
Právnické fakulty v Nemecku. 
Jan Jirí Riickl. 

V Mni cho v e, 20. června 192I.*) 

Je dobre, všímáme-li si pomeru' zahraničnÍch. Jen tak se na
učíme oceniti predľwsti svých vlastních, domácích .zrízení, event. 
rozeznati to, OD by se na nich mohlo k jich prospechu zmeniti. 
Proto se chci dnes zmíniti o pomere-ch na právnick)'ch fakultách 
našeho nemeckého sO!jseda, pres to, že právt: vše, co jeqná o »ve
cech teutonsk)'oh «, jest u nás nyní více než nepopulární. 

Podstatný rozdíl právniho studia v Nemecku od našich fa
kult záleží _v úprave zkoušek a vob'sahu studijní látky. Témer 
každá universita má oddelenu fakultu právnickou (pro juristy 
justiční a správní) od národohospodárské. Naše tfi státní zkou
šky, tfi rigorosa neexistuj i - ' místo nkh celé čtyfIeté studium 
uzavÍrá z k o II š k a jed iná. Predmete-nl jejím jest ve š ker á 

-probraná látka; Zkouška písemná sťstává ze 4 úloh a vztahuje se 
. na 8 . odd.e1ených predmetu, v ústní se sldádá počet z'e všech 12 4 
zav'edených discipfn Krome to.ho jest zvlášlní ZkOl.1ška doktorská. 

Pfednášl 'y jsou rozdeleny na theoretické (systematické), kon
versatoria a repetitoria, cvičení exeget;cká (pro výklad pramenu) 
a praktická. Tak zv. cvičení serilinární jsou určena pouze pro po
sluchače interessované na poli vedeckého badánf, pročež jsou též 
úplne oddél ::na' od »praktik «. Pre dme tem prednášek jest 
z velké části prá vop l a t n é. J ešte v lé1 ech sedmdesátých byla 
vyhražena polovičl{a studijl'ri látky právním dejinám, 1. ,.l. právu 
rímskému-. A contrario onech dob, jež byly doménou abstraktní 
t. zv. »Begriffsjur;sprudenz«,' jest pred váll, ou 1O'to rozdelení již 
úplne zmeneno; stred tvorí stlldium 'obč,anského zákoníka a rhn
skému právu zustaly jen prípravné prednášky jedinéhO' semestru. 

Krome úvodu v pojmy O'bčansl,éhO' prá"a poslouchá dnes ne
mecký právi1Ík v prvním semestru rímské právni: deJiny (prame
ny, ústava, tresl-ní právo a, civilní proces), ŤÍmsl\é právo soukromé, 
nemecké , dejiny právní a nemecké právo soukrmné. Druhý se
mestr jest již 'vyhražen platnému právu civilnimu (všeob. část a 
obligace) , jehož ostatní části (vecné, rodinné a dedické), pak prá
vO' obchodní a soukromé mezinárdní následlljí v semestrech 
dalších. 

Než sO'učasne s toutO' látkou ~e uplatňl1jí již od prvých seme
stru prednášky verejnO'právní: státní, trestní , církevní (dnešní l{a
tolid:é a protest ) a mezŤnárO'dní právo. Po nich docháií k clVj}
nímu a trestnÍmu . procesu, právn konkursnimu a správnÍlnu. 
Stejne již ode dne prvého vstupu na fakultu se poslouchajf pO'vinné 
prednášky náro.aoho:spodárské (theO'rie, politika, veda finanční) a 
všeobecná státoveda. 

V Bavorsku kandidát záverečnÝch zkoušek se musí mimo to 
v~' 1-:.ázati, že behenl 8 semestru absO'lvoval krome vytčené látky 

*) Došlo opozdené. 
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právní a národohospodáfské 'ješte 8 rádn)Tch prednášek, nejméne 
po 4 hodinách, jichž volba jest úplne svohodnou. Lze je zvoliti 
jak z prednášek upiversilních, tak i na vysok)'ch školách tech
nické a obchodní. V Prusku jest zase zayedena formální pnvin
no-st, aby se kandidát vykázal určitým počtem vysvedčení o pí
semn)'ch pracfch z t. zv. »praktik«. · . ( 

V Nemedul jest dnes veln1.i aktuální h n u t í pr. are for m u 
právníhn stud:a, Pres to, že dnešní doba jest vzhledem na celko
vou situaci vnitrne-pnlitickou k podobným »CÍsarským rezum« 
dosli nevhodl1á, volá se po reform.ách okamžit)'ch, které by zlep
šily na vzdelání právníku vše, cn se jen zlepšiti dá. Zdurazúuje 
se, že dnes, kdy ríše ztratila jeden svuj pilír - v 0'.1 sko, musí jí 
býti zachoyán druhý - administratíva: proto že jest tr eba za vzá
jemné spolupráce uči telu a posluchačlI odstran iti vše, co spad do
sud brání potrebnému pnkroku. 

Reformní návrhy týkají se predevšÍnl pomeru thenrie a praxe 
pfi studiu práv. Navrhuje se t. zv. »Zwischenpraxissystem« (viz 
na pr prednášku prof. Zitelmanna v Gôttingách 27. čce. 1920) t. j. 
aby právník absolvoval v rade za sebou: úvndní studium na fakul
te, úvo-dní praxi, prohloubellé studiUln na fakulte a znnvu kratší 
praxi. Tepn'e na lo smel by býti pripušten ke státní z}{oušce. vý
razu dnšla tato snaha již v zavedení »názorného studia« u soudú a 
pnd. úradu behem letních 'prázdnin. Neméne urputný spor védou 
dnes Nemci o právD rÍmské. Ač na pr~ proti universitám bývalé 
monarchie habsburské .l es t rozsah romanistických prednášek na 
Ťíšs1\)TCh_ fakullác.h _velice nepatrný, prec se pnžadu.ie ješte další 
súženÍ. Zádá se opetné omez ení systematických výkIalh1 ~ za to 
značné rozšírení exegese 'rímských pra,menu jakožto nejlepšího 
~ľ('.stredku k nsvnj ení si '::istéhn právního myšlení a logického 
usudku. Jíný smer požaduje opet preložení romanistických pred
llášek z prvého semestru na nekterý z pozdejších, dokládaje se 
faktenl, že spíše se po-sluchač-zaráte'::ník nadchne pro živé právo 
platné než pro c;zí a jen H~žko prístupnou látku historicko-právni. 
Ohledne ref.orem vyučovací techniky zasluhují zmínky jen návrh 
n~ zavedení písemné disertace' a návrh na jakési l) sest~tne-ní « in
st!1yce t. zv. »soukromých repetitorÍ «, v Nemecku velmi rozšíre
ne:) (asi na zpús·r;b našich · »kljnrck\'ch asistentll « na fakulte lé-
karské). ". . 

Nemusím ani snad zvJášte pripomfnati že orO'anisace spol
ko~á hraj~ na .l~en;eckých fal<llHách roli vke' než vÝ~načnou. Na 
'kazdé ull1vers:te Jest nekonečná rada spolkových skupin, ' jichž 
char~kter vetšmou není motivován vedecky nvbrž' noliticl\.v lla
d~nálI)e .neb nábožensky. Za dnu pádu sta~é 'nemecké ríše 'byla 
dana studentstvu s a m 0' s prá v a a v l a stn í Íl s t a v a. Dekan 
fakulty svoJá každý semestr Pľnfesory i pnsJuchače k »fakultnímu 
shrnmáždenÍ«, kde si mimo j;né zvolí pnsluchači své zástup-ce do 
t. zv, »ndborných VýhOľll « : tytp výbory, dnplnené dve-lna členy fa
kulty, tvorí mnst , vzájemné dúvery mezi studentstvem a prnfesary, 

t<) ~]'ovnej c~tovanou prednášk11 Zitelmann'ovu v Gottingách. 
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pr.ojec1návají prání 01)011 strana účelné reformní návrhy predklá
dají dále 11l'íslllšll)'1ll úí'atlftm, Vžily se velmi rychlL-" II hla"n{> 
v hourliv~!ch clohácll roku 1919 se osvčc\(': ily, Taklo (~i s le po{\k 
stáloohhll1sl.; ého pr ~ ncipn utvorené výbory všech univcrsH .l SOll 

spojeny v í'ÍŠský svaz, " " 
UpozorĎuji zcle na insliluci , j('.iíŽ zfízení by se i II n(ls .liste 

osyedtilo _ akadell~ick)T hylov~T úr'ad, N 2ní lo snad akce s"épo
mecná, n\'hrž ílfacl, zrízený rcklorá!em, lZ pozol'l1hocln ~'m v~' -

I sledkôm _s\'é č:nnosli do·šel lím, ~e .ittl.;si zm on opo]isoval pro sche 
vešk,eré sllHlenlské h~r[y. Každ~·'· roslllclla(~ musí se zdc hlási li -
.linak n Cl1Í Y1I1 Jec zarsán~ ' n~ á-li již hyl. je Lím v.ec yyrízena. Ne
má-li jej, ohdrží jd rros!redn iclvím úr'aelu , nl'bo[ každ ý pľCma-

. jímatel sludenlsk\' Ch hvlll .i ~sl závazne povinncn oznámili lIprázd
není unin'rs : U:~. Pro-to jfsl akaclťmick~T ÚhlCl hylovÝ léž s Io, vy
stavovali na te1'l1é ('esce stáh', vdm iprrhledl1\' cl. podr(flm:\" snna111 
všech. hyfll \'uln\·ch. :Mys1ím , že lw se l10do1mé účelné a pl'ak
ticl'Y organisované zafiz('ní i II nás velice osvčc\(-ilo 

' Oclraz('m (111t'~níllO slcWll nemecké ríše j 'sl l l. zv. lin\'c ľ
silní olázka c·zinecká. · Témer všechny vysoké šknlv n(>nwc\\ é ldu 
dOll ležké prekážky prís)ušníklun t. iv . )11ep,rfLle1 sk\'ch n(n:.oill'l . 
mezi než rnrílají i nás. Jen sle'ží a TJC1malu ~(' lenIn n '· lHlržil ·::, ln~' 
pomer jasní .... Pro nás, ' česknslm'cnsl,é právníky, maji však 
un~Yers:ly nčmcc1'é ríše a puzonwsl .lim včnoynn{\ (h'(;jí y('lmi , (t 

vazny ,,~'zna111. Pľ((h.'yšlm ve(led;~r - myslím znúmoll cl ťl l e-
ž i los I s I l' í cl án í ll11iw>1'sit; nC'záleží 'na lom, j a k é P ľ e d
n á š k y prú\'llík T1" s1mlchá, n~lhrž k o II o ·ílo'llo11Chá . .l:st!! mč1 
pravdn onen anglic1 ' \' jFr ~ sla l\clvž rdd , že úče1el11 prá\'l1í1m s ll1cl~a . 

. jest »nol inl'ormation llpl fllrmali( 'l1 (Jf mind " . -rvJv máme llY\1' H'i 
vla~lllí llll\'{ '\'s:lv, j i.· lč 1w hylo ychni záhOllno c11ly naš; I rániici 
hodnč VYl1žili tétQ prnpž:losli. a asnol1 :2semeslrv a1lS(}h'(ly~l\i na ne
kt r ré z clnih~'ch llnin.'rsit česlws1nvenš1,,\Tch , II l.oho či ('·nnlw pro
slulého uetell'. A. ndE'Hml1 1n! Dnes 11('11'\ ji ž svčle!''\(:; války . :l proto 
opet by ' mč1 "slonpiti ví c edo pOD red í y\rznam sludia z a
h ra 11 'i č n 1110. Ať již 11a uni, l'l's:táell zfln:lrl~1. (.j na l'niH'l"si
tách l1em '~ck\'ch, ll. n;chž zl1a<-tHHl ,,\'hNlOll nl'O nás .i l'~ t J prsnvni 
relace nrmec1' é mfll'l ív . B-ylo hv jist(>. l1rOSllešnfm , lzc1vhychnm po 
jeden nd) {ha s! }m(>~lrY - Ire))a po ahmlo1nrill ' - p oslo11 cl1a11 ne
kterého 7.1l:'l.mčjšího učile1p cizího a prohlo1111ili Ink In. cn j "im e se 

, 
naučili clonia. 

po;t.r nwsl \'t-noYfll1á nn'yersilám nrmeck\rm 111:\ "šak síll'c1 eln ť 
pro nás jcšlr- ~clmi znarnv v,' z na 111 p o l i -I i c lz ~'. Prá,,!! vzhle-' 
dem na naši !!l'( ·.!Iraf;c1: on .T'olohu a nnmč1~v hn'\podúľsl-: é, st·::jne 
jalw. vzhle(lem na náš slalf'lv rasovÝ hoj .lc-sl nl1tnC'J , nllvehr:Hll ve
nQova~i stlHliím "čeí nčmec1 - ,'ch v~c(' p07O'rnos,I; , nržl; lsnlC' tini1i { c 
SI

1f
t A f'ni':l'FSIY ' hr~lí Y l1Čll11'c1 ; ém 11ároclni1ll ži".r, le Inl.:: zl1arnou 

úlolm jal-o sna(l IT žáŕlnf>m jiném sl:.í.1č: na nich J~vlo duševne llŤi
pravo"állo ,wzr1čjší (1110 JVsmarcknv(l" na nich lwln žlvrllo a pestn
váno \'!!(~n.m í o' l1r'slpšnf'sti lz jeClinémll národn ~11111 Crpcll ... rl 

práve dnes .isou lo op e l II 11 i ver s i ty, z nichž vycházPjí nfl
cionální promly rr snahy. Upozorňnji zde jen lia nehlučné práce' 
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»dl1šenlÍho refol'mátora« dnešního Nemecka, l:chého učcnce z Je
ny Rudolfa Eukena, Jiste že sp~'á,vne \'ysl~hl pr~v5T, s~a~, vecí Mr. 
Win ston Churchill , když pl'oOhlasll ye sve nedavne reCI v Man
ch eslru (8 , čer\rna 1921): »MusÍme dm'és! rozumeti francouzskénlu 
stan ovisku proloie hhlba-ce v srdci Nemecka, z a j i 's l é ·n a .i eh ,o 
u n i Y (' r ; i t á c 11 a v lech n1ocn5'ch síJáeh, které hyIy válkou 
sesaZlllY s Irúnu, l k "i: trval e nl y Š l e 11 k y, 111 í ľ II e v r o p -

's k é m'u neh e zp e č' n é.« A skulcČ'nv v~'zliani techto myšle
nel .. a idcov\'ch , promh~l, jaka-ž i sílu syého ncpfítele se nauč~~ne 
ocenili j n ,'!asfní zkllšenoslí a prím~Tl1l poznáním, ahychO'l11 .ll \' 
bl1ctCllC~1OSli ani ncpodceňó,:ali, ani uepreceúoOvali. 

Mezinárod ní orqCln15Clce práce. 
Dr. J. K o 1 ú r í k (P j ' ~I II a) , 

J. 
Dnešní nl:ezináro~:ní organ=sace rráce jest dána XIII. částí 

mÍrm'é smlouvy ,crsaillsl"é; tatoO část zah~' vá se úpravou sociální 
oiázl,y pro yšec1my ('leny SY<:lZll Nárcht V úvoduk létO' »úslavnÍ 
lis lin e prácť « se pra"í, že účelem S, aZl1 národll jest založení 'chec
ného míru il - tentO' mír mftže spo.čívati j en na podld ade sociální 
sprflYl'dInosli; pr-ota- tlSI11 sly se smhlVní sirany , ujedná"ající mÍi'o 
VDU smlcunl vei'ail1sl\Ou, že založí yedle Svazu národ11 - či lépc 
l-el'(=no y nem - ' slálou ·organisaci, Ide) á by se slwžila o usluľteč 
n~ní sGc:ální spravcdlno-sLi ve ,'šech slálfCh, které json ('leny Svazu 
nárcdll. ' 

Ta10 slálá organisaee jest jednak mezinárodní konferenc,~ 
práce, kIná se lT:á svolali nejméne jednou za rok k porac1ám, a. 
j (>(1na" mpzinán~clní íJl"ad práce" Ženeve Me z i nár o cl n í k o. n 
f (' r elle epr á c e je s}nomáždení člem) Svazu národú : l"ažc1éhn 
člena ~aslHrl1je v nem čLvcro záStllPCÚ (2 vládnÍ, 1 zamestnavatel, 
l , (člnÍ!; ). Každý delegát nTlUe míti odborné pr.rac1ce a 'Io n"jy~Tš ,~ 

, 2 pro L~)Ž(1011 yee, o n íž se má jednali, iJ]asovaCÍ právo mají o",šrl1l 
pouze delegáli, KtlVhy ne\; lerý stát {-lensk~ nejmenoval jednoh8' 
ze (h 011 m ;l1lovlárlních delegátll : na jehož jmenoyání má pr:w(',,' 
miHL' dmh'T mimnvlác1ní delegát se sice zúčaslniti rOzDrav, avšak 
Ilesmi hlasovali, alJY nebyla p-0fllšena rovnováha m ínení záslllPCÚ 
zmnčs tlla\'alrlú a ziistm1cll dčlnic!va , Konferencl' mtlŽe také za
m íl II on I i pfijpl í' k !eréhol. ol; del r p-áta dVOlllretinoVCHl včtšinflll h la 
S!"l: hyl-li zam ~!nlll de1er'át mimo-vládni. PD~ll zllje se právo zhýva
jícfho mimoylá(Jn f ho delegf!.la téhož s tátu tak, jako kclyhy onen 
odmHnll'l,r nehy} h,rval jmenm·án. 

l\Ieúnaror1ni i,oonfercnce práce' Ivá zasf'c1ati v sídle Svazll ná
ro-dll, ayšak ml1že zaser1ati i 1,de'ko}i j!ncle, jak se j iž sklltečne dva-
krále stalo (ve 'lVashingLone a v Janoye) , , , , 

M e z j nár o cl n"í Íl f a dp l' á c e byl zrízen v Ž~nnve, ja 
KJižtO sídle Svazu NáJodll a j e podfízen správn i: r ade, skládající Se 
z 12 osoh zastupujícich vlády, ze 6 osob zvolených delegáty, kterí 


