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VSEHRD 
LIST SPOLKU-ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD V PRAZE 

Mezinárodní právo na naší fakultě. 
L. v, (Dokončení.) 

Maceš'Sk:y chloiva!la Se vídeň'Sk'á vliáida k ' této ddscip[iri,ě sl{,ono 
na všech ra'k<O!UJslk'ý'ch' IUIDliversltádh'. Na! mlelz!iJn~nordlníi plríÍJv:Qi h'l,erdélo 
se neJvýše jakiol :na loholr, j'ílm'ž je ;nutino s,e' zlabývati úzkém:lll 
hl,o!učk'u 'šl'echtia'Ů-rdliip1101mIaltrů. Bylo, př'ehaílženlO, zejm éna :krdyž Jiz 
před V'á'l'klolu nec'hyběllO hl'a'Sů, že ztr,ád pomalu" ,aae jistě, railsonl 
ď'etre. SvětlOlvá vá!:lka itik,á,zailla j'elhb slabiny v prav.é!m s V;ěUe' . De1nlně 
s'klolr:o přilnáš,e!y žurná1ly :nlO1véi a' ;nolvé přílpiatdy j:ehO' porušová,nÍ, 
al,e denn.ě j'S'me ta'k,é piolZlnávla;li ZIOIUfaJ.,é sklolrlO plorkius,y nějaké vlády 
obviněné: z plor:ušlenÍ mezirnárold!n.ílhlo p:ráva, háj~,t a uhájit slel p:nOlti 
tlétOI v.ýrtce. 

Dne'S jle neSpIOlr'llIO', Zle Ime'zd.,nárloldlní pr;á!vlQI J'dle visUk vtel:li!k ,éJmL~ 
rloízkvlět:u. Dne'S j1e již IjUIStIO:, žle Ud\sttvo tíhne k vyšš~ rarga,nisad 

:naiClJstá~ní, rdlnešlnÍ, zřízení vnitnols'tált:ni jlel mlUJ Ji.ž t,ěslné. Svaz ná., 
noldiů jle 10: tOl poklusem:. Kdežto! dHVle ZIaJ éry ta jiné d!ipl:oIffi1a'Clel 
'š'ÍršÍl veř,dn1ost vědeck'á :nem;ě'~Ia: Sk!O·flOI z:ád'mw p1ro< t:tll~OI dlisdpl:inu. 
Dnes jle tomu jina'k. A j lelst~~ je :nělkld!e: třleba dJůkbdlný;ch znalosti 
meziluárloldlního p'r á!val, pak jle tomlU v ptrvlél řlardlě zaji.sté tll :nás . 
Dnes jdž :ll,ej'Smie inárord:em piOnObeinÝ1ffi1 Ol "jle'hbž o,slUldech rozhrod'O'va~o 
se ve Víldlnd. Dnes mám:e 'S'VO'bOdllll, .aJ!,e s n~ ) tak,é zlO'ďpověď
iniolst. BUJde v p!rvé řaldl~ ú'kloilem' č,erslký:ch' práv:ní'k:ů., aby z In'a:" 
še'hlol 'Stáltu učin.ili p!atného činitele v m:ezilná:rodJn~:,pole'éno'5ti 
n:árloldlů. 

My jiSime šfastn,Í, Žle představite'I,e1m' m,ez~nárlQdlní.hlo, prá:v1a lna 
Inaší' f,akllJt,ě j1e muž Inesplolrně Inej~,epšÍlclhl vědeckých 'k1v:aJit, lod 
nlě'ho'ž čelskiá věda doufá:" žle získá j!eště mnoho. ObHže s nimižJ 
vědecká .práce v tlo1mlto, oboru b.Yi1laJ d1olsurd' splOj'e'na byly veliké-~ 
StačÍ., ře'knu-Ili, že na prsteC'h JZle 'Srp/oINltalti d~la z práva ,me'zi.., 
národní/hlo v 'k lnihov'ně universitn íI, O' s,eminá,rníi all1i .n~e!rn~u;v~ml. 
Dnes tytlol nedlostaltky 'S'e rycMe ,nahr'a"zluj,Í. Přičiněním plflof. I-IobzYi 
r,ě'nlorVia~a v[ á dia vlě t š í pen ílz 'na z,a'klolllipieln ~ nle'jln U'tln ěj š fch' děl, hlod .: 

lají,c v 1étech' přÍlštkh' rlolV'n:ěž plosk,ynnolllt:i piolmoc. A tak .snázeI 
bude prolf. Hob-zo,vi k'olfilati j ~elminář p'ráy:a mle'ú.nálrodhfhb. Na) 



ml'šich' právlnfdc'h' bU1de, aby, V)'lU'žtj~ti ~š.em:olzíne t~to přLle'žHo-sti' 
a 10lzbrlojeni }S1olUde nut.nOlll zina.'Lo.'stíi s:v1ě·tovÝlťh' j 1a'zyk:ů" věno-vaH 
:v'š~echiny své sch'opnlO'sti právu. mlezjluiÍiriO'dlnÍlm,u. Tíim prorsplějíi nelJell1 
\I1ědlě, a1e i vllasti! 

Popularisujnte právo! 
Rud. Franzl. 

"Právo" nepožívá ve veřejnosti dobrého zvuku. Nehledíc 
k těm, kdož mají proč se 'práva 6bávat, většina představuje si pod 
tímto výrazem buď sofistickou hříčku pojmů, vymyšlenou ve pro": 
spěch advokátů, buď spoustu suchých, nezáživných paragrafů. 
"Paragraf" - toť ztělesnění této idiosynkratické básně, právník 
v očích laika je kožený, fádní člověk, který si potrpí, aby všecko 
pěkné rozškatulkoval, vyabstrahoval, aby všechno na puntík kla
palo a který milerád obětuje obsah své formalistické libůstce, jen 
když jeho pracně zbudovaný system klassifikací nedozná újmy. 
U nás bylo toto nazírání na právo podporováno do nedávna ještě 
politickými poměry; právo jako prostředek společenského pořádku 
vycházelo z rukou státu, který nám přizná val nepatrnou . účast na 
vládě, který nás z ní dokonce vylučoval; právo bylo jedním z těch 
pout, která nás už jménem spojovala s nenáviděným celkem ",zemí 
na říšské radě z.astoupe ,lých u., do nichž jsme byli násilím vklíněni. 
Z těch důvodů zůstávala znalost práva omezována na pouhé od
borníky a z těch důvodů jsme ani mnoho nestáli o zavedení práv
ního vyyčování do škol středních, odborných a do širších vrstev 

J vůbec. Ze ze samot.ných řad právnických nedál se vážný pokus 
prolomiti mrazivý odpor, kterým se veřejnost ohradila, není třeba 
vysvětlovati ani tak ,.,stavovskou politikou" jako touto neúčastí 
širších vrstev ke každému podobnému náběhu. 

Za ' těchto okolností jsme přešli přes 28. říjen 1918. Z národa 
ovládaného, odvyklého sebesprávě, stali jsme Se opět národem sa
mostatným. Z národa monarchického národem republikánským . A 
podle jednomyslného názoru za podmínek málo vhodných pro 
položení zdravých základů samostatnosti. Vedle hospodái~ských 
otřesů válečných je to mravní ochablost kterou nám stát rakouský 
zůstavil. Stát ji sám šířil, nedbaje vlastních předpisů. Stačí jen 
uvésti, jak dbalo Rakousko maximálních cen. Vydalo je, ale samo 
platilo za potřeby pro armády ceny mnohem vyšší. Při tom kla
malo samo sebe tím, že v knihách účtovalo ceny předepsané. 
Schodek. odnesli · vojáci. jejichž požitky byly o příslušnou kvotu 
menší. To je jistě úpadek autority státu, který jako nejvyšší insti
tuce právní nedovede uplatnit svou vůli. Nám tento úpadek Ra
kous~a prospěl, ale je jistě nesporno, že něčeho podObného ne
můžeme potřebovati v domacnosti vlastní. Pot ř e b u je m e hl u
b o k é věd o m í p r á v n í v cel é m n á rod ě, ve všech vrstvách, 
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