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nus ti: eu je(;l1 o!1 o vede ke krvesmil s tvu , phvúdí jiného k ped er as t ii 
neLo so cIomii. Nekolik pi'ípad{l V iernst einov);ch projevovalo též hom o
sexuální sklony. Nepome r, k terý tak vznikl m ezi Obe)11a část tni knih y, 
po tv rdil opčtne správnost postrehn, jejž pfipomenul nedávno Sond e·, 
regger, že toti ž krimin ální p syc-hol ogie n elze budovati na systema tice 
t res tní ho práv a. Leč pro peélive sebral1 )T materi ál v prvé č á s ti čt jako 
p()l~l1s o synthe s i zajímavého probl(;1l1Ll jes t kniha hodna studia. 

Solna1-. 

Právo ústavní .. 

. Francis Bernard, L a l i ber t é d C' can did a t Ll r e a Ll x a s se m·· 
b l é e s l é g i S lia t i v e s e n Franc e et il. l, é tra n g e r . Etude h i
s to r i q Ll e, pol i t i q u e, jur i di q u e. PaÍ'Íž, 1925. 

Tato doktorská di sertace zab}'vá se právem zákonodárn)"ch sbori\ 
prezkoumávati a verifikovati volby svých čl entl a sice po stránce jejich 
vojitelnosti. J cle tu hlavne o interpretaci čl. IO ústavního zákona fran, 
couzského ze 16. července 1875, který zní: Chacune des Chambres est 
juge de l'éligibilité de ses membres et d e la régularité de leur élection ; 
elle peut seule recevoir leur demission. Autor tvrdí, že právo zákono
c1árných sboru rozhodovati o volitelno sti sV)Tch členu je s o učástí . su
ve renity techto orgántl, že však toto právo bylo ve Francii, byť jen n e
pr ímo, v posledních čtyí'iceti letech pi'edmetem mnoha útoku. Pi: ed

metem studie je vla stne obhajoba tohoto práva. 
Autor podává pak historick)' pi'ehled tohoto práva. ve l~ ranci i: 

nejprve za s tarého režimu, hlavne v dobe phd svoláním generálních 
stavl\ v r. r7~9, kdy právo zkoumati volitelnost poslancu bylo vyhra
žena královské rade, ph čemž otázka volitelno sti nebyla pfi kompliko
vaném nepi'ímém zpúsobu volení príliš praktická. Tretí stav však počal 
se brzy c10máhati výhradného práva rozhodovati jak overifikaci voieb. 

tak i o volitejnos ti svých členú. 
R evoluční ústqvy francouzské vesme s upravovaly zásadní pod-

mínky ;tkti vního i passivního volebllího práva, pfi čemž však neobsa
hov,lly explicitní ch mtanovení o právu snemoven posuzovati volitelnost 
svých členll. Autor pi'es to usuzuje z principu svrchovanosti národa a 
nekterých ustanovení ústavy ze 3. zái-í 1791, a také ze snemovních pro 
tokolú, že toto právo aspoú implicite snemovne náleželo a že ústavo
c1árný zákonodárce považoval je za samoúejmé a v)Tslovného ust an o-

vení Q nem neučinil. 
Naproti tomu konstituční charta ze dne 4. června ľ8I4 a na jejím 

základe vydaný volební zákon ze dne 5. února r817 pi'iznává právo po
suzovati volitelnost kandidátú administrative. Avšak již ústava ze 
14. srpna 1830 a zákon o volebním právu z 19. dubna 1881 v čl. 61 pi-i
znává poslanecké snemovne výhradné právo posuzovati podmínky vo
liteJn osti. Význam tohoto ustanovení byl však užší než čl. IO z L I8í5, 

Po nové ústave v L r848 mel nový volební zákon z 15· brezna 1849 
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'\' č l. 57 u stanovení o neplatno sti hlasL1 nevyhovujících P1'( dpi sLlJD toh o to 
z{~kol1a, Us tanovení tato by1a pak s malirmi zm en ami lJ1' evzata du p o
zdej ; ích vl)1clJních i~ ádtl francou zsk);' ch. 

Hlec1i sko autorovo je dáno názorem, ž e by odp o rovalo p rin
.c ip u svrc !1 uWl.l1osti národa čl též citovanému čl. IO, kd yby rozhod o
v ala o podmínkách volitelnosti kandidátt1 aclmini strati v :l l1a mi s tč sne
muvcn. 1\ ;\ z ákhdč konkretních pi'ípac1u , kt eré se od r. 1 ~75 udá1y, a 
,de bat o nich ve snemovne vedeniTch, ukazuje autor, že osobní volítel
X10 :-'t kandidátova uniká zce1a kontro le admini strati vy a že i o soba ne
Jl1čljící pa s~ivního volební ho práva múže platne kandidov ati a že teprve 
snemovnét môž e proh1ásiti volbu za neplatnou. To platí jak pro senát, 
tak pro p oslaneckou snemovl1u. Této zásade vyhovují t éž volební i' ády 
z 30. li stopadu 1875 a pozdej ší zmeny jeho ze 16. č e rvna' 1885 cl ze 
13· února 1889. Naproti tomu považuje autor za protiú stavni zákon ze 
17· č.erv ence 1889 stanovící neplatno st vícenásobn}'ch kandidatur a 
ľov než tak zákony zavádející pomhné zastoupení ze 12. července J919 
a z IS. brezna J924, ponevta'dž omezují svobodu kandidatury a právo 
snemovťn. 

,L\ utor pi-i suzuje uvedenému právu snemove n ve !!z)' v:)iznam II o
l i tie k i' : zabr.aií.uje vláde škrtnouti kandidatury jí n <.: milé, zne snad·
r1u je jí p05taviti t. zv. oiicielní kandidáty podporované adminis trativním 
rtpa ľát em a zachovává rovnováhu mezi mocí zákonodárno u a V) konHOU. 

l:'okud jele o s tránku právní, j e názo r autorô v tento: vol ební p-rávu 
je ~ic (' zupréweno i-adou záko111:'!, avšak ojejich aplikaci roz hodovati mají 
sllémovny samy, niko1iv administrativa. V praxi parlamentúrní se sne-
111uvny ŕídi)y sice vždy zákonem~ avšak stojí podl e Pierre-a na stano
visku naprosté sVľchovano s ti, majíce (aspoií. theOl'e ticky) vo1n05t nei-Í
d iti se ani zákony "clební právo upravujícími, . ani vô1í lidu volbou pro
jeven o u. ~~\ utor podúvá tu bohaté ukázky návrbú n a zmenu volebních 
p i' edpi sll ČI snemovnÍch debat ph te príležitosti o svobod e kandidatury 
·u čl. IO z r. 1875 ved en)"ch . Probír;lje j ednotlivé pi-ípaely bllldlcLatur 
p ľotiy-úkonných dospívá autor, dovolávaje se názori\ Esmeinov);ch k zá-

. ve ru, že na základe predpistt ús t avních muže prefekt odmítnouti pouze 
ka ndic1átní pi-ihlášky ženy nebo nezletilého a odi:tvoch1uje jej tím, že 
v techto ])l"ípadech úejme nejde o občana, j emuž výlnadnepoel1e ústavy 
prí s luš í volební právo; v pi-ípade že ohlásí kandidaturu ci zine c, !1luže 
j i prefekt odmítnouti po uze tehcly, je-li notoricky zn~tma j eho cizí státní 
p i'íslušnost, jinak má prihláškll pi-ijmouti a pi'- enecbati rozh odnutí ':ine

'movne. St cjne má si počÍnati ve všech ostatnÍch pl-ípadech, t edy i tehdy, 
o hlási-li kandielaturu človek oel souzenir pro pi-ečin, který má v zápetí 
ztrátu volebního práva. 

Autor poelává elále prehled úpravy této látky v jin)'ch st ~ltec h (; 
docházÍ k názoru, že nikde není svoboda kandidatury v ústavnÍm právo 
.' ak precisne vyi'-ešena jako v právu francouz ském_ Zajímavé je, co sl)udí 
al1toľ o úprave v Českqs1.oven sku: zvlášte taj í111étji j ej váz (],né volební 



Zpravy: 

li s tiny a účast stran na vo lebním rízení a jakkoliv n esouhlasí s institucí 
vulebního so udu, pi-cee praví, že zpíiso b verifikace volby poslancu n enÍ 
b ~ z záruk ( »denuée cle garantie «)_ 

Celkern vyznívá studie Bernal1clova v požadavek, aby byly odstra
neny zákony z r. 1889, 1819 a 1924 omezující svobodu kandidatury a aby 
bylo snemovne vráceno právo rozhodovati sämostatne a neomezene 
o volitelnosti sV)fch členu_ Pi-i t om však se zdá, že autor sám pľí1iš ne
verí, že by ri oš lo k takovému int egrálnimu návréltu ke s tavu z r. 1875-

Studie je zajímavá, n ebo ť vedIe hojného . materiálu obsahuje ukázku 
názoru nekter)fCh kruhu francouzských, pa-trne stejne politických jako 
právnických, které zas távají do s ud pi-esné oddelení moci zákonodárné 
od v)Tkonné a které se zároveň staví proti pomernému zastoupení v par
lamente, kt e ré ssebou nezbytne pí-ináší zmeny neslučiteJné s tradiční 

francouzskou theorií r ep rese ntačnÍ (na pi-o velká závislost poslancu na 
politických stranách atd.). N a druhé strane zdá se, že autor si zcela n e
uvedomil , že zá leií prece jen n a: snemovnách sam)Tch, aby zákony je 
umc-zující z ru š ily, a nedeje-Ii se tak, ' že vetšina par lamentní musí b~í j-j 

jiné ho názoru o svoboM k andid atury než jaký je ten, který autor za-
s tává. C. Horáček ml. 

Statistika. 

Statistická príručka republiky Československé práve. byla vydánJ. 
Státním úi-ad em s t<lti~tickým. Ponevadž prvé Vy dání »Pi-íručky (, vyšlé 
r. 1920, obsal~ova l o v nedostatku dat poválečnSi ch hlavne údaje pi-ed
yá l ečné. čerpané je š,te · z pramenú rakou ských a uherskýc h , jes t nové 
v)',dání vlastne . Pľlvým soubo rem na š í v lastní, Les kos lovenské statistiky. 
Ohsahuje ve výtahu ce lkem všechny výsledky československé statistické 
práce, kter)'ch bylo do :,aženo od pi-evratu. Na více než 800 stránkácl: 
hu,stého tisku je sO tl s ti- edeno 941 tabulek s daty za 1. 1';Jl8-1924 a :236 
tabu lek s retrospektivami z \ct preclvá l eč.ných. Lze nalézti tu spo lehlivé 
informac e v n cjruznejších oborech, o populaci, zemedelství, hornictví, 
prumys lu , zahraničním obc hodu. cenách a ind exec h cenových, penež -
nictví, pojišťováni, soc i ~dní sta ti st ice, o iinancích verejn)Tch, doprave, 
š l'olství, vo lbách, so uclnictví otd. Je to díJ,O. které podává vsl,utku 
úplný s tati s tický obraz naší republiky. Čítá ?-;70 stran a 1.177 tabulek. 
Knihu lze obdržeti za cenu 90 Kč u všech knil,kupcú. 

ZPRÁVY. 
Pracovní doba v prumyslu Československé republiky j e predme-

tem pozorování, které pÍ"Í sne vedeckou methodou provedI ženevsk)
Mezinárodní úi-ad práce . Studie ta vyšh francouz sky čl anglicky ji ž 
na podzim 1924 a dostala se jako dobrá inlorméic e o sociálne-politick ém 

Sborník ved právních a státních XXV. 3-4- 31 


