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deje Krystyánová. Dne 13. zárí 1605 nebylo již na zive Jan~ 1[a
tyáše, bratra jejího. Od Melchysedecha Krystyána a Nadeje Žlu- ' 
tické koupil r. 1608 Pavel Douhravský s manželkou svou E .. ateri
nou dum vedIe brány Klášters1ké za 200 kop m. Ze závdavku 50 
kop dáno bylo 40 kop prodávajícímu, 10 kop obráceno na zaclrželé 
berne z toho domu. Ostatek této sumy byl spláeen po :18 kopách 
ročne. Ani, Nadeje Žlutická nedožila se dlouhého ve,ku. Dne 9. 1'1'0-

sinee 1610 nebylo jí již na žive; z vejrunku 18 kop prijal tehdáž 
ľt1atej Žlutický 'k ruce svého synka po matce jeho 6 kop. Protože 
:ľvfelchysedech Krystyá.n již se nevrátil do Klatov, smrtí Jana :Ma
tyáše a sestry jeho Nadeje vyhynul v tomto meste patricijský rúd 
Kresťanovský. Památkou po nenl v Klatovech jsou náhrobní ka
meny mramorové" erbem Koldínským ozdobené, zachovávající pa
met JvIatyáše Krystyána, syna jeho Jeronyma a dcery Doroty S~-
korové. Živou památkou pak zustává název vrchu Kresťanovské
ho, jenž na čas zatlačen byl jménem vrchu Kresťanského na zli
hlade nejapných smyšlenek o bojích Ikresfanu s pohany Lu svede
ných, ale nové doby oživením památky toho rodu a nejz1lanlenitej
šího člena jeho lV!. Pavla Krystyána z KolLlína, proslLllého práv
nika českého , obnoven opet zašlý starý název jeho, 

Pro L Dr. Bohumil Baxa: 

Volební rády italské po svetové válce_ 

Od svetové války mení Italie po tretí svuj volební rád: v 1e
tech 1919,: 1923, 1925. Mení se nejlen základní zásady volební sou
stavy, nýbrž i podstatná ustanovení volebního rádu. Od soustavy 
yolebních okresu se zásadou naprosté vetšiny se prechází k sou
stave listinné s čiStÝ111 pomerným volenim ; na to se zásada po- . 
merného volení lnodifikuje soustavou vetši,novou tak, že se za urči

tých okolností obou techto zásad užívá soubežne; konečne se od
straňuje soustava listinná a zavádí se soustava volebních okreSll 
sr:: zásadou pomerné vetšiny. 

Prvotní volební rád italský (neprihlížímo-li ovšem k v'olební
mu rádu království sardinského z 17. brezna 1848) z 17. , prosince 
1860 byl vybuélo'ván na soust~ve volebních okresu se zásadou na-
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}Jrosté vetšiny a určitého kvora: lc platnému zvolení se vyžadovalo, 
a by kandidát dostal aspoň tretinu hlasu všech zapsaných volič{l 

a nadpoloviční vetšinu počtu všech platne odevzdaných hlasu. 
Právo hlasovací bylo založeno na soustave censové. modifikované 
do určit8 míry soustavou kapacitní a bylo celkem sUne oblnezené; 
z více než 7V2 milionuobčanu mužského pohlaví dokonavších 21. 
rok svého vrku JJylo ve voličsk~eh seznamech zapsáno neco málo 
lJreS 600.000. 

Pnmikavá zmena byla zpúsobena zákonem volebnim z 22. 
ledna 1882 a zikonem osoustave li'3tinné z 2. kvčtna 1882 (testo 
unico z 24. záH 1882). Právo hlasovací bylo podstatne Tozšíreno 
a na misto 80ustavy volebních okresu zavedena soustava listinná 
.s votem obmezen'fm a spomernou vetšinou s určitým kvorem. 

Právo hlasovací mají: státní občané italští :(naturalisovaní 
s tátní občané na.bývají práva hlasovacího, jakmile dostah prísluš
ný královský dekret a složili prísahu vernosti králi), kteŤÍ doko
nali 21. rok svého veku, znají čist a psát a nejsou po zákonu 
z práva h]asovacího vyloučení. Znalost čtení a. -psaní se zjišťuje 

ivláštní zkouškou. Od této zkoušky jsou však osvobozeni státní 
občané vykazující dve prve uvedené náležitosti, kte:ľí mají určité, 
ve volebním i;ádll predepsané vzdelání nebo zastávají nekterý 
z úr auu neb hodnosti zde uvedených anebo platí daň nebo nlají 
majetek určité; výše ve volebninl rádu stanovené. K výkonu práva 
hlasovacího jl8st konečne treba zapsání ve voličských seznmnech, 
které jsou stálé. 

VoliteIní jsou státní občané italštL kteŤÍ dokonali 30. rok 
"ého veku, jsou v plnénl užívání práv občanských a, politických 

a nejsou z práva volitelnosti po zákonu vyloučeni; nejaký census 
k volitelnosti se nevyhledává. Nemohou býti voleni syndikové a 
členové provinciúJních deputací v okresích volebních, ve kterých 
y čas volhy púsobí svým úradem, dále biskupové (kteh však mo·
hou b)ii členy senátu), duchovní, kteŤÍ mají správu duší aneb 
jurisdikci s povinností residenční. a konečne členové kapitoL 

Celé království volí celkem 508 poslancu. LPočet tento jest roz
delen na provincie (počtem (9) podle lidnatost:iJ; nejvíce poslancl1 

volí :ľt1ilán (18), nejméne Sondrio a Grosseto ( po dvou). Voli se 
podle volebnich okresu, jichž jest celkem 135; každý volehní okres 
yolí nejméne dva, nejvíce pet poslancu. Volební okres jest rozdé-
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- len podle obcí na obvody ~ak, aby volební obyod mel nejméne 10C~ 

a nejvícp. 400 zapsaných voliču. Volí se na uredních hlasovacích 
lístcích, tak, že volíč píše na lístek podle toho, kolík jest v dotče-

nénl volebnÍl11 okl'esu voliti poslancu: čtyŤi jména, :i e-li volíti čtyi'i 
nebo pet poslancu, dve, je-li volit] dva, a th, je-li voliti th poslance_ 

Za zyoleny se prohlásí ti kandidáti, kteŤí dostali: nejvetší počet 
platne oclevzdaných hlasu a aspoň jednu osminu počtu všech za
psaných voliču. Nejsou-li takto všechny mandáty obsa~eny, určí 
predseda komi se volebního okresu k užší volbe kanc1idáty, ktei' j 
dostali nejblíže nej vyšší počet platne cievzdaných hlasú a to po. 
dvoH na každé zbývajáCÍ m_.i~to. V užší volbe se prohlásí za zvoleny 
ti, kdož dostali nejvetší počet hlasu; v prípade rovnosti hlasu roz
hoduje vek. 

Zákonelll z 5. kvetna 1891 byla soustava -listinná odstranenl"t 
a zavedena opet soustava volebních okresu. Každý volební okre -
volí jednoho poslanee a jest rozdelen podle obcí na volební ohvody 
tak, aby obvod mel nejméne 100, nejvíce 600 zapsllných voliČú . 

Na náležitostech volebního práva a na instituci stálýcll voličských 
seznamu nebylo v podstate meneno ničeho. Za zvolena se prohlásí 
kandidát, který dostal nadpoloviční vetšinu všech platne odevzda
nych hlasú a aspoň jedI?-u šestinu počtu všech zapsaných voliČú . 

N edosáhl-Ji žádný z kandidáh\ této yetšiny, dojde vt'- lhúte nejméne
čtyr, nejviee 8 dnu k užší volbe, ph které jest prohlášen za zvo
lena ten, kdo dostal vetší počet hlasu; pfi rovnosti hlasu vekem 
starší je~t prohlášen za zvolena. 

Volebním .i~ádem z 30. června 1912 (test o unko z 26. čefvna_ 

1913 Č. 821) zavedeny byly zmeny rázu eelkem podi;adného. Na. 
dosavadní soustave volební, ani na počtu poslancu se nemení ni
čeho. 

I. 

Zásadní zmeny jlsou zavedeny v r. 1919. Volební i'úd (testa 
unieo della legge elettorale politica) z 2. zátí 1919 Č. 1495 zavádí 
soustaYll listinnou na podklade čistého ponlerného volení podl~ 

soustavy společného delitele (soustava Hondtova). Počet poslane u 
zustává nezmenen 1(508). 

Voli čem jest každý občan italslq\ ať rodem, ať naturaliso-
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'vauý,*) který jest v plném užívání svých práv občansk)'ch i poli
tických, dokonal nebo dokoná 21. rok svého veku nejpozdeji dnem 
31. kvetnatoho ľoku, kdy se pTovádí re vise stálých voličských se·
znamu. VlaEtnost voliče se zjišťuje zápisem do voličských seznamu. 
Každý yolič muže vykonávati právo hlasovací :íen ve volebním ob
vodu, v jehož voličském seznam u jest zapsán. 

K volitelnosti se podle čl. 90. vyžaduje : státní občanstvi, do
konaný 30. rok veku a plné užívání práv občanských i politických. 
Volitelni nejsou podle c1. 91. činovníci a zamestnanc~ mající plat 
ze státní poklaclny, nebo z pokladny náboženského fondu, gene
l'álních ekonomátu uprázdnených beneficií, civilní listy, velrni
strovského úradu rádu sv. ~lauricia a škol "šech stupňú ' podpo
rovani-ch státem. Z této inkapacity se však vyjimají: státní sekre
tári (minjstri), státní podsekreťáŤil, ministr královského domu, 
první sekretál' velmis~rovského úradu rádu sv. :.Mauricia;. presi
dent, odboroví prednostové, radové státní rady a generální advo
kát; pn ní presidenti, presidenti a radové kasačního soudu; první 
presidenti, presidentí a radové odvolacích sou du, kteií však ne-
1110hou býti voleni v obvodu soudním, ve kterém úredne púsobí nebo 
pusobili šest mesícu pred volbou.; generálové a vyssí dustojnicí 
vojska pozemního a námorského., kterí však nemohou b'i,ti volení 
ve volebním okresu, kde nyní úi'edne pusobí nebo púsobili v této 
své hodnosti šest mesícu · pred volbou; členové vrchní rady verej
ného vyučování, vrchní rady zdravotní, rady horní a vrchní rady 
vei;ejných prací; rádní profesori královských universit a ostatních 
verejných učilišť~ na kterých se udelují nejvyšší hodnosti akade
mické. 

Nejsou clále volitelni podle čl. 93. reditelé, správcové, repre
sentanti avubec všichni, kterí jsou placeniJ z pokladen společností 
a podniku prúmyslových a obchodních, podporovaných státem stá
lou subvencí nebo garancií výtežku neb úroku, pokud tato podpora , 
neni dána obecným zákonem. státnim; rovnež nejsou volitelrú ad
vokáti a zákonní prokurátori, kteŤÍ poskytují obyčejne svoje služby 

. *) Podle zákona z I3. června I9I2 čis. 555 se vyžaduje k naturali
saci cizince, aby: 

I. sloužil po tfi roky italskému státu, tfebas i v cizine, 
2 . bydlil aspoň pet let v království aneb ti'i roky od té doby, kdy 

prokázal zrejmé služby itaJskému státu nebo uzavi;el súatek se státní 
občankou ita lskou. 
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yýše uvedeným společnostem a podnikum. Nejsou volitelni podle 
čl. 94. ti, kdož jsou osobne vázáni u státu koncesemi, smlouvami 
nebo dodávkami. NejiSou volitelni podle čl. 95. diplomati, konsu
lové, vicekonsu]ové a obecni úrednici, ať již placení čili nic, pri
delení vyslanectvím, legacím nebo ci zím konsulátum, af JIZ resi
dují v Halii nebo za hranicemi, i když dostali od vlády národní 
dovolení prijat] úrad bez ztráty své príslušnosti státní; tato in
kmnpatibilita se rozširuje na všechny, kterí mají jakékoli Zalnest
nání od cjzí vlády. Nejsou konečne podle čl. 96. v01ite1ni duchovní, 
rnaj icí správu duší, nebo jurisdikci s povinností residenční, jejich 
zástupci a členové kapitol. 

Doložiti sluší, že podle čl. 97. počet činovníku státních, u kte
rýc.h jest učinena výjimka z inkompatibility volebni, jest číselne 

ohmezen ; ohmezení toto není stanoveno u všech kategorií stej ne. 

Celé královstvi jest rozdelen o na volební okresy podle pro vin
cjí tak, že každý volební okres volí nejméne deset poslancu; avšak 
pro prvé volby bylo stanoveno~ že královským dekretem mohou 
býti utvoreny volební okresy tak, aby volily aspoll pet poslancu. 
Pro prvé volby byly stanoveny celkem 54 volební okresy, z nichž 
nejvetší byl volební okres milánský (20 poslancu). 

Volby se narizují král81n a ode dne uverejnenj volební vy
hlášky v Gazzetta ufficiale do dne volby musí uplynouti nejméne 
30 dnu. 

Kandidátni listiny se zdelávají pro každý volební okres zvlá
šte a musí hýti podány nejméne od 300 a nejvíce od 500 voliču 
zapsani'ch v doičeném vo1ebním okresu; podpisy tčchto voličli musí 
hýti overeny huď notáreln neho úredníkem soudní kanceláre. 
Každfr kandidát jest povinen písemne prohlásiti, že kandidaturu 
píij,ímá. Prohlášení toto lTI usí h{rti overeno starostou hla vního 
mesta volebního okresu nebo notárern. 

Kandidátní 'listina nesmí obsahovati vice kandidátu než ko
lik jest voliLi poslancu. Kandidát m.uže kandidoyati jen ve dvou 
volebnicb okresích. V témž volebním okresu smi kandidovati jen 
TIa jeúné kandidátní listine; prijme-li pozdeji kandidaturu ješte 
na jjné kondidátní listine, jest každákoli pozdejši kandidatura 
zmatečná. 

Kandidátni listiny se podávají na prefekture hlavního mesta 
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'Volebního okresu nejpozdeji dvacátého dne pred volbou. Provin
cialni komise volební prozkoumá behem dalších deseti dnu kanrli
,dátní listiny tímto zpusobem: zjistí, jsou-li podepsány predepsa
ným počtem voliču a vylo učí ty, u kterých predpis tento nebyl do
držán; škrtne jména kandidátu, kteŤÍ nepodal1 predepsané pi
.semné prohlášení; odmitne označení, která jsou totožná nebo 
která ]ze velmi lehce zameniti s označeními idJných kandidátních 
]istin již podanľch; škrtne jména kandidátu, kteŤÍ .i sou uvedeni 
na nekteré jiné kandidátní listine již podané; obsahuje-li kandi
·dátní list1na "íce jmen, než kolik jest voliti poslancu , škrtne pres
početné kandidáty, kteŤÍ jsou uvedeni na misie posledním ; označí 
čislelll každého kandidáta na kandidátní listjne podle poradí, v ja
:kém jest zde uveden; dá do tisku kandidátní listiny s náležitým 
jich označením a zašle je starostum obcí volebního okresu, kterí 
-se postarajiÍ pak o náležité jich uverejnení. 

Volba sama se koná tím zpusobem, že se zjistí nejprve totož
nost voličoya.; na to volič dostane od predsedy volební komise 
'úi~ední obálku s náležitým poučením. Representantum kandidát
nich listin, kterí mají právo býti pri volbe prítomni, jést dovoleno 
dávati volič um kandidáiní listiny; predseda volební kOlnise jest 
'však povinen bditi nad tím, aby takovéto odevzdávání nebylo spo~ 
jováno s nejakýnl vyzýváním nebo nátlake.m. 

Volič jest povinen odevzdati kandidátní listinu beze zmeny, 
má však právo činiti dodatky ve dvojínl smeru. Jednak, je-li kan
didátní ]jstina, kteľou volí, n:úplná, múže j~ doplniti kandidáty 
z jiných kandidátních listin, ovšem jpn do počtu, kolík j~st po
slancú volit~ Cdiritto di aggiunta) . Jednak muže dáti nekterÝlll 
.kandidátúm z kandidátní listiny, kter'ou volí, prednost tím, že na
píše jejich jména v kandidátní listine na linkách zvlášte k tomu 

'určenýc-h Cdiritto di preferenza). Obojí nutno psáti černým inkou
stem, avšak sou časne . nelze užití jak práva doplnit-ú,. tak i práva 
-dávati prednost. ObfJjí právo jest dále obmezeno počtem poslancu, 
.které jest voliLi: počet doplňkú nebo predností nemúže prevyšo
"ati jeden, je-li Yoliti pet poslancu, dva, je-li voliti šest až deset po
slancu, tfi, je-li voliti jledenáct až patnáct, a čtyrj , je-li voliti více 
než patnáct poslanctl.. N ení-li toto obmezení pro doplúky a pred
llosti dodržáno, jest kand.idátní listina pres to platná; ovšem do
plňkyaprednosti nad. zákonnou mÍTu nemají právníplatnosti. 
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Skrutínium provádí soud nebo oddelení soudu, jak urCl pn'ní 
president odvolacího soudu, v jehož obvodu jest hlavni mesto "\"0 -

lebního okresu. Pfi skrutiniu se zji1šťuje predem : volební číslo' 
každé kandidátní listiny a individuální volební číslo každého kan
didáta. Volební číslo kandidátní listiny dostaneme, phčteme-li 

k součtu hlasu odevzdaných pro kandidá:tní listinu součet hlasu 
dopliíujících, t. j. hlasu, které dostali jednotliví kandidáti dotčen& 
kandídátní listiny mimo vlastní kandidátní listinu, delený počtem 
poslancu, jež jest v dotčeném volebním okresu voliti. Individuálni 
volební číslo každého k:;:mdidáta dostaneme, pfičteme-li k hlasum 
odevzdan-Ýlll pr:o kanclidátní listinu so učet hlasu predllo,stních,. 
svedčících pro dotčeného kandidáta a součet hlasú doplňujiÍcích ," 

které kandidát dostal mimo vlasrtní kandidátní listinu. 

V olební číslo kandidátní listi~l y tvorí podklad p ro sta novení 
mandát-Ci. pfipadajících na kandidátní bstinu. Individuální vo
lební číslo kandidáta stanoví poradí, v jakéfi jdou kandidáti na 
vlastní kandidátní listine,; pfi rovnosti hlasú rozhoduje poradí,. 
v jakém jest kandidát uveden na kandidátní listine. 

Kandidátním listinám se pfikazují mandáty tímto zpllsobem ~ 
Delíme volebni čísla kandidátních listin postupne 1, 2, 3 atd. až: 
číslem vyjadrujícím počet poslancu, jež jest v dotčeném volebním 
okresu voliti a zjišťujeme podily takto vyšlé podle velikosti. PodU 
(podle velikosti,) na tolikátém míste> kolik jest poslancu voliti, tvorí 
tak zv. společnéhc delitele. Jún delíme volební číslo každé kandi
dátní ljstiny, a kolikráte jest společný delitel obsažen v techto vo
lebních číslech, tolik každá kandidátní list.ina dostane mandátú.':') 

*) K vl1li snažšímu porozumení veci uvádím príklad uvedený ve 
spisu Gi useppe Fusai, Manuale per l'elcttore politico, Milano 1919. Ve 
volebním okresu Alessandria jest voliti 13 poslancll; i"ekneme, že zde
kandidují čtyri politické strany : partito libera le CA), partito radical e 
(TI), p ~l1"tito popolare cattolico (C), partito socialista CD), a výsledek 
skrutinia jest tento: 

Kandidátní listina: 
Kandidátn í l istina 
Kand idátní listina 
Kandidátní listina 

strany A 
st rany B 
strany C 
strany D 

\ 

55.00.0 
42.000 
29·000 
24·000 

Úhrnern. . . 150.000 
Nyní delíme vo lební číslo každé kandidátní listiny I, 2, 3, až 13; 

a dostaneme pod íly : 
I 55.000: = 55.000 42 .000 = 42.000 29.000 : = 29.000 24.000 = 24.000 
2 : = 2 7.500 = 21.000 : = 14·500 = 12.000-
3 : = i8·333 = 14.000 9.666 = 8.000 
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Dostane-li se na nekterou kandidátní listinu vice mandátú, 
llež kolik postavila kandidátu, pridelí se vybývajlící mandáty ostat-

. ním kandic1átním listinám podle poradí kvocientu. Když takto 
hylo zjišteno, kolík mandátu pripadne na každou kandidátl1í Ii
. tinu, rozhodne se o kandidátech; zvoleni jsou ti, kterí dostali nej
vetši počet hlasu (čitajíc v to hlasy doplňující a prednostní); ma
.,i i-li kandidáti stejný počet hlasu, rozhoduje, jak již výše bylo uve
deno, poradí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listine. · 

Po zjišLení všech 'techto výsledku predseda lÍ.sdední komise 
'volební vydá zvolen-ým poslancum príslušné certifikáty. Overovati 
volby, jakož i rozhodovati o vše ch reklamacích, protestech proti 
volbám atd. pŤÍsluší v koneč.né instanc] SnelTIOVne poslaneeké. 

J e-lj nekterý poslanec zvolen ve dvou volebních okresích, jest 
}Jovinen do týdne po tom~ kdy snemovna poslanecká overi volby, 
]JI"ohlásiti této, který z obou mandátu si podrží. Neučiní-li tak po
'lanee v této lhute, rozhodne o tom. snemov na losem. 

II. 

Nová, opet zásadní zmena byl a zavedena volebním rádem 
(te,sto unico della kgge elettorale politica) z 13. prosince 1923 čÍ8. 

2G04.*) Jim byla porlržána soustava listinná a rovnež isoustava 
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9.166 7.000 
7.857 6.000 
6.875 5.250 
6.III 4.666 
5.500 4 .200 
5.000 - 3.818 
4.583 3·5vO 

» : 4.230 'JI : 3.230 

7.2 50 

5.800 
4.833 
4. 142 

3.625 
3.222 
2·900 
2.636 
2.416 
2.2,30 

6.000 
4.800 
4.000 
3.428 
3.000 
2.666 
2-400 
2.181 

Podle velikosti jSOl1 podí1y takto: 
L 55.000, 2. 42.000, 3. 29.000, 4· 27·500, S. 24.000, 6. 21.000, 7. 18·333, 

8. l L~. 500, 9. 14.000, IO. 13.750, II. 12,.000, 12. 11.000, 13. 10·500. 
Společným delitelem jest tudíž č íslo 10.5'00. Jím delíme volební 

' ísla kandidátních ditin a dostaneme: 
A 55.000: 10·500 = 5 
B 42.000: 10.500 = 4 
C 29.000: 10.500 = 2 
D 24.000: 10.500 = 2 

úhrn 13. 
Na základč toho clostanou strany : A 5', B 4, C 2, a D 2 mandáty. 
*) O tomto zákone js·em psal také ve Vedecké Rožence právnické 

fakulty Masarykovy university v Brne, roč. III. 1924 str. 53-56, což 
.zde více méne doslovne reprodukuji. 



384 Prof. Dr. Bohumil Baxa: 

vota listinného. Podržána byla i zásada pomerného volení, ale ni
kolí naprostá, 111Tbrž kon1binovaná se zásadou vetšinovou: uplat-
ňujl8 se, dosáhla-li nekterá kandidátní listina pomerné vétšiny a 
nad to ješte určitého procenta všech odevzdaných hlasu, jen pra 
ostatní kandidátní listiny, a. nedosáhla-li žáclná z kandidátních 
listin uvedené výše hlasu, pro všechny kandidátní listiny. 

Počet poslancu zvýšen podle čl. 40. na 535, a celé královstvf 
prohlášeno za jeden jediný volební sbor {Collegio Unico Naziona-
le),; v jeho rámci jsou zrízeny volební obvody. Príloha A k tomutc} 
zákonu, která byla prohlášena za integrující část zákona, rozdé-· 
luje celý sbor na 16 volelmích obvodu podle lidnatosti yolících ne
stejný pOČl~t }Joslancu; nejvíce volí volební obvod lombardský (64) ,. 
nejméne obvod sardinský (12). Podle čl. 41. jest po každém .sČí
tá ní lidu podle jeho výsledku volební okresy znovu zákonem opra
viti. Volební sbor jest svolá ván králem a do nedele stanovené pro. 
volby musí (Jde dne svolání uplynouti ne,iméne šedesát dnlÍ. 

Jednotnost volebního sboru j~ví dusledky v sestavování kan
diclátních listin a Vé zjišťování volebních výsledku. 

Kandidátní listiny se podle čl. 52., 53. sdélávají pro každý 
voleJmí obvod ~ podávají v kancelá:fi odvolacího soudu príslušného· 
volebního obvod u nejpozdeji 40. den pred volbou. J\f usí obsahovati 
jméno il príjmení kandidátu, a to nejméne tri, nejvíce tolik, kolík 
činí dve tretiny poslancu, které jest v dotčeném volebním obvodu 
voliii, a musí býti podány od nej.méne 300, nejvíce 500 voliču 
dotčeného obvodu. IPodpisy techto -\roJiču musí býti oveŕeny notá
rem, nebo úredníkem kanceláfským, anebo královským konsulem,. 
je-li "'Jí Uč mimo zemi; dále jest nutno, aby starostové príslušných: 
obcí potvrdili, že podepsaní voličové jsou · skuteč.ne zapsáni ve vo
ličských seznamech. Ke každé kand~dátní listine jlest dále pfipo-
jiti písemná prohlášení kandidátú, že kandidaturu pŕijímajL Pro
hlášenÍ tato musí býti ovefena starostou nekteré obce volebnilÍo
obvodu, nebo notáfem, aneb, je-li kandidát Inimo zemi, královským 
konsulem. S kandidátní listinou jest současne pfedložiti vzorek 
tištené značky, kterou jest kandidátní listina vyznačena. Konečne' 

jest s kandidátní listinou oznámiti také dva delegáty a dva jich 
náhradnjky, ktefí jsou oprávneni označiti po jednom zástupci a 
po jednom náhradníku kandidátní listiny pro kancelár každG 
sekce a pro kancelár odvolacího soudu; tito zástupcové mají právo-
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se zúčastniti volebního aktu. Kandidátní listiny lze spojovati, což 
se deje prohlášením jej~ch podavatelú u ústrední národní komise 
volební. Aby kandidátní listiny byly pokládány za platne podané, 
musí míti aspoň ve dvou volebních obvodech stej nou značku, aneh 
býti spojeny s kanCiidátní listinou jiného volebního obvodu; jinak 
se pokládají za nepodané. 

Odvolací soud zkoumá formáIní i hmotné nál~žitosti kanili
dátJlích listin a, shledá-lí je správnými, zašle je odvolacímu soudu 
vBilne, kted' jest ustaven za ústrední národní komisi volební. 

nstrední národní komise volební sjednotí kandidátní listiny 
rnající tutéž značku nebo opatrené prohlášením podavatelú, že 
kandidátni listiny sjednocují, označí poradovým číslem všechIlY 
skupiny kandidátních listin určených pra hlasování a dá natisk
nouti hlasovací lístky. Lístky tyto se podle § 17. instrukce mini
sterstva vnitra, upravující volební postup, z 20. ledna 1924 tisknou 
na útraty státní. VedIe toho dá ústrední komise jlešte natisknouti 
plakáty pro každý volební obvod, ve kterých jsou obsaženy kan
didátní listiny dotčeného obvodu a jejich značky a vyhlášky pro. 
volební místnosti, ve kterých jsou uvedeny všechny kandidátní li
stiny s označením volebn,ích obvodú, kde byly podány, poľadového 
čisla, značky ase jmény kandidátú. 

N a hlasovacím lístku jsou uvedeny značky všech kandidát
ních listin celého království s jich poradovými čísly, ; vedIe tohO' 
jest tu prázdné místo pro to, aby volič mohl napsati nej výše tri 
vota prednostní (voto di preferenza). Jména kandidát u na hlaso
vacím lístku uvedena nejsou. Hlasovací lístky tyto se ústrední vo
lelmí komisi zasílají jednotlivým komisím volebním úredne. 

Hlasuje se timto zp us ob ern : nejprve se zjistí totožnost vOlÍče ,. 

na to volič dostane od pfedsedy volební komise hlasovací lístek. 
s poučením, že má povinnost učiniti na hlasovacím lístku černou 
tužkou znamení na značce kandidátní listiny, kterou volí, a že 
lnuže napsat~ na prázdném míste prednostní vota pro kandidáty 
a to všechna buď jen jich jrnény, aneb všechna jen pofadovými 
čísly, pod kterými jsou tito kandidáti v kandidátní listine uveden]. 
Neoznačí-li volič žádnou kandidátní listinu, kterou volí, ale na
psal-·li, byť i jen jedno, prednostní votum, platí jeho hlas pro kan
didátní listinu, na které jest dotčený kandidát uveden. Hlaso:vaCÍ 
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lJstek, na kterém neni ani znamení pro značku určité kancliclátní 
listjny, ani prednostní votum, jest neplatný. 

Sčítání hlasú' provádejí volební komise, odvolací soudy prí
.slušných volebních obvodú a ústrední komise volební. Sčítají 3e 
,zvlášte hlasy pro kandidátní listiny a zvlášte prednostní vota. ,Ko
nečne sčítání provádí ústrední komise. 

1\1andát1T se podle čl. 82. pľikazují tímto zpusoben1 : predem 
se zjistí, která kandidátní listina dostala 2.5 procent všech plat-
1117Ch hlasú a nad to ješte nejvetší počet hlasú vuhec. Této kandi
dátní 1istine prikáže ústrední komise dve tretiny všech mandátú, 
t . j. 356 a prohlásí za zvoleny všechny kandidáty uvedené na téže 
kandidátní listine všech volebních obvodu podle poradí daných 
preclnostními voty. Ostatnim kandidátním listinám, aneb, nedo
sáhIa-li žádná kandidátní listina '25 procent všech platných hlasu 
.a nad to ješte nejvíce hlasú vúhec, všem kandídátním 1istinám se 
prikážou mandáty podle zásady pomerného volení, a to nikolí 
v rámci jlednotného sboru celého království, nýbrž v rámci jedno
i Jjvých volebnich ohvodu. Zde ovšem nutno rozlišovati: 

a j dostala-li jedna kandidátni listina dve tretiny mandátu, 
b) nedostala-li žádná kandidátní listina 25 procent všech 

111aslL a nej 'VIce hlasú vúbec. 

Ad ci) V tomto pŤÍpade se pr1kazuje jen zbýyající jedna tre
-tina lnandátu. Sečton se platné hlasy odevzdané pro kandidátní 
listiny menšin a soucet tento se delí počtem mandátú, jež v dotče·
n ém volebním ohvode zb~'vá obsaditi. Celé číslo tímto delením vyšlé 
dává volební 'číslo. Jím delíme součty hlasľl odevzdané pro jedno
tlivé kandi<látní listiny menšin, a kolikráte ;jest volební číslo ob-
azeno v techto součtech, tolik každá kandidátní listi na dostane 

mandátu. Zbývají-li potom ješte mandáty, prikážou se kandidát
ním listinám, které v doičeném volebním obvodu mají vetší počet 
hlasú. 

Ad b) V tomto prípade delíme součet všech platne odvzda
ných hlasú ve volebním obvodu počtem p0sIancu, jež jest voliti; 
podíl takto získaný dává nám volební číslo. Každá kandidátní 
listina dostane tolik. mandátú, kolikrát jest volební číslo obsaženo 
v součtu hlasu pro nj! odevzdaných. :Mandáty, které j~šte zbývají, 
.ohsadí se zpúsobem ad a) uvedeným. 
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V každé kandidátní listine se prohlásí za zvoleny kanclídáti 
:;podle počtu prednostních vot. 

Byl-li kandidát zvolen ve dvou volebních ohvodech, má podle 
"č1. 100. povilJlnost prohlásiti ve snemovne do týdne, kdy byly volby 
t outo sllerrlOvnou ove:ľeny, který z oba-u mandátú podrží. Neuči
n í-li tak poslanec v této Ihúte, rozhodne o tom snemovna sama 10-
sem a uprázdnený mandát se prikáže kandidát u, který na téže 
kandidátní listine jde za ním v poradí stanoveném úst:fední ko
Jnisí volební; není-li však na" této kandidátní listine dalšíbo kan
.didáta, ztlstane místo neobsazeno. 

Rozhodovati oprotestech, reklamacích atd. pri volbách a Vtl
JJ8C o platnosti voleb pTísluší podle čl. 86. v konečné instanci po
slan ecké snemovne samotné. 

Doložiti sluší, že zákon tento zaujal oproti predešlému zákonu 
-o v\Jlitelnosti. státních zamestnancu stanovisko mnohem liberál
n ejší. Podle č1. 89. jsou činovníci a vúbec zamestnanci státu a 
~každé jiné verejné správy volitelní. Vyjímají se však: prefekti, 
Jnístoprefekti a podprefekti nebo ti, kteŤÍ jejich funkci zástávají ; 
" činovníci a zamestnand verejné bezpečnosti ; prednostové a tajem
llíci kabinetu ministrtl a stá:tních podtajemníku; nevolitelnost všech 
[ (;rhto činovníkú cl zamestnanctl odpadá však, jestliže opusLili svuj 
úrad nojnléne rok pred tím, než byl vydán dekret o svolání v olič
ského sboTu; kDnečne nejsou volitelní vedoucí činovníci verejného 
~minist8rstva jakéhokoliv stupne. Všeobecná volitelnost státních za
IDcstnancu jest však ješte dále obmezena v tom smeru, že nemo
"hou býti voleni ve volebnim obvodu, kde práve svúj úrad vykoná
"vají nebo vykonávali šest mesícu pred svoláním voličského sboru. 
"Rovnež tak vyšší dustojníci a generálové vojska poz81nního, ná
mOŤnictva, letectví " a dobrovolné milice národní nemohou býti vo
"leni ve volehním obvodu, kde \lzemní velite18tví mají nebo nleli 
šest mesicu pred svoláním voličského sboru. 

Činovníci a vubec zamestnanC] státní, kteŤÍ dostávají plat 
"z pokladny státní nebo z pokladny náboženského fondu nebo ge
nl~rálních ekonomátú uprázdnených beneficií, dají se hned. po 
.svém zvolení za poslance do prÍkaznosti bez platu; jej,ich místo a 
j ejich poradí se jhn však zachovává. Nedávají se však do príkaz
d1 osti, nýbrž ztlstávají v činné službe: státní tajemníci (ministr)) , 

Sborn"Ík ved právních a státnich XXV. -3-4. 26 
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státní podtajemníci, ministr královského domu, první tajemník 
velmistrovského llradu rádu sv. :MauI1~cia; president, odboroví 
]Jrednostové ai radové státní rady, generální advokát státní a gene
rální advokát vojenský; první president, presidenti a radové ka
sačního soudu; první presidenti, presidenti a radové odvolacích 
soudu; generálové a vyšší dustoj'níci vojska pozemního, námor
nictva, letectví a dobrovolné milice národní; :ľádní profesori krá~ 
lovských universit a ostatních verejných učilišť. na kterých se 
ude]ují nejvl'šší hodnosti! akademické. 

Ostranena j!8st dále nevolitelnost duchovních a číselné obme
zeni počtu poslancú-činovníku a zamestnancu státnich (čl. 96" 
97 voleJmího .rádu z r. 1919). Ostatní ustanovení o nevolitelnosti 
podle čl. 03~ D4, 9f> volebního fádu z r. 1919 (viz výše) zustala. 
zat;hována (cl. 3, f14, 95 tohoto zákona). 

III. 

Volebním zákonem z 16. února 1925 Čís. 122. jest soustaya; 
listinná naprosto opuštena a nastává návrat k soustave volebních 
okreslt se zásadou pomerné vetšiny. 

Podle čl. 40. (predchozi články jednající o podmínkách prá
va hlasovacího a o voličských seznamech zustávají beze zmeny) 
zvyšuje se počet poslancu za celé království na 560. Volba po
slancu se deje podle soustavy uninominální podle volobních okreslI 
stanoven1Tch královským dekr.etem po slyšenÍ komÍ'si senátu a po
slanecké snemovny, poverených zkoumánínl návrhu tohoto zá
kona. Komise tyto zustanou v činnosti i v tom prípade, kdyby po-
slanecká snemovna byla rozpuštena. Volební okresy budou upra
veny tak, aby každý okres byl celý zahrnut v téže provincii. Roz
delení okresli volebních bude tvoHti integrující část tohoto zákona_ 
Rozvrh pos]ancú na jednotlivé provincie a stanovení volebních 
okresU. musí býti zákonem zrevidovány v prvnÍln zasedáni, ktpr& 
bude následovati po uverejnení výsledku desetiletého sčítání lidu 
(čl. 41). 

Voličské sbory jsou svolávány králem. Kdykoli se z jakékolr 
pÍ'Íčiny uprázdní mandát, nutno pfikročit:t k volbe ve lhlite 45, 
dnu čítajíc ode dne, kdy byla podána predsednictV8Jll snemovny 
poslanecké ministerstvu vnitra zpráva o uprázdnení mandátu 
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Ode dne uverejnení královského dekretu svolávajícího sLory Vt)

ličské v Gazzetta Ufficiale do nedele, na kterou js ou položeny vol
by, musí uplynouti aspoň 30 dnu. Starosta ' každé obce volebního 
okresu jest povinen tento dekret verejne uvésti ve známost (čl. 4:2). 

Kandidatura se staví v každém volebním okresu zvlášte. Kan
diduje-li ten, kdo byl ve Snenl0Vne práve rozpušténé již poslan
cem, stačí ke kandidature prohlášení kandic1át81ll vlastnoručne 

podensané. V každém jiném prípade jest ke kandidature treba: 
návrhu a prohlášení opatreného podpisy nejméne 400, nejvíce 500 
voličú zapsan1Tch ve voličských seznamech dotčeného volebního 
okresu. Prohlášení toto musíobsahova:ti presné označení voleb
niho okresu, ve kterélll se staví kandidatura, jméno, p:fíjmení, 
oteovskf jméno, rodište a den narození kandidáta; dále trestní vý
ka '~ dosvedčující, že kandidát nehyl odsouzen k trestu, majícímu 
v zápetí nezpusóbilost k verejným úradum, a konečne pruka.z, že 
nenáleží do kategorie te ch" kdož nejsou volitelni. Tento prukaz, 
jakož i trestní výkaz vydávají starostové obcí, do kterých príslu
šej.í volíčové prohlásivší kan~lidaturu. Podpisy voliču prohlásiv
ších kandidaturu musí býti overeny notárem, nebo kancelárským 
úľedníkem, aneb, je-li volič mimo zemi, královským konsulem. 
Prohlášení kandidátovo, že kandidaturn pŤijímá, rnusí být.i jím 
vlastnoručne podepsáno a podpis rovnež overen notárem nebo 
starostou nekteré obce volebního okresu aneb královským konsu
h~m; podpisy kandidátu-bývalých poslancu overovati netrebaC čl. 
52). Prohlášení kandidatury jest podat1 nejdé1e sedmého dne pv 
vypsání voleb u sekretariátu volební komise provinciál ni. Kandi
dovati lze nejvýše ve dvou volebních okresích. Je-li podúna jediná 
kandida:tura, oznámí to provinciá1ní komise volební presidentu 
tribuná]u, který prvním presidentem odvolacího soudu, v jehož 
obvod u jest hlavní mesto volebního okresu, jest určen za ústredni 
komisi v,)lební, se žádostí~ aby tento kandidát byl proh1ášen za 
zvolena. Tento president tribunálu, slyšev pak ústrední komisi, 
prohlásí první nedeli, která následuje po tom, kdy dostal tuto žá-
dost, dotčeného kandidáta za zvolena (č1. 53). 

Když b1'1y kandidatury již postaveny, má každý kandidát 
právo určití dva svoje zástupce a to jednoho jako skutečného, dru
hého jako náhradníka, kteŤÍmají právo býti príto-mni celému vo
lebnímu úkonu. Nejdéle db soboty pred volbou jest kandidát po-

!6*'" 
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vinen, buď sám, buď prostredkem svého zástupc8, doLlati v kan
cdár~ soudu, v jehož jurjsdikci jest hlavní mesto volebního okresu, 
výtisk volebního lístku, jehož užije pŤi volbách, jím podepsaný;
druhý výtisk téhož volebního lístku, opatrený na rubu potvrzením 
o shode vydaným od prefektury, notáre nebo starosty hlavního lne
sta volebního okresu, jest kandidát povinen dodati každé volební 
kancelári a to pred začátkem volebniho aktu (čl. 55). 

Volha sama se provádí tímto zpúsobem: Nejprve se zjistí to-
tožnost voliče; na to predseda volební komise dodá voliči úrední 

_ obálku a poučí jej o postupu pŤi volbe. Zástupcúm kanclidátú jest 
dovoleno dodávati pfi volbe voličúm jeden neb víc~ volebních lístkú 
p:ľí'Slušného kandidáta; predseda volební komise jlest však povinen 
bdíti nad tím, aby takovéto dodávání nebylo provázeno nejakými 
výz"ami nebo nátlakem. Volič vsune volební lístek do úÍ"ednl ob~l
ky, zalepí ji a odevzdá predsedovi volební komise, ktEľrý ji vsune-
do pripravené urny {čl. 69). Když voleoní akt jest skončen, sečte 
volehní komise hlasy, sepíše o volbeprotokol a zašle všechna akta
prefektovi. Vlastní resp,. konečné skrutiniJum provádí soud nebo 
oddelení soudu, jak určí první president odvolacího soudu, v jehož 
jl:risdickci jest hlavní mesto volebního okresu; soud resp. toto od
delení funguje, s pribráním tŤÍ úredníkú, jako ústrední komise 
yolc1bní (čl. 79-81). 

Za zvolena prohlásí predseda ústrední komise toho., kdo do
stal nojvčtší počet hlasú I( vetšina pomerná) a, je-li rovnost hlasú, 
toho, kdo jest starší vekem. Po oznámení výsledku volby predseda 
ústrední komise vydá zvolenému certifikát a zpraví o volbe prímo 
ekretariát poslanecké snemovny a starostu hlavního mesta voleb

ního okresu, který pak to verejne ohlásí (čl. 82). Rozhodovati 
o platnosti volby, jakož .] v konečné instanci oprotestech, rekla
m;--lclch atd. v ŤÍzení volebním jlest vyhrazeno snemovne poslanecké 
( čl. 86). . 

Poslanec zvolený ve dvou okresích jest povinen prohlásiti ve 
nemov118 poslanecké ve lhúte jednoho týdne ode dne, kdy tato ove

rila volby, který z obou mandátú podrží. Neučiní-li tak poslanec 
v Mto Ihúte, rozhodne o tom snemovna sama losem (čl. 100). 

Volební rád z 1'. 1925 zaujal oproti volebnímu rádu z r. 1923, 
:Dokud se t-iTče otázky volitelnosti, stanovjsko opet prÍSnejší. Podle 
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čl. 80. n('mohol~ býti voleni činovníci, zamestnanci a "šichni ti, 
kdož vúbee mají plat z pokladny jakékoli verejné správy, neodstra
ní-li tuto závadu do tfí mesícú precl8 dnem volby, leč že by byli 
dáni d.) pfíkaznosti bez platu šest 'lnesícú pred tím. Z toho se vy
jírnají: Il1inl~tľi, státní tajemníci a podtajemníci, ministr králov
ského domu, první tajemník velmistrovského úradu rádu mauri
c iár..skŕ.ho ~ presidenti, odboroví prednostové státní rady, státní ra
dove a státní generální advokát ; první presidenti, presidenti a ra
dov~ kasačního sondu, úredníci stup nem jim na roveň postavení, 
byť i jen pridelení k funkcím soudcovským, a president nej vyš
·Šího voirenského soudu; vyslanci a plnomocní ministri; fádní pro
f esori královských universit a ostatních verejných učilišť, na kte
l'ý,~h se udílejí nej vyšší stupne akademické; generálové a vyšší dú
stojníci vl>jska, náJ.nornictva, letectví a dobrovolné milice národní ; 
nižší dústojníci vyznamenaní zlatou medai~í nebo vojenským rá
deLIl savojskýtn. 

Re.lativne nevolitelní, t. j. jen v okresích, kde v dobe šesti me
síctÍ 111'ede dnem volby vykonávali príslušné fuúkcG, jsou podle 
tély)ž člál1ku: prefekti, místoprefekti a podprefekti, jakož i ti, kdož 
vykonávají tuto funkci; činovníci a zŤ"Ízenci verejné _bezpečnosti~ . 

činovníci; zastupuj~cí verejné ministerstvo bez ohledu na stupeň 
jejich hodnosti; dústojníci vojska, námornictva, letectví a dobro
volné mil:ice národní, kteľí ve vlastním sboru vykonáva jí skutečne 
;;i. p:ľínlo funkce územní. 

Nejsou dále podle čl. 96. volitelnil duchovní, mající správu 
duší, nebo jurisdickci se závazkern residenčnim, dále ti" ktefí je 
v této funkci zastupují, a členové kapitol. 

Zákon stano ví dále imkompatibilitu mandátu poslaneckého 
s temit.o funkcemi: predsedy správy Pľovinciální, poslanee pro
vlnciálního a starosty. Imkompa:tibility této zde není, prestali-li 
uvedení činovníci vykonávati svoje funkce aspt)ň šest me,sícu pred 
volWu. Činovník takový rnúže však hýtŕ volen za poslanee sn8-
1110vny mimo svúj obvod služební; v tomto prlpade, nevzdá-li se 
do t ýdne, kdy jeho volba byla overena, mandátu poslaneckého, jest 
své fnnkce zprošten. 

Činovníci a ZaJ,11estnanci, kteŤÍ byli zvoleni za poslanee jsouce 
v pfíkaznostl, zachovávají svoje postavení až do vypršení lnan-
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dátu. Fo doh u pfíkaznosti podržují svoje místo i svoje poradí a 
doLa, po kterou vykonávají mandát poslanecký, se jim celá vČítá- . 

do služby (čl. 90). > 

Na volehních rádech, jak z r. 1923, tak ~ z r. 1925 jest znáti 
jasnou snahu zajistiti vudčí postavení politi.cké strane, která jest 
práve u vesla. Zákon z r. 1923 činí tak kombinováním soustavy 
vetšinovó se soustarou pomerného volení, zákon pak z r. 1925 za
vedením sOllstavy pomerné vetšiny pfí soustave volebních okresu. 
Nebucle zajisté sporu o to, že soustava parlamentní, má-li skutečne 
zavésti vládu aspoň ponekud stálou, musí se ophati o politické 
strany "elké, dobre organisované. Francouzská soustava vládni, za 
které ~e mini8ŤersLva strídají až príliš často, jlest v tomto smeru 
stránkou parlamentní sou stavy zajisté nikterak dobrou. V tomto 
smeru jest tud.íŽ snaha dnešní vládní strany italské pochopitelná. 
Alf) jiná jest otázka, zda jest to politicky správné dáti volební rád 
do slnžeb určité politické strany, čili jinými slovy chtíti zákonem 
príliš okate ad hoc zdelaným zajistiti urč:ité politické strane vetšinu 
v parlamentu a tím také nadvládu ve státu. To zajisté už není po
liticky Rprávné, ale není to ani politicky moudré, neboť historie 
stran ukazuje, jak často volební rády vypracované zC'3la jasne pro 
nrčitoll stranu nebo pro určité strany se nakonec obrátí proti ,tem 
stranám, v jichž prospech byly zdelány. 

Avšak, ponecháme-li tuto, abych tak rek!, čiste stranicko-poli
tickou otázku stranou, výše uvedené volební rády nám zjevují 
v politické stránce vládní soustavy dnešní vubec .i~den velmi zají
mavý zjev, se kterým se setkáváme i v jiných státech demokratic
kých; jest to snaha založiti parlamentní soustavu nikoli jen vý
lučne nJ, parlamentu samém, nýbrž na základech mnohern, širších, 
na vOličstvll resp. na politických stranách. Základní ráz této snahy, 
která se nekde stává dokonce již isoustavou, jei:it, že o bytí a slo
žení vlády nemá býti rozhodoyáno teprve v parlamentu, n)Tbrž již 
primo pfi v880becných volbách, takže vláda by dekovala za svoje 
bytí nikoH parlamentu, nýbrž samotnému voličstvu . Se soustavou 
touto se po prvé setkáváme v klasické zemi parlamentarisrnu, 
v Anglii. Jest to a contr. sousta"y čiste parlam,entní t. zv. soustava 
kabinetnÍ, která ovšem zde byla primo vyvolána soustavou dvou 
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politických stran: o osudu vlády rozhodují všeobecné volby, vlidce 
politické strany, která pfi techto volbách zvítezí, jest ocl krále jme
nován prvním ministrem, a vláda vycházející ze všeobecných voleb 
má oproti parlamentu postavení velmi silné, ba parlament se do
.stává již do jakéhosi podl'učí vlády. Težište vlády se takto presu
nuje z parlamentu na voličstvo, či, spíše rečeno, na politickou 
stranu vládni. Tato určuje celý program vládni, a j(-l,c1notlivé body 
tohoto programu se ohlašují ani ne tak v parlamentu , jako spiše ' 
na velk1Th politických schlizích strany Cmeeting), na kterých práve 
čelní mužové strany s veliko u zálibou reční a svuj program vy
kládají. 

Bytí této soustavy bylo silne ohroženo volbami konanými na 
podzim r . 1923, kdy od nepametných času po pryé žádná strana 
nedosáhla naprosté vetšiny, nýbrž z volebního boje vyšly tfi stra
ny, počtem získaných mandátu valne se od sebe nelišici: konser
yativci, liberálové ri labour party. Tu po prvé všeobecné volby ne
Tozbodly o osudu vlády, nýbrž rozhodnutí zustalo vyhrazeno par
lamentu. Odtud jsme videli, jak se starodávný prostredek pfivésti 
vládu lc pádu, projev neduvery (-want of conficlence) opet uplatnil. 
Ale tento zpusob rozhodování o osudu vlády byl dosavadním vývo
jem již dávno predstižen a projev neduvery znamenal tudíž do
konce již i jakousi reakci. Ostatne celý verejný život anglický byl 
zaŤÍzen na sou stave dVGU velkých politických stran (srov. na pr. 
jen volební fád)" a soustava tH politických stran znamenala ho
tovou revoluci v tomto živote. PochopÍlne tudíž úsilovnou snahu po
litikú anglických vrátiti vec do starých kolejt Vláda ustavená par
lamentem se udržela sotva jeden rok a ve volbách provedených na 
POdzÍlll r. 1924 objevují se nám opet v podstate jen dve velké po
litické strany a rozhodnutí o vláde vyhrazeno jest opet všeobecným 
yolhám. Sousta:va kabinetní jest zase ustav ena. 

V Ital ii spejí veci, jak aspoň podle dnešního sta v Ll lze za to 
n1íti, k témuž výsledku. Živelní hnutí fašistické vynucuje si bez 
"oleb a v podstate bez spolupusobeni parlamentu zmen u vlády a 
l1lt)hutná strana fašistická ovládá situaci na celé čáre: hlava její 
jest hlavou vlády a parlament italský rozhoduje podle jejího prání 
a rozkazu. 

Ale i v j~ných státech pozorujeme podobný stav. Hybnou silou 
a težištem verejného života vubec, tak i parlamentního života zvlá-
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šte, se sť.áyaji politické strany. O vecechparlamentních rozhodují 
v prvé :ľade (výkonné, po prípade jiné užší) výbory (vládních) 
strnIl a pak teprve parlament sán}; parlamentní výbory tlumočí 

zde vlastne jen rozhodnutí výboru '(vládníeh) stran. Takto vlastní
mi složkami parlamentního života se stávají strany samy a parla 
ment l3e stává sborem, kde se jen rokuje a usnáší o l1ečem, co stra-
nami již predem bylo rozhodnuto. Že zjev tento má v zápetí oslabeni 
yáhy parlamentu, jest na bíledni. Ovšem, udrží-li se tento zjev, 
resp. kam povede, jest otázka jil1á, o které dosud pevný úsudek si 
vytvotiti nelze. 

J .. V. Vernadskj,j ~ prof.: 
v 

Ríšská ústavní listina ruského císafství. 
'C» Gosudarstvennaja Ustavnaja Gl'amota Rossijskoj Imperiji :« ) 

(NáYl'h ústavy z druhé poloviny vlády Alexandra I.) 

I. 

Prvá čtvrtjna XIX. století - vláda Alexandra I . - má ve
Uký vyznam pro dejiny politických ideí v Husku. Po celou témef 
Ctvrtinn století jak ve vládních kruzích a z vládní iniciativy, tak 
i ze soukromého popudu v ruzných kroužcích ruské společnosti 

se úsilovne pracovalo o sestavení plánu na reorganisaci státníhcp 
a sociálního života ruského státu. 

Práce ta nezúslávala jen ~a papíre; jrejími výsledky byly
lunohé ve vládnílll ústroji nove zavedené instituty '(známý prí
klad jest ríšská rada [ Gosudarstvenn yj Sovet], z:ľíztmá r. 1810· 
jako vyplnení části konstitučního programu Speranského z roku' 
1809). P ro,sTam diikladného reformování úvota státního odušev
úO\lul také účastníky pokusu (} státní prevrat na sklonku t. 1825-
~ účastníky to známého hnuti »c1ekabristú K. 

Reorganisačni plány vznikají od prvých dnu vlády cara . 
.. Alexandra L V prvém zusedání »stálé rady « (»Sovet Nepremen
nyj«) 30. brezna 1801 byl podán návrh manifestu, ).jimž proje
vuje se milost národu «, t. j. návrh »Gramoty RossijskOlnu Na
rodu« .- svého to druhu. deklärace práv .ruského občana, jejíž: 


