
k §u 486, neboť zločin §u 205 a) není nikterak úmyslným pro
tějškem nedbalého úpadku. Toho si hyl vědom i sám zákono
dárce, jenž dle "p. s." názvu toho použil jen z tradice a nedo
statku jiné.ho vžitého výrazu. Mat o u šek navrhuje "p o š k o z e ní 
"lastních věřitelů". zejm. vzhledem na § 205 b). Souhlasně 
i L 6 ff 1 e r; rovněž vládní motivy rády užívají výrazu "Schadigung 
der Glaubiger". 

o právnickém studiu žen. *) 
Jaroslav Kryšpín. 

Stud,entstvo 'právnické fak,ulty .zpestř-eno bylo novými č['eny: lw[e
gyn,ěmi Iprávnioemi. S liilOtvOU skut'erčno'stí, žle ,dtovol,en byl ženám přístup 
lla právnickou fakultu, 'nelQlylo ani tř'eba sle smH1ovati. Věc ,rozuměla 
'e sama s'ebou a př'e,dlpokl,árdallo s'e, že ž,ádný Plrávník moderních ná
zorlů nre'hrU/de sle 'D'pírati r,ovno'právi1ému požadavku žen, studovati na 
iprávnické . fakr,urlt,e · stejně jako ,na fakult.1ch Hl'Ds'ofické a medicínské a 
že .nebude s'e stav,ěti prroti koedukac!i, 'otázce do značné míry již roz
řešené a :prakticky Iprováděné. Př'es to v,šak zav'edenÍ této ll'D'VOty 
da lo pOdn'ét k lóetným di.skusím ZáiSluhlou t'~ch, ktdí t,ěžko se louM,j 
se starým 'privUe,gfilem '!právník{'t a hájilinedo,stuiP,,:'DSti. ,f[Jrávnick,ého 
sŤl! dia ženám. 

V lčaslo lplLs,ech n.ebyla tat.o lotá1zka mnoho rproj,ednávána, al:: jest 
samolzř.ejmé. že nrez.ůstal k ní tichým " ž'enský Sv.H" , který 'při nesl již 
" z :3. říj lo 'v,ém · lčÍsle llIi'llUJ,éhlo rroku (čf-s. 15.-16., roč. XXII.) článeJ< 
"Proti právnLckému studlilu žle/n" .lVe. Rudolfa franzla. Také v prosin
co vém IČÍs!,e "Vš<ehrdlu" objrevil }3'e .článek k'oilegyně VeseJ.é; týkaj1cí se 
t de \',čd. Snovnáme-H IObě 'poJednání, musíme 'S,i povšJl11nouti rozdílu 
p ojretí a hlavně fp,roh10ubeilÍ ot,:ízky p'rávi1ického studia žensk ého . 
Kd'ežto kol. Ves'eLi' nepokaádá již této novoty za otázka .. kterou jest 
třeba teprve ro/zřlešiH v celém jejím rozsahu a důsledcích pro bu
doucnost, a l.'estarajíc se 10 zajímavlé sl,edo,vámi 'Poměru žen k prá\'
nick ému studiu a práviŮm \'ůbec konstatuje pouze fakt, ž'e žefl,Y byly 

'př ipuštlěny k,e studiu .na 'pld lvi1:ické fakultě, fakt, lderý .!lložno 'S ice do
datečn,ě odůvlOdniti r'ov,í1,QipréÍlvným'i Ip ožadavky žen, rozvinouti ' a uplat
niti ,své 'S kllOl\1y na všech 'polích Vlědy a z:aměstnání , aJe který j:est 
tře.ba již jen zalistiti a U!pevnHi zákornnou normou. elán-ek kol. ft' ai1z~a 
jest však ohnivo,Ui obhajlObou ,právnické'ho stud~a ženského.. Nemůž,eme 
\Se tomu divHL uvá,žíme-li, ž,e Ibyl 'psán 'pro 'ženský Ca soplis , a to v době~ 
kdy tato IOtázka, teprve v z a!6átcí ch. byla silně 'přetřásána a Í<ritis'o
vána. V,e sVlél ls.naz1e, kted. Jest ostatně chvályhodna" studovati . p odrobf·, 
něji vztah ž·en k I prá.v1ům, jal se sháneti kde také arglumenty pro žensk é 
studium právnrické, He'bas mnohdy IplOkulhávající a s.i1ně stranící ženám. 
Nespravedlivo:st, jakou iprři t,om ,.mIHí právníld'tm a přílišné: stranich' ll 
j,eho 'přiměly li mine, i'enž Is'e nikdy nestavd! IpltiCH rrovHoprávnosti žen, 
,podati recensi tohoto vÝ'stř'elkul stat'ečného obhájce žen, diktovat).ého 
snad t,endencí plokázati, jaká šk oda by 1;>yla způsobena kultuř,e é{ ži
\'o tu veřejnému, kdyby nebyly 'připušMny 1< právnímu studiu .Jreny, 
kter é jslOu vlastně ľoz,enými nadanými 'právnioem1. 

Sbčil 'by jediný [rozumný důvod lo,pravňující ~.eny ke studiu Ipráv, 
důvod, který ,fpisat,el ItllVádí .ke lwnm Isvrého pojednání: "Dokud žena 

") lřetdem ku de'bat,ě 10 studiu žen na Iprávnické fakult,e unřej'
ňujeme hlas i z jin,éhro táhora. 
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nevyzktOlUšda svých' 's cho'pu,o/stí, -l!'emámle Ipráva ji vylučl()vat,i ze 'žád
ného 'ptoVloláJní, lP1o'zná-U, 'ž,ese k němu nehodí, dov,ede se samia Jplodh:~ 
toho zaříditi... Neohrozila-li Jenská kOlnkur,enoe existenčně mužský 
dorost, r,ekrutující se z fakult jiných,. neruí tř,e'bla zvláiŠtnfch' ,obav 10 fa-
kultu 'právnickou." . 

T,edy zásada v,oln.é ktOnkur,enoe mužů a žlen ve všech -oblor'ech ,studi a: 
i povlOlá.ní, zása:da p'řijatá moderní dtOblo/u...; ot,evřda i nyni ž,enám cestu 
:na 'PrávnicklOlu fakultu . p'isatd 'č1,ánku vzal však lcda advokátsky tuto 
otázku z,a ji.ný klOnec. Uznal, ž,e }est dal'ekl() ÚJspěšne tší ve s,plOru, .:kde 
jde 10 Istanov,ení Ist'ejných schlopností a l 'eey i Iplfáv ženských dlOká
zati 'P ř 'e vah IU, ž 'e n n a.cl muž do. PtO ,Meďme, jaký jest ohromuÍÍc( 
důsl,edek j'eho tObhajoby: žleny lStOU {í,ž od 'Pfírody na,dariiějlšími a SChOlPI
n,ěj'šímL právníky než mlUžL "Přiiznává-l~ se bez obalu, ž'e žena je cito -t 
v~jší nežli mlUlŽ!, ž,e dio'Vlede Ise 1éple vmylSQW do cizí situace, 'casto IPlřJmo. 
1nsHnkNvně vytušh fdnessy~ skryt,éj zrakům mužovýtm (žena v lit'er a
tuř,e), 'byl by tlO hnedi důvlOd 'pro ž,eni.nu Úlč'ast právnickou, dokonce 
důvod, kt'erý hy jí dával ,př,ednost 'př,ed muži. Kolik fi.ne'Ss na piř. taj í 
se v ,rlůzných těch 'prooes,ech, vymykajílcích s,e lalpLd,árn.ímlu .řešeni m z
umov,ému, má-li j:en IplOněkud loIblstáU zásada splfavedlnosti." 

Jest {nutnlO 'llznati leúst'enci finess a 'psychollolglckých' záHad !při 
některých 'pflOoes'ech, a~e že 'bly byly nedostulpně ukryty zrakům mu
žovým, toť po,uhý' vÝ1plod nep:rávnických! mlo'zků. finessy; j,ež pltsobí 
komplikad IpflOcesů, zaráž'ejí Ila~ka a přiv,á.dějí tei 'k úvahám! v t ěžk,ém 
jich Ipocholpení a ř'eš'enÍ. Alle :prá.,~nJkovi, Hdicí:m!u se citem', nikoliv 
spedelně ' z'enskýl11', nýb:rž Ip' r á vn d c k Ý ml, }est a mlusí být.i každý 
prooes i IS ]'eho UnessaITŮ Úlplně jasným, ,p1ř-edlploklá:daiíc IOvšem, že 
j.eho' roz'um1ov,é, ' ř,eš1ení není tak 'přísně laJpi-dárni a těžkopádné, aby Ine

'pŤilp'aďl na fIÍ'l1Ies'Sy, !;nebioť íf-ila\kl by !byl :šlplatným pir,ávníklem\. Dobrý 'p'rávník 
vytuší všecky fines'Sy st,ej'l1lě jako ž,ena. Ne'blY.lo blY to na úko,r -dohrý cli 
právník.ů, kdy-bIJ j,ejich cit. Iderým vyniikalí Ip'řj ř,eš,eni procesů, .pro
hlá'sil s,e z'a VflQlZlený již vš,em ženám. Me jest otázka, zdaH Ipouh.ý! 
~enský instinkt j,est jdž sám s'eblou 'právnickým cit'em. Pisatel nesm í _s i 
l)Lésti pioj-em citu pir,ávn[ckého ,a oitu ž,enskéhio .Právnický cit, t. j. 
zvláštní nadání 'připadnouti .více m,éně samoVlolne na nejiep'ší ř-e šen~ 
lwmplikovan.é:ho Iproces,ul i s j'eho flÍ11'essamď, tedy cit daleko reá[nějšÍ, 

.' Lnst.inkt :slpravledlnO'sti, nemál nic slpol'e'čn,éh:o s ait'eml ženským. zaklá 
dajícím Is,e lna .j,etich většlÍ 's'ensHivno.sti a schopnosti podlléhah snadno 
'psychickým IdlojmůllI1. Ta to y 1 a IS t n IQ s t, lpi a s s i, v no st jeti ch ci t lu~ 
bud',e jim nalO 'p' ak :nejv lětší :př lek ,á, žkou piři p1raxi p1ráyn í. 
Ž'ena n,estojí nad 'svým cit,em, nýhrž jlest teho '9hětí .. Tento f:~kt by l 
by na újmu. první IpovinnlOsti ž,eny-p:r álVlni oe, aby b!yla dbj,ektivnÍ a p od'
ŤizlOvala sVié! o,solbní city rozlumlU. Proto jest 'probIeffilatické, zdali 'b y' 
ž,ena z,dárnlě Iplnila ;~Vlo ,ji Ipovinno,st jako so,udoe Jl,ebo piofoté,e. Pisatel' 
nebHe toho lovš,em v úvahu a zasazujle 'právníkům .novou ránu: "žena 
dovedla 'by studov'at 'práva ,snadněji než muž, z vfiOz'eného sklonu Ipr,o 
praxi, oživujíc slÍ ,slponntan/ěji právní normy .konkr,étno,u a'PIikací.~ ' 

Pomineme-li 't'ento log[cký ~alpis,Uis, ž'e žena, d 'aleko ci'tov,ě}ší a ide
álnější nežli mUlŽ', ,stává ,s'e J1áh~,e byto,stí prakt.icky mlysl:íd a snadno 
koukr,étně a'plikující, nemiŮž,eme si b1íž'e nepovšlÍmnouti 'onoho reá!
néhJo oživ,ování IprávnÍch norem. 

jve. N á r o ž.n ý: 

Potěšující a zdrcující dojem valné 
hromady spolku právníků "Všehrd". 

Nechci :nadlpis'em t1éittO ,úv.ahY Isnad vy I.ílčiti , Žle plotě'šil nás vš'echny 
výsl,edek ,nol'e'b, nebtO vyplsati nálš úžas nad nÍzk1o'UJ spio[ečenskou úr0vní 
ruěkolika jednotlivců, ,kteří ',J1,ev1ěcnýma debatam~ ·by'.li pHčinQlu h[uku, 
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