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Projev panu presidentu republiky. 

Z valné schúze S polku 110'tářů česk O'slovenských , ko

nané dne 14. října t. r., odeslán byl panu pres identu re

pl1bliky tento klegrafický projev: 

Pane presidente! 

Notáři českos].o\renští, shr,O'máždění v desútém rO'ce 
t rv ání republik~ Česk~'slov,ens-ké na ,rainé s'chůú S pollnl 
nutářů československých- v Pra,ze', vzpomín ajÍ. vděčně 

Vaší a Vašich spolupracO'vníků osvobozenec.ké práce, 
}) ro jevují Vám, pane presidente a ' Českos}ov'enské repu

blice svoji hlubokou a opravdorvou oddanost a sl:ibují, že 
ja'k O' věrní a oddaní občané republ'ikánští v mezích svého 

p,O'volání dl,e Vašeho zářivéh O' pHkladu a ve Vašich svě 

tl ý ch stopách ro zumnou a podirv ou správ,ou právni:ch zá 

ležitostí občanů i dále pracovati budou na upevnění re
publiky ČeskO'slov,enské a přáte1skými a ko].eg iální'111,i 

styky s vefejnými notáři sl'ovenskj'rmi na prohlo ubení 
vzájemnosti 'obcu ses:t,erskj'Tolt větví národa čes}\:é i slo

venské. 

Spolek ~,O'tář~ česko s l:Q,ve~1ských v Praze , 

dne 14. října 1928. 

Dr. Rudolf Král, jednatel. Dr. Váco S\roboda , předseda. 

* 
Kanoelář pana presidenta 'r,epubhky zaslala pak před

eclovi Spolku notářLi. čsl. .následující přípis ze dne 19. 

října 1928: 

Poclepsa'11á kancelář předl,ož-ila panu presidentu re
publiky pozdravný pr,ojev, který Jste zasl'aH z v'alné 

s-chúz:e spolku nO'tářů českos],O'venskýc1i, uspořádané P'1"1 

příležitlo~ti' oslavy desetiletéhO' trvání Československé r.e'7 

DLľbliky .. 

Podepsaná kanc'elář byla pověřena, aby Vám tlumo
čila díky páně presidentovy za tuto milou vzp,omínku. 

Kancelář presidenta republik~t. 

Podpis . 

Em i l Svobod , : 

Závěť osoby choromyslné. 

1. 

Pro ·otázku způs'obilos Ui' pořizování je rozhodujícím 
~ 565, který žádá úplnou p,říčetnost. Kdo tvrdí, ž,e testa 
ment j'e pro nedostatek pO'ř:iz'ovatelO'vy příčetnosti neplat
nj'T, tO'mu nál'eží, aby provedl důkaz. To j,e zř,ejm'O 

i z, :0 566. Proti důkaz je rnožn ~r podle § 567 ; S t II b e 11-

rauch i Ellrenzw 'ei g (J 924, II. 2., s tr. 377) 
mají za to, že v § 567 jde o- důkaz '»jas ného o ka'mžiku «. 
M,oderní psychiatrie však zastává nál-or , ž,e důkaz »jas 
néh O' ,okamžiku « možný není, jde-li O' osoby trvale cho
r,omyslné nebo slabomyslné. Je to OIvš:em otázka soud
oovské volnosti hodno'cení důkazů § 272 C. f s. - Ale 
soudce o věci d ůkladně lJ C 'U čen j'r nedá se snadn o 
přesvědčiti' o »jasném okamž:i ku «, nebude-li podán důkaz 
o duš:evnÍlm zd r a v í, pr,O'to že »jasn j'T o kam,žik« j'e věc 
tak problematická, 'že u skutečně chO'romyslné O'soby 
neuzná se nikdy s jist.otou stav »plné příčetnos1!ř« jak jr 
žádá obč . zák. »Plná příčetno-st« člověka choromyslnéhO' 
je s'otva více než- pouhé zdání. Nikdo nevf, jak hluboko 
sahají kořeny 'chorobný.ch představ. 

Řád o zbav,ení svéprávnosťi ponechal, v pl1atnosti 
§§ 566, 567. TO' zřlia'111,ená: je-lil člověk skutečně choromysl
ný nebo slaborriysln~r (zuřivý, šHený, "blbý ), nemá více 
způscbil,osti- po-řiz,ovací proto' snad, že nebyl zbaiVen své
právnosti. Ale byl-li zbav'en svéprávl1Jo'sti' úplně, j,e na 
J)rosto zbaven pořizovací zpúsobilosti:: Rovhá se dítěti do 
sedmi l'et. (§ 3 ř. G zt :a v. sv épr.) Není zde třeba dúkazu 
o jeho chorobě. 

Zůstal však ' v platnosti § 567. Je tedy možný důkaz 
d u šev n f h o z d 'r a v' í ve chvÍlii' 'posledníhO' pořfzení 
(j.est ovš:em možný i - důkaz »jasného okamžiku« - ale 
bude vel'mi málo cenný pro, nemožnost důkazu, že chor:o.:. 
myslnj'r byl v jisté chví1i úplně zbaven chorobných před
stav. Takový » důkaz « příČí se vědeckj'rm základním ·na:. 
ukám psychiatrickým, jak bezpo·čtukráte dokazoval na 
př. prO'f. li e v e r och). 

Máťne -li toto vše na mysli, rozhO'dneme snadno otáz
ku formy PO'sledního pořízení, : Dokáž,e-H se o člO'věku , 
že v době posledního pO'říz'ení j.e z' dr á v a. protO' úplně 
přfčetný - mŮlže po'řizova:ti' v každé formě zákonemi usta
nOiVené, tedy jiStě ' 1 ve formě soukrO'mé. Není důvodu pro 
omezen~ --: zejména není důvodu prO' l1!ucenou formu ve':: 
řejnou. Důlež:ité j,en bude, aby lékařský zna}lec potvrdil , 
že c.ho romysl-nj'r (ať . .zbave'IJj'r svéprávnosti nepó ni'~O'li) 
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