 
predpisy o zajište ní bytu státnÍ011 .zame,stnancôm a olpatfel'1Í by tú p;- o 
vojenské gážis'ty a pfi.dány Í'sou ik nemu prnklady návr:hú a soud,ních roz
hodnutí ve veceoh ,náj.elm:ních. KnJha má velmi p'od robný abeced:ní ve'cný 
re.istfík, který umož:ňu,je každému okamži.tou orie.n taci v obsáhl ém mate
riálu a činí kni,hu takto pro prahika a každého zá.iemnika velmi pfÍruč
nou, ta'kže ji možno každému zájemnJÍku jCliko velmi cenn'ou prá'Vlní po-
ml!cku jenom doporučiti. B. 

Hliadka knihopisná. 
Prof. Dr. Ii a II s K e l sen, Základy obecné teorie státní (Sbírtka SPISU 

pľávnick~T ch a národohos,podáfských, svazek XXIX.) vydávají s podporou 
ministerstva ško.]stvÍ a národní olsvety 'prot Dr. Karel .Eng'liš a frant. 
Weyr, Brno 1926. Nákladem firmy ť arvilč ,a Nov01iný. Stran 84, cena 
Kč 15.-. 

Prof. Kelsen, jenž minulého f'o,l{Ju vyda.] obtsáhlou publikaci o obecné 
nauce státní v ja'zyku nemeckém, se,psal sltwč:ný výtah ze svýcb VÝVOdíl, 
který určen byl pro prelklady dei cizích jazyku. Čes!ký preklad pofídil 
prof. Dr. frant. Weyr a dostává se jím českému Iprávnktvu velice instruk
tivního úvodu do teorie Ke'lsenovy ve velmi zhuštené forme. 

Spisek rozčlenen jes't ve tfi čálSti, z nichž první pojednává o pod
state státu, druhá o p'!atnosti státního rádu '(statika) a tretí o t'vorbe 
státního rádu (dynam ik a) . Kelsen reší ve svém s,pise na základe tak zv. 
normativní teo,rie veškeré dosud obecnou státovedou projednáva,né pro
blémy dúsledne a jednotne. 

Prík'ladem buď'Í ež uvedeny tyto (pwblémy: pojem svrchovanolSti. 
mezinárodního práva, stMního území a státního národa, s·tátní formy: stát 
jednotný, spolkový, svaz státú; s'p01ečenství mezinárodního práva: teorie 
o delbe státnÍch funkcí, po'jem státních orgánu; autokracie a demokracie, 
KonstitučnÍ monarchie a demokratická republik'a, par.lament a volební 
soustavy. 

Studium Kelsenov,a s'pisu vyža dovati bude, jak prekladate.J ve své 
predmluve pod otýká, sice značné práce, která VŠélJk se čtenári, který se 
zajímá o problémy státovedecké, plne odme,ní. 
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