
namiku a vývoj. Práva primitivô. 
lleslovitého náčrtku vidno, jde o 
a nejopernejší pilíre právního ve
lmické. Tím je dána její naprostá 
en právu positivnímu, ale i pro 
lkož myšlení de lege ferenda. 
ovaná právní filosofie má jiný_ zá
uže nijak nahraditi systematickou, 
í sociologii. Obe discipliny nechť 

nijak starou, ale vykazuje dnes, 
chž arci nemuže býti bližší zmín
eZl budoucnost. A práve pro bu
ckých studií. 

l t ním predmetem právního stu
rodního, studijního oddílu, v roz
,tr. Oduvodnení podává se z její 
Ití jevu právnických. 

o g ie. 
Je platného studijního rádu obli
ines do tak zvaného druhého ' stu
ldeset týdenních hodin, rozdele
).rednášky o trestním právu hmot
Š,í z~kony) a trestním '" právu pro
II zakony). - Jak počet hodin, 
nepostačující. 
jk ovi, k nabytí hlubší trestne
.ch zákonných ustanovení. Vždyť 
ničím jiným, než účinným a účel
Iroti zločinu; má-li trest skutečne 
ti, pak musí být aplikován soud
:in vyprovokovaly, ať již tryskají 
IU dány spíše kombinací jeho du-
tuto hlubší znalost, vedecky do

lOdává novodobá nauka krimino-

linologie, totiž 'nauka o zloeinu 
, jednak vlastní kriminologie či 
:h .zločinu, biologických, sociolo
le l penolo.gie, nekdy též v.ezeň
ruzích represivních zákrokô proti 
:ení), o zpusobe jejich a úprave, 

I potrebe kriminologického vz de
r~vo v 'p~edp.okl~dá kriminologické 
dulezltych lllshtucí, na pr. poleh
vyloučení protiprávnosti, ,pfi prí
rIu" for~~ ~ p!ofilu zavinení, pri 
re~l, zvlaste pn rozhodování: ja~ 
pnpustnost podmíneného odsou~ 
~boť novodobý soudce není pou
mo tvurcem, společenským léka
, povahu a charakter obvineného 
proč selhaly jeho zábrany, pred~ 
[uum atd. Zákon sám mu nedávä 
ou dikci moderních zákonu: vin
hledem k činu a jeho osobnosti 
ž doba - jako je tomu dnes ~ 
kriminolo.gickými poznatky: pro-

gressivní systémy výkonu trestu, neurčité odsouzení, zákoníky o zvlášt
ním trestním právu mladistvých provinilcu, nové zákoníky o výkonu 
trestu, o vezeňských sou dech. Nebude možno, aby se zde dobre osvedčil 
soudce, jenž byl vychován v pouhé znalosti normy, aniž hloubeji pfi
hlédl k jejímu skutečnému podkladu. Vzpomeňme na pr. jaké potíže 
činilo v praxi užívání tak jednoduchého zákona, jakým jest o podmí-_ 
neném odsouzení; a podívejme se dnes, ' v kolika pfípadech selhává o so
be velmi dobrý zákon o trestním soudnfctví nad mládeží. - A pri tom 
nezapomeňme, že právnická studia nám vychovávají nejen soudce a ad
vokáty a nejen vezeňské vyšší úredníky, ale často i prímo zákonodárce, 
na tomto poli máme zejména mnoho co doháneti. - Rovnež nutná, a 
jinde již velmi pevne koreny zapustivší a plne se osvedčující, spoluprá
ce právníku zvlášte s lékaľi v jednotné fronte proti společenským zlum 
a neduhum, zločinu, sebevražde, prostituci II pod. naprosto vyžaduje 
du kladného vzdelání našich právníku i v naznačeném smeru. 

Duležitost kriminologie pro právní studium uznána je v mnohých 
státech tím, že se tato prednáší na právnickýchfaku1tách, tak zvlášte 
university švýcarské, italské, ve Spojených státech, v Rusku po prevrate, 
a v nejnovejší dobe i v Rakousku (2 hodinné obligátní kollegium: na-
pr. ze záfí 1935). 

Proto se jeví býti velmi žádoucí. 
Kriminolígie i vezeňská nauka buďtež pojaty mezi p o v inn é 

pre dná š k y judicielního oboru (Dosud nejsou ani disciplinarni do
poručenými v smyslu studijního rádu, jejichž konání má býti na každé 
fakulte zabezpečeno). Dosavadní počet hodin budiž zvetšen I(občanské 
právo s občanským procesem mají na pr. úhrnem 30 hod., samotný ob
čanský proces 12 h., tedy sám více než trestní proces i s velmi velikou 
oblastí hmotného práva mají dohromady). - Vhodným jeví se toto upra
vení: odsavadní obor trestního práva a procesu bude se napfíšte trak
tovati jako obor n a u k y trestní (analogicky na pr. s naukou správní). 
Počet týdenních hodin bude minimálne 18, z čeho by vhodne pripadlo 
na trestní právo hmotné: 6 hod., na proces a právo výkonné: 6 hod. , na 
kriminologii 4 hod. a na vezeňskou nauku 2 hod. Celá nauka budiž též 
predmetem zkušebním u státních zkoušek a rigoros. 

Zároveň jako velmi prospešná pomúck~ príprav ke zkouškám - bu
diž obligatorne zapsáno aspoň jedno dvouhodinové praktikum z které
k.olí části této trestní nauky. 

Jako do por u č en é pre dme ty pak, totiž ty, jejichž konání 
na každé právnické fakulte má býti zabezpečeno, bylo by velmi vhodno 
normovati, kriminální politiku .(nauka o zpusobech prevence proti zlo
činu), sociální pathologii (nauka o společenských chorobách: prostituce, 
se~.e;rražednost, tuláctví, žebrota, štítení se práce, parasitisrn), zrejme du
lezIte . pro každého právníka a verejného pracovníka vôbec, soudní ' 
psych.latrii a soudní medicinu (poslední predmet jest doporučen, prý se 
prakh~~y !éž již vžil), k~ne~.n~ též fo~eľ~sní psychologii (nauka o psy
c~OIOgl1 svedka a pod.), duleZIte pro kazdeho soudce a praktického práv-
mka. 

Vy jádfenÍ predsednictva zkušební komise pro státní zkouš
ky státove:decké pH , právnické fakulte unive·rsity Komen
ského v Bratislave k navrhované reforme právnického 

studia. 
, Na žádost ministerstvaškolství 'z 20. XII. 1935,č. 137.595/ 

1935 L, jež !sem dO'šlla 'dne 3. III. 1936 dovoluje si pr·edsed
n ictvo zkuš-ební IkOlmise Ipro státní zkoušky -s:tátove-decké pfi 
p rávnické :fakulte UJuiverlsity Komenského 'v Hrati'slave po
dati o návrzkh na f1etfor imu právnického stu:dila a to' hla v-
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ne s h 'lediska státní zkoušky -státovedecké 
tO'to vyjádr,ení: 

A) Z á k o' rr o b s a huj í .c í z á k ,l :a dní u s t a n a. v e -
[l í 'o :s t u d i u :a .z k o' uš k ách prá v nic k Ý c h. 

PredsednktvO' lkomise p~ne pfijímá návrhy profesO'r-ské
ho ,shoru právnické fakulty ze dne 2~ . XII. 1935, č. 560/35-36 
a zejména ,dutklive doporučuje tyto, z\meny: 

1. Studium právnické buď v ka1ždém pHpade Tozdeleno 
na 3 -sam1ostatne :pO' sobe jdbu.cí trojsemets:trové oddily to
tiž histoOricikopráv.ní, judi'cie:lní a Istátovedecký. Ka'ždý oddH 
buď zlakoilllôen -státní 'Zkouškou, j.ejíž !Úspe'šné -složení .oprav
ňuj e v1sto'U'piti do oddílu nás,leduj kího. S hlediskadisciplin 
státovedeckýcih a národohO'spodáŤslký'ch jest rO'zdelení tot'o 
nezbytnou nutností, ponevadž pO'dle dosavadníhO' 'st,avu stu
duj icí 'se v oddíllu druhém, oihsahuj ic~m semestry 4. a:ž 8. 
venují z nejve'tšíčásti jen 'studiu judi,cie1n~mu ,adis1cipliny 
stá:tovedecké OIpOlmíj.ejí; to se projevuJe v tom, Žie návšteva 
pr'ednáš·~k stá:í:ovedeckých zej'ména v Ip'Os,lednLm 'roce stu
dijnÍJm jest zaned:bávána ·a koUokvia z nich se konají Z1Hdka. 
Odtud sil'abá pŤípra'Va studujícich v te:chto diS'ciptHnách, kte
rau nelze dO'P,lniti ani tíU1, že studujicí po ' judicielní státní 
zkoušce, tedy fakticky už v 9. selmestru navšltevují praktická 
,cvičení zdisciplin státovedeckých. Odtud i Islabý úspech pfi 
tretích státních izkouškálch. Bude-li vš,a:k tr'etí oddíl státo
vedecký -sa'mostatný a tedy venován discip1inám státovedec
kým, Ilze 'čeka ti, že studující, ktefí již slO'žili 2. státní zkoiU.!š
ku a tedy pravidelne vyka'zují jiož l,ep;ší vz,delání právnické, 
budou horlivejší návštevO'u prednášek la cvi,čení v 3 odd ílu 
st,udia proO 3 -státní zkoulšku podstatne lépe ']Jľipravetni nežli 
dosud. 

2. Di:sC'~pHny, jež Imají tbýti pre.anášeny ta 'zkoušeny v tre
tín1 i(lstátovede:ckém) oddílu 'studijním, jls:Qu uvedeny v § 3 
odst. 2. lit. e) ,až ch) 'a v § 12. ·osnovy. 

Pr'edsedni,ctvo kOImise doporučuj e: 
·a) disciplina .právO' ústavní buď OIzmačena k vyvlarování po

chyhností jalkO' I»vš,eobecná státoveda a ,čsl. právo ústa'Vní«, 
ponev,adž jest to jilž ve shode 's nynej-šim stavem. 

lb) čsl. fin,al1lčnÍ právo buď v ka.ž.dém prípade predná-
. šeno a zkoušeno jakO' predmet povinný ~a to ~celoa salmostat
IllÝ, ne tedy jako dOp'lnek finanční vedy, Iponevadž Je to 
tdis'ciplin.a p o' 's i t i V !ll í, kdežto HllIanční veda j.estdi,s1cip
Hnou národohoS'po.dárskou. Olstlatne dúlelžitost J1nananího 
práva jes,t zla nynejšího komrplikovaného a mnohotVJa'ľného 
Isystému Iberního levidentnÍ. N .a!proti tomu Hnalnční veda 
buď pr.ednášen1a a l~koUJšena Jako jedna 'část poHtklké eko
n O\IIlI e. 

c) Pokud jde 'o státní zko~š,ku stát ov edeckou , b~de pred
metem }ejÍlm po.dle osnovy 5 rO'zsáh1ý,ch di,scipHn {právo 
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úst'avní, sprá 
ní vedou, os~. . 
ce má :býti 'I 
didá ty nemá lb 
rpadá na jed I 

minut !a podle 
Jest doba ta 
tu prHiš k,r' , 
ib ezpečí 
didátorve ia j 
ny nelz'e ,doh u 
prodilou:žitU, 
náJch i u ikan 
muže vý'sJede:k 

Predsednict 
doporučO'v,alo 3 
mOIstatné odde'l 
lo zkoušeno PT 
a oddelení nár 
di,scipliny ná 
poHNka a ..... , ..... ~-~. 
ní zkoušky. 

Pri rozdelení 
pr,eh:led O' tOom, I 
hospodár'Skou, k 
'Ve:f.ejného. ži 
'úlohu podstatu 
jeho Ibudorucí 
tím nutnej ší, ! 

z:nalostech 
tovedeckém r 
podrobuj e, kdež 
·'torá t bude Jako 
<státní nastoUlpí 
niveau státní,ch 

d) S Hm 
vedecké. KOlmi s 
ná, pro každou 
i :predseda 
častoO najednou 
toho ten, že pV 
kdy, lalby mohl 
o hchá'zeti a 'sá!fi1 ' 
~uv ~ tak p?' 12 
selb:nlho ko!m ' 

IVa dy !fi j 
kdy.by 
z.a:mý.š1eno -

·bude spiše 



oušky státovedecké 

zákJadní ustanO've
~ h prá v nic k Ý c h. 
lfijímá návrhy prof.esorské
tle 2':1:. XII. 1935, č. 560/35-36 
:ytO' zImeny : 
k'aJždém prí'P'a,de rO'zdeJ.eno 

í troj semes:trové oddily to-
Istátovédecký. FCa:ždý OIddH 

j'ejíž !Úspešné složení oprav
uj kíhO'. S hlediskadisciphn 
árský'ch jest rozdelení toto 
)dle dosavadního st'avu stu
:-a'hujicÍJm semestry 4. a:ž 8. 
lU j udicielní1mu adis'cipliny 
'oj evuje v tOim, ž:e návšteva 
éna v ip'Q!sllednÍJm TOGe stu
[via z nich se konaj í z'rídka. 
l v téchto discipHnách, kte
tudujicí p.O ' judicielní státní 
mestru navŠlÍevují praktická 
h. Q,dtud i ISllabý úspech pfi 
,e-li však tr'etí oddí.l státo
ván di,sciplinám státovedec
rí j iž složili 2. státní zkou!š
i,ž l,ep;ší vz,delání právnické, 
Inášek :a cvilčení v 3 oddílu 
statne lépe pľipra veni nežli 

'ednášeny ia 'zkOlušeny v tre
fUním, jlsou uvedeny v § 3 
ovy . 
['čuje: 

ľ ,olznačena k vYViarování po
Iveda a !čs1. právo IÚstavní« 

v. v, , 

) nyneJSl;m stavem. 
v každém prípade predná
ovinný :a tO' zlcela S'aJmOlst'at
tlční vedy, iponevadž je to 
finlanční veda j.est dilscip

atne dúlelžitost Jtinananího 
(OIvaného a mnohotViaTného 
,a;proti tomu finanôní veda 
o jedna 'část poHtkiké eOCo-

l státO'vedeckou, bude pr-ed
rO'zsáh/lých discipHn {právo 

úst'avní, správní, melZi!Ilárodní, politická 'ekoillomie :a finan!č
ní vedou, os~. Hnananí :právo). Podle :§ 15 zkušební instruik
ce má býti !p'r:avidlem, ie úhrnná doba 'zkoušky prO' 3 kan
didáty nemá být de'lší než 3 hodiny, tedy 'že ,f:akticky pfi
rpadá na jednoihO' kandidáta 1 hodina, tO' j est nyní 4 X 15 
lIPinut ,a podle O'snO'vy S-krát 12' minUlÍ. PIOdIe zkušeností 
je;st dolba ta prO' jednohO' kandidáta pro v'še-ch 5 predme
tu prHiš k,rátká ,a sotva !aspoň v normálnkh p.rípadech za
lb e'zpe1čí »lstPOIlehlivý la bezpečný úsudek o 'zpúsolbilosti .l~an
didátorve :a jehO' ,studiu« {I§ 15 instru:kice),a,le ,s druhé stra
ny neJ.z'e dobu :okoUlšky pri 3 kandidátech pr,es 3 hodiny 
p rod[oužiH, ponevad'ž podle .zkušenOtstí se již po 2' hodi
nách i u ikandidátu dob'ľých dostavuJe zilla:čná únava, j.etŽ 
múže vý,sJede:k zkoušky na nep'j}ospe:ch ,kJandidát,a skresHti. 

Preds-ednictvO' dá:vá rproto lna uv á!ž,enou , zda by se ne
,doporučovalo 3 ,státní zkoušku bUlď TO'zvr'hnouti na 2 sa
mostatné odde!lení, totiž O'ddelení positivní {v nemž iby by
lo zkoušenO' prá vo ústavní, správní, ffi'elz in á rodní fina[l!ční) 
a oddelení nárO'dohOlspodá:f.ské, v nelm'ž by byly ;zlkoušeny 
d iscipliny národohospodárlSké '(:národohospodárská teorie, 
poHNka a finaniční veda) nelbo pfímo na 2 sa~moS'tatné stát
n í zkoušky. 

Pfi rozdelení tomto ,bude tze si zjednati opfiavdový 
pr,ehled O' to,m, ,zda kandidát látku státO'vedeckou la národo
hospodárskou, která j est velmi oibsáh'lá a v dnešnÍlm vývoj,i 
v er,ejného života nesporne hr,aje proti drívej1šim dobám 
,~lohu podstatne ·dúleži,tej-Ší, slušne z'vládl talk ja;k toho pro 
JehO' ibudlQfucí činnost ve verejné-m 'ž-ivO'te jest treba. To jest 
tím nutnejší, ponev,adž za nyné}šíhO' stavu byao možnO' o 
znalostech klandidáta se presvedčilti zprlavidla ješte pN stá
t ovedeckém rig'orosu, kterému Is'e ,značná část kandidátú 
podrobuje, kdežto podle osnovy toO 'odp.adne, ponevadž dok
"torát bude j,a;ko vedecký, j-en výji'mikou, la tedy zkoušky 
-státní n'astoupí na 'místo ,doktorátu a nebylo by účelné 
n iveau státní,ch zkoušek ješte splo:šťovati. 

d) S Hm 's'Ouvisí i otázka po :s l 'o Ž e:n í komils,e státo
vedecké. '~olmise t,a jest podle ooešního sta:vu vždy 4-lčh~n
~á, ~pro každou discipliinu j,eden 'Zlkušelbní komlisaŤ, p'fi ôeffiŽ 
: p'reds-e~a Izlk'OUJší. P~nevadž ph návalu zkoušek konají se 
cast'O naJedn'Ou izkoU'sky až s 12 kandidáty, jest dús,ledek 
toho ten, že predseda pfi zkouš'ce stáll,e zkouší a nemá tedy 
k dy, lalby 'mohl podle své povinnosti jednotlivé skupiny 
obchá'zetia 'säm ,si učiniti úsudek o- 'Z'pusdhi[O'stech kandidá
ríuv a tak pO' prípade i dopil/fi'iti úsudek 'pfÍ.s1lušnéhO' zku-
šeb:ního komisar.e. . 

lV;ady nynejšÍho stavu prlaxe by ,mohly býti odstf'aneny, 
k dyby zk'Ouška byla - jak !Snad bylO' ve zkušeihnim ráde 
. za:mý.š1eno - kOInána nej výš,e se 3 alž 6 k,andidá ty, ,ale to 
bude spíše prípad,ern výjimečným, poneva:dž . pfi náv1a:lu 
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k,andidátu :bude k jedné ~koUJšlce pripuštenD zpr.avidla víc_e 
než 6 kandidátu i(oVišem nejvÍIC'e 12 tO' }e.st 4-krá:t PD 3 kan
didáteJcih). PhpUlštemí ve,t.šího počtu kandidátu 'ilIajednou k 
j-edné 'zk'Oušce jest nyní velmi nutmým, p~01ože hy j']fiiak 
byl0 'zkušélbnÍ'ch dní velmi ,mnoho., zkušelbní ,~olmilsaH by 
byH pr'etfženia extliaJllei by Ddi-íkali a .ani pi'isllušné mí,st
nosti Iby nebyly po rUIce. 

DqpoľučDvalo by s,e proto, ,alby z!ku-šehní komi,se byla 
zásadné ták ISI}O'ž,ena, ,aby predseda zp:r.av,id'lla nelmusH I~kou-' 
še:ti, nýlbf,ž !mohl spiše obcházení'm la a'sistenCÍ ph j ednotli-· 
vý1ch Iskup1nách kandidátu zkoUJšku kontr:oJovati .a tak jed- o 
nO'tné a spravedlivé, OIbj-ektivní pOIsouzení z'koli'šky 'z~albez
pečiti. Stav ten se výborne osvédčuj 'e ph Izkouš'ce hi'storic
koprávnÍ. Bude-U 'ovšem - j.ak OIsnovaz,a:mý,š1í - ph 3 
stá iní .zkoUiš'oe · zkoušeno 5 <predmetu, musHa by býti komi-
8,e 6 členná. ŠeS'tičlenná j-e~st však ' sbO'r p'Ťíliš veilký a z toho 
by SlIliaJd bylo výchDdilsko, aby - jak bylo výše 'sub 'c) dD
poručová;no - byla tretí státní zko~ška ,rozdeliena na 2 od
dehmí po prípade na 2 'sa,mo;st-atné 'Zkouškya to jedna s'e 
:3 dirlulhá se 4 predmety, 'takže by stačila komise 5 ridsp. 4 
č:l,elfiiná, ph nÍŽ Iby ipredseda 'melI jen p'rá vo ne povinnost 
zkoušeti. 

Ovšem výjimečné snížení počtu členu komise pľipušte
né v § 8 'Odst. 1. veta 2. 'ztkuš'elbní instrukc'e by ,mohlo ,zu
sta,ti v pl.atnosti. 

e) CD ,do znám,ek pfi ,s t á1Jnickh , a co. dD !tax za ,státní 
zkoušky, souhlasí predsednictvo IS návrhem prQlfe.so.~ského 
sboru. 

B) V l á ,d n í 'll 'a ríz e 'll í -o P 'o drní n k ách 'll aby t í 
d o k t IQ! rát u. 

IPro.fes:orlslký slbDr právnické ,flakulty uni'versityKO!l.nen
ského v Bratislave podail o naríz'ooí tom vyjádrení 'ze dne ' 
31. I. 1936, Č. 1530/35-36 v ďnemž sice lZ au j.al jednomysiné 
sta'llovi'sko odisertJaci, naproti tomu vlšak .projevil -ruzné 
zás.a~ní názo'ry O' tOlm, }aké predmety .m'ají hýti pH rilg,oro-
su zkouše'llY. . . .. 

Pr'edsednictvo Kom'Íse prip'Ojuje se k návrhu pr,o.f. D~a 
Laštovky. 

z p rá vy .. 
Unifikace právního rádu čsl. republiky. Podnet daný memorandem 

právnické' fakulty university Komenského opotľebe urychlené . unifikace 
právního rádu československé republiky .vzbudil skutečne živý ohlas. 'To 
je patrno i z obsáhlých projevu príslušných ministru, zvlášte ministra 

. spravedlnosti Dr. Dérera a ministra unifikací Dr: šrá.mka a z jednánf 
ústavního výboru senátního pod predsednictvím .sen. prof. .. Dr. Miloty ja
kož i z ruzných . čet:p.Ý9h "člán~u v novinách a odborných listeéh i v reso-
lucích .. o db orl1ých. korporací, "' . . 

Vyslovujeme nád~ji, Že záje"ffi ten není ' efemerní nýbrž že povede 
skutečne k cHi. Vec tuto budeme st~i1e sledovati. 
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vedecké i prak 
nisterstv'a ,sp 
cO'v'al ved1e 'p 

komen tá'tolia 
tívy. ;Po odch 
h o to 'vysoce 
veHk~ práce l 
civHního, z vII ' 
exek'UJční, twké 
sjednOlcO'v,ad, j. 
kOln'O p]}a 
predsedou sup 
próa,covní plány 
k,dy v posle ' 
'P rO' memoc 
olb etavostí o 

VedIe 
po !Ia-du" 'let 
chodní v 
vdéčí mu Zla 'sv 
ního. Spi,sov,al 
,mulcky . . 

Li,terárne 
oovské i ~1''''' ·' ,C>,~.d 

» IÔesko"IIII ' '''''~',n .... 
1922. Podle jeh 
školy obchodní 




