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2. opustí-li zustavitele v nouzi ipres to, že mu mohlo snadno 
pomoci; (toto omezení pokládáln za vhodné); 

3. vede-li trvale živót nemravný « 

§ 769 niuže zustati, § 770 by se pak omezil na citování 
§u 542, v § 772 by mohlo odpadnouti slovo »výslovne«. 

Soudnictví nad mladistvými v Belgii. 
B. L II k á š o v a (Praha). 

Belgické soudniclví nad mlad i:stvými, oddelené nyní úplne 
od soudniclví ,doSlpelých bylo upraveno v nynejší pO Cl obe zákonem 
ze 13. kvČltna 1912, jehož druhá kapitola p'ojedná\'á o mhldistvých 
provini ~ cích. Základní myšlenkou zákona jest ochrana dUčte, 
ochrana pred rodiči, pred tŤet!nli osoba!llli a konečne i pred ;práv
ním i'ádem samotným, který by snad chtel trestati díte podobne 
jako dospelého. Díte ,pred soudem je vždy neco abnormálního, 
nezdravejšího, truchlivejšího než dospelý. Je sice pravda, že ~pra
vidl.a p-usobí na zločinné díte tytéž vIivy a okQlnosti jako na zlol-
6nce dospelého, ale prece je tu rozdíl tak ohromný, že není treba 
ani obšírne oduvodňovat nutnost zvláštnÍch soudu pro mládež. 

Dr. Vervaeck, který na záldade svých studií v laboratori, pri 
obou bruseJ.s.kých veznicích v St. Gilles a For~slt pro-vedI klaJsifi
kaci zloč111Cll se vztahem na možnost jej~ch , po!epšení a na zpusob 
za,cházení s ninli, ľozltfi ďuje sice mladistvé provini lee stejne, ale 
ihnecl dodává, že je plus nectností, jež jsou vlastní veku detskému 
a mladistvému vubec, a jež nepoHačovány dobrou výchovou mo
hou se státi skutečne nebezpečnými. Jinak je však patrno, že po
lepšili díle je nepomerne snadnejší než dos:petého. nejsou-li zde 
snad nekteré duševní vady, . ač i ty, jak praví dr. Vervaeck, jsou 
nmohdy "yléčitelnejší než vady telesné, neboť ve vetšine prípadú 
.i sou zavineny vedIe dedičnosti šipatnou životosprávou Uvedomí
lne-li si pak, že hIlavne nezdravé sociální prnsttedí rodí v detech 
zJočince, pochopíme snadno, že inst itllce soudú nad mladis.tvým 
musí chUti spíše ochrániti ,provinilCe pred .škodliv~ým vlivem spo-: 
lečnosti, než naopak společnost pred nimi. 'Orad soudce nad mla
distvými' (jl ge des enfants) jevÍ se nám tedy j,ako hlavní orgán 
péče o mládež. 

Vekoyá' hranice 'do níž oQsoby podléhají soudum pro mládež 
je 16, v prípadech, žebroty, tuláctví nebo k žádosti podičú '18 let. 
Podle vážnosti prípadťl Iná soudce mladistvých možnos.t zaríditi 
tatoO opatrení: 1. Pokárati díte a po príp . domluviti rodič-um , nebo 
jej:ch zástupclUTI. 2. Umístiti mladistvého u spolehlivé osoby nebo 
v nekterém soukromém nebo verejném vychovávacím ústaivu až 
do jeho dospelosti. 3. Dáti je k dis:posici vláde, která patk zarídí 
obyčcjne jeho dodállÍ do nekterého ústavu až do jeho zletiloSiti . 
n ;sDosice sama VŠaJk · muže býti vyslovena j 2Jdnak DodmÍnečne, 
j{;dnak nluže býti naopak prodl'Oužena i nad zletilost, obyčejne ne 
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nad 25 let, a jen v pľípadech zvlášť težk~Tch zločinô, tresfných 
smrtí nebo nUC€IJ.10U pľací až na dvacet let po dosétJžení zletilosti. 
Ovšem že takové prípady jsou velikou vzácností rL jeden prÍipad, 
kdy tľvala dilsposice až do 41 roku byl nánl uváden j:ako sku
tečná v~Tjimka . V prípade pľvnÍln a z části i druhénl, kdy je díte 
vráceno rodičlun, nebo lUnístenO' u nejaké soukrOlné osoby b~Tvá 
obyčejne narÍzerrm »l i ber t é s· U ľ ve i II é e«, t., .l. díte' je posta
vel~o pod dozor a ochranu soudního dúvernfka, který je vehni 
duležilÝln č.lánkem v organisaci soudu pr'o InláClež. Stane-li se, že 
je Iuladistvý Sipoluvinnýni na trestnénl činn dospelého, Iná bÝlti vec 
dítete sverena 'v Ž ct Y S'OUdlU11 pro mládež. . 

Dt'herníci js,ou ustanovováni soudcem mladistvých. Bývají to 
obyčejne u6telé, sociální pracovníci, nekdy i starostové obcí. 
Hlavním jejich úkolem je ovšmn dozor nad ,ml'adistvými, kterí jim 
byli svereni a tim tedy občasné návštevy v. jeho rodine nebo u jeho 
mistra, prímý, pokud nložllá hodne vlivl1)T styk se sverencem, 
o čemž ,musí soudu :podávali bez\podmÍnečne me,síční zprávy. Pfi 
tom je ovšem prirozeno, že i predbežná-vyšetrování v rodine n1la
distvého, o zdravotních, finančních a! sociálních pOlllô'ech o mrav
ní zacho\'alosti jeho a jeho okolí koná opet dl1veľník, jenlUž po 
pHpade bude 'rp'Qlzdeji sveren dozor nad mladistvýnl. Je to úloha 
nesmírne zodpovedná a vážná. H. Cartou de \V!lurt, jeden z tvurcú 
zákona z r. 1912 a tehde.iší Ininistr spravE'dlnosti pravíl o duve'r
nících: »Žádánl na vás ochotu spojenou s pevností. Dobrotu mou
drého oŤCe zbavenou krutosti a naivnosti, který studuje pokroky 
a chování dítete aJ Inení metody podle nov:('ch pfíJ::nakl't až vytvorí 
definit~\'11e povahu, která se otvfrá a dává tomn, jenž jí rozumí a 
.li nliluje.« . 

A týmž ducheul 'Porozumení, lásky a ochrany má 'býti napl
neno každé souqnÍ jednánÍ až lz prelíčení sa,mému. Soudce má 
predeyším na Ipmn et i , že jde o bytosli ubohé, zanedbané, jež si 
pricházejí ne .pro trest, n)'brž pr-o prÍsnnu, ale prE's to laskavou 
dmnluvu a !pro pmnoc. U detí je jist~ p-olepšení nejprednejšÍln a 
snad i j e din~'ln účelem potrestání. Mnohé z nich však si riejsou ani 
ved omy toho" že spáchaly neco trestného. Ne-s.mí se .Hm tedy nikdy 
zdáti, že se jim deje khvda, soudce jin1 musí prede:všÍln ohj.asniti, 
:proč na ne vznE'sl s,voji moc a ukázati, že .ie to predevšÍln pro j e
j i c 11 dohro, podvolí-li se rozsudku. Vzpomne1a .i sen1 si poto II 
bezpočtukráte, jak pusobí proti pfísnún a laskavým slovúm 
soudce odborníka náš težkC'pádn~' ap.arát poro tniho prelíČ'ení na 
duši dítete, která je už dospelým podle zákona, protože je nUI 

čtrnád let, jak púsobí celá sO'lld:ní verejnost, dychtivá sensace, čtení . 
obžalob, posudkťl, reči SOUdcll, OIbhájce i státního zástupce, celé 
to zdlouhavé atlupující jednání ko.nčíci palom trcba články v no
vinách. psanýnli ~ro pobavení širší verejnosti, bez prospechu však 
pre intressenty a bez nejmenšího pedagogického cítení. Na jedné 
strane nutné zadupávání všeho studu, na druhé vzhuzení falešné 
hrdosti - býti hrdinou celého procesu. 

Belgické h1avní prelíčení je velmi jednoduché. Soudl mla~ 
distvých zasedá pr.avidelne ve čtvrtek odpoledne v nádherném 
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'PalaJs de Justice, který nám, zvykl~Tl11 11a ka~árnické fasády sou
dll pripadá jako chrám. Líčení je veí·ejné, ale verejnost je fakt~cky 
omezena nedo'slatkem místa; jsou pfítomni hlavne duverníci .. 
MID..dí . f:ľovinilci pficházejí jeden po druhém každý se svým du
verníkem a mnozí i s rodiči. Rízení je velmi jednoduché a oby
čéjne i krátké. Obs,ahuje vlastne jenoul hlavní výs}ech obžalova
ného a vynesení rozsudku. Všechnal vyšetfo'v:íní o pOomerech a 
činu mladislvého- jS.Oll iiž v ruk-Ou soudu. Ponevadž nejde v prvé 
fade o pOiLrestání za un;Hý čin, n,Tbrž o záchranu individua, jehož 
mcrální stav je silne ohrožen, záleží práve hlavne na tom, v j.akéIu 
stupni je toto ohrožení, projevené spáchan)111l činem a podle toho 
se vynáší rarzsudek. Byl~ jsem pfítonlna prvnímu z.asedání po 
soudních p-rázdninách, které trvají až dD konce zárÍ. Prišlo asi 
deset chlapcll a dívek. Mluvili francouzsky a vlámsky, ale úrední 
jednáll1í byla franoouzská. Byl tu čb·náctilet~T zlodej, jeho-ž zkazila 
slabá ' matka a nesvedomitý zmnestnavatel, dvacetiletý švihák, 
který už dvakráte utekl z ústavu (ti kdož jsou v »liberté . sur
veillée «, nebo · v nekterém ústavu podléhaji soQud{nu lnládeže i 
když jsou starší 18ti let) , .palnáctiletý, slabý hošík jehož matka 
dala Old 13 let do služby do baru a kter,' tam byl v noci nalezen, 
desetiletá zlodejka, prý neohyčejne bystré devčátko, 111ladičké pro
stitutky a všude byly tO' žalostné domácí pomery. Brusel,ský 
»juge des ernf311ts « Paul \Vets nesoudil, sp~š domlouval, vyčítal, 
káral ale spíše ' rodiče než deti. Rozsudky znelyna »liberté sur
veillée«, nebo UluÍsuleni v ústavech. Všechny ústavy jsoQu zalo
ženy na té myšlence, že deti zločinné n ebo zpustIé is'ou jednak 
deti z,aotížené, j-ednak deti Šlpatne vychované a proto je nutno za
tiditi .tyt.o »écoles· ,de bienfaisance « jako léčebné útulky a .l aJko 
"ychovatelny pro ostatní, O'dkudž mladiství v~Tjdou ozbroj ení zna
losimi i mravní zákkudnou pro životní boj. Již pred váJkou by ly 
Lelgické . vychoQJvatelny orpatľeny nejmoc1ernejšimi dílnami pro V)I
chnvu . chovancú, stejne jako m edicinsk)'mi, pedagogick)'mi labo
ratoremi pro vedecká pozorování. Váll\.Ou však bylo mnoho zni
{eno (celkové škody se odhadují pres4 miliony frankll), hlavne 
ústav v Yprech, ~le nyní by1y vládou venovány značné SUilly, aby 
mohlO' b)"rt "še a poknd m,ožná ješ le mDderneji obnoveno. Belgické 
ústavy JSDu staTé polepšovny (» écoles de réforl1h~ \( ), zmenené 'zá
sluhou býv. ministÍ'a Le Jenne-a. JsoQu nyní tfi pro chlapce roz
delené n e už podle veku chnvancll, jakO' dfíve, nýbrž podle národ
nosti a obtíž,nosti prípaldll . VychovatellJ1.a v' Ruysselede je pro 
V~ áll1y, v St. Hubert pro Valóny ' a v lVIollu - dvojjazyčná -
pro težké , príp'~dy. Každý chDvanec nove -pfijat)1 1)1Usí se ,podro
b iJti čb·náctidel1nÍ až dvoumesíční z.koušce v centrální lékarsko
pedagogické lahorat'O'fi v Mollu. Již pred zákonem z 1912 zarídil 
M. Valn den Heuvel vyučovánÍ remesllun a pOhli, nebo zahradní 
práci, což bylo usn~dneno tím, že k ú.stavúm patrí veliké dv,orce. 
Nyní se Inohou chovanci učiti zpraeovál1Í dreva al kovi:t, elektro
technice, tilskarství, knihaf'ství, ševcovství , krejČ:OovsŤví, košikár-ství, 
zahradnictví oa. pracÍl11 ro1nick)ll1l. Ve všeh díInách jSOLl zkušení 
učiŤclé a k težk)lm polním pradm se zjedlnáva;jí delníci. 



Dh čí ústavy j&OH v Beernemu a v Nal1111ru a pak dva v nru
selu SfU"".1lOtném, které bezprostrední blízkostí ~VOU D10hou být též 
do(-asn)'m útl1lkem dívkám bez do.mova, nebo proste zadržený.m 
na ulici. Videla jsem oba brusel'Ské. První z nich je v Evere, ,pred
mestí to hodne vzdáleném vlash1ím·u Bruselu, takže máme dojem 
úplného venko'Va. Patrí reholnicím »['ác1u Dobrého pastýfe«, které 
puvodne zbudovwly vlastní útulek pro opuštené a padlé dívky, 
útulek, jenž byl _ potom prejat s,tátem, ale fízení ponecháno se
strám. Je to veliká budova, IllOderne upravená asi pro -400 dívek, 
opravdu »belgicky« čistá. Chovanky maj,í sv au školu, vetšina je 
jich totiž poloviční.mi analfabety, své krejčovské dHny, učí se 
varit, prát, pracUijí v zahrade a ve velikém parku, starají se {) ho
s-podáfstvf. Druhý útulek je rovne'ž podnikť'm polo.soukr0m~'m , 
náleží spolku bruselsk)Tch protestantek. Je mnohem menší, jen 
pro 25 dívek, ale za tOo, je zde výhoda opravdu rodinného pro
stredí, .pomerne vetší s,vohody osobní, což se .leví v malirčkosti 

. snad, ale prece markantne, že každé devče má svuj vlastní poko
.líček, nemají stejnokroju a mob ou býti po prípade za111estnány 
i mimo ústav. A jsem presvedčena, že pro tékavé a ]ehkomyslné 
dívčí duše je lunoheln blahoclárnejší nedostane-Ii s.e z hlučného 
a znervosňujícího velkomestkého života do umrtvující uniformity 
klášterního s.veta, nýbrž do srdečného kruhu, který nepotlačuje 
její osobnosti a jejího indiv:·dllalismu. 

Konečne: Belgické souc1niclví nad mládeží ač je založeno n3 
myšlence ·taJk krásné, není .liste ideál ní a hez chyb, ale nás musí 
naph'íovati dtlYeľ'Oll a r,adostí, když mal~' , ván~ou tak zkrušeniT 
stát nezustává za druhými, vetšÍlni, ba nekdy Jim i ukazuje cestu. 

Zprávy. 
o citování našich zákonu. Z Rakouska jsme prevzah' mimo jiné 

i citování právních pramenu. Jde ovšem o ,zvyk, jak byla ta vec upra
vena. U dal se nejprve den a rok zákona nebo narízení, a potom číslo prí
slušné sbírky, v níž byla norma, ta zarazena. Zpúsob ten prešel i do na
šeho státu. U nás citování dne rídí se podle toho, kdy zákon byl usne
sen v príslušném zákonodárném sboru, II nai-ízení podle usnesení mini
sterské rady. Na první pohled jest vidno, že udftvállí tohoto termínu 
nemá n,aprosto právního významu. Od toho dne nejde ani žádná lh uta, 
ani nefídí se platnost právní normy. Toto určení dne mohlo by proto 
zcela dobre odpadnouti. Muže mít i ovšem právní význam, a má pravi
ddne, den vy h l á š en í ve Sb. z. a n. neboť od té doby fídí se po 
prípade 30denní lhuta vakační, nebo (a to jest nyní pravidlern) doba 
platnosti počíná dnem vyhlášení, ponevadž vetšina zákom·1 a naŤÍzení 
t:lk vdovetku ustanovují. Ale i tu by nebylo vhodno llvádHi den vyhlá
šení, ponevadž termíny by byly sice méne nahodilé podle vydání částky 
a pri zákonech ne pouze prechodných dá se dobre obejíti bez neustálého 
cit,wání dne a mesÍce vyhlášení. Velice praktické a vhoclné, i právnímu 
stavu vyhovující byl by zpusob citolVání, jak byl za\'eden a dOIsud jest 
v Uhrách. Uvádí se zákonný článek číslem (fímsk}'m) v úrcdní sbírce 
a její ročník. Na pf. zák. čl. LXVIII: 1912. Naznačuje se tím zrejme, 
že jen publikace ve sbírce má právní význam. Zpusob te'1 vyhne se i ob
tížnému citování zákonu usnesených v predchozím roce, a teprve v pfí-


