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LITERl\TURľL 
JUDr. Jaroslav Stránský: Vftle poškozeného ve skutkových pod

statách trestní ho práva. - Sbírka spisu právnických a národohospo
dársk)'ch. Sv. X . V Brne 1921. Dosavadní nauka jednala oprivolení 
obeti činu trestného v souvis~o,sti s otázkou protiprávnosti, která dIe 
panujícího učení je vlastností každého trestného činu. Protiprávnost 
muže být i vyloučena i pi-edpisy práva mimotrestnÍho, tu pak vzniká 
o.tázka vzájemného pomeru ruzných normových komplexu právní rád 
tvofících. Pri tom býv á trestní právo zváno iprávem druhotným, což 
autor odmítá i když se druhotnost pojímá ve smyslu Bindingove a 
rozeznávají se trestní právní pravidla, hypoteticky jurisdikci adressovaná 
a nevyslovené prvotní trestní normy, jež zakazují jednání trestem stí
haná. Znak druhotnosti mohl by se tu presmeknouti s trestního pra
vidla na samu trestní n J rmu. Stránsk)T uznává, že se pojem protipráv
nosti stane bezobsažným neblo nesmÍrne vratkým, jestliže se Bindin
g,Qiva pojetí latentních norem vubec vzdá a vyslovuje požadavek le
gislativne-technický, aby otázka subsumpce konkretních jednání pod 
zákonná pravidla byla vyrešena zákonem trestním beze zbytku a nebylo 
treba zlwumati protiprávnost činu tep rve teleologick)'m výkladem po
sitivních norem riizných oboru právních. Pojem skutkové podstaty 
(kterou na rozdíl od Ka.1laba doporučuje nazývati soubor všech nut
n)Tch znaku činu trestného" pojem to nadfízený skutkovému deji, t. j
konkretní skutkové po$1state) postuluje soustredení všech podmínek 
vzniku trestní ho práva 'v trestní pravidlo. Problém svolení poškoze
né ho nebude rešiti pptuze se zfetelem na protiprávnost, nýbrž bude 
treba pozorovati celou skutkovou podstatu trestního pravidla. VedIe 
individuelne psychologického deje na strane aktivního subjektu a kio,l
lektivního psychologického problému na strane passivní (Kallab) treba 
si povšimnouti, jak autor zdurazňuje, di'lležité, ale dosud opomíjené a 
nesprávne zarazované otázky, t. j. ind i v i due lne psy chi c k é ho 
,p rob l é m u n a str a n ena p a den é. 

Ohraničiv si takto predmet zkoumání vyvrací autor poučky sna
'žíd se dokáza;ti beztrestnost seb ep o š k o zen í a to jednak názor, 
že nemravnost sebepoško.zení nevstupuje v sociální sféru, kdežto právo 
má povahu sociální (Kästlin) jako.žto pouze politický postulát, jednak 
' učení ,vylučuj"ící trestnost sebepoškloizení obecnou zásadou, že účelem 
'právního rádu j est ochrana individuální svobody, která by trestností 
sebepoškození byl a ohrožena a nikoli chránena, ponevadž .ol trestnosti 
neb beztrestnosti sebepoškození rozhodneme dIe positivne-právního pred
,pisu al nikoE dIe obecne platné zásady. 

Z úvah o právním významu pri vol e ní p o š k o zen é ho ne
,právem nekteré skupiny trestných činu již predem bývají vylučovány. 
Tak aspoň modalita privolení jest problematická pfi trestných činech, 
)u nichž jednáni proti vuli bezprostredne pošk.ozeného a znásilňování 
její jest positivním znakem skutkové podstaty«. Pri deliktech charak
I!:erisova'ných Istivostí j ednání bude právne relevantní privolení, které 
se stalo, ač lest byla ,prohlé~nuta. Rovnež nesprávne bývají vylučovány 
!činy trestné beze zretele k tomuto privolení, neboť tu eventuelní privo
lení praesumptivne nevyjadruje vuli skutečnou, ale praesumpce tato je 
vyvratitelna, kde privoIení vyslovuje práve onu s'Vobodnou vuli, které 
zákon hájí . 

J élJk vule vnitrní tak vule proj evená muže býti právne relevantní 
a bylo hlavním pramenem zmatku, že nebylo to' uznáváno. Kde je projev 
vule, tam ovšem nemá významu žádná jiná vule) leč svobQdná viHe sme
ŤVjící k. projevu. 

Konkretisace privolení a jeho specialisace dána jest vlastnostmi 
skutkové podstaty. Souhlas musí tu býti v dobe činu . V prípade t. zv. 
očekávaného privolení dlužno rozeznávati, doufá .. :li pachatel VI doda
'tečné privolení, které má odstr::miti manko jeho jednání, či zda souhlas 
,tento již predpokládá. Privolení ztrácí význam, bylo-li odvoláno. 
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N ení tu privolení, zaklá<!al-li se souhlas na omylu, bez nehoi by 
"'nebylo k nemu vubec došliO'. Cin spáchaný za mylného predpokladu pri
volení jest posuzovati dte zásad o omylu faktickém uznaných. 

Otázku zpusobilosti sVOllujícího ku svolení bude roúešiti de lege 
ferrenda tak, že zákon určí nutný minimáiní vek - differencovane 
dIe ,predmetu právní ochrany a v souhlasu s príbuznými prípady - , 
kdezto ostatní predpoklady (duševní zdraví a j .) bude svet-iti volné 
iúvaze soudcove. De lege lata užívá se nekdy a to neprávem norem prá
va občanského. Zmocnenec, ba ani zákonný zástupce zásadne .svojí vulí 
rsvolení poškozujícího nahralditi nemuže. Rovnež bro z s a hu právní 
relevance privolení rozhodne výhradne positivní právo. Naproti tomu 
;vystupují dva krajní smery, z nichž jeden uplatňuje ditsledne zásadu 
,»volenti non fit iniuria «, druhý prohlašuje, že z verejné povahy práva 
trestního plyne bezvýznamn\ost privolení. T. zv. , Rechtsgeschäftstheoriec 
konstruuje zmocnení poškozeným jako právní jednání, jež opravňuje 
·škudce k činu, je-li platno. 

Nesporný je význam pJ:-ivolení poškozeného, kde jednání opáčné 
jie uvedeno výslovne jako jeden ze znaku skutkové podstaty. Pokud 
tomu tak není, názory se no·zcházejí. Duležitou indicií relevanee pfi
.volení bude, stanoví-li zákon požadavek soukromé žaloby. 

V pi-ehledu positivnÍch ustanovení zastalvuje se autor u §u 4 tr. 
z. z r. 1852 a s pochvalou uvádí ustanovení práv anglo-amerických, 
která obecne priznávají relevanci privolení a prímo vytyčují výjimky, 
-za kteroužto úpravu se i de lege ferrenda primlouvá. 

Ve z v l á š t ní č á s t i poj ednává jednotlive o skupinách Čintl 
'trestn)Tch dIe jich objektu. 

Delikty pro t i o s (.Y b n í s vo bod e, jimž jest príznačno, že 
-pachatel nezakryte podmaňuje si cizí vuli j ako nástroj vule vlastní, dIe 
platného práva nemohou býti contra consentientem páchány. Kde se 
páše násilí vuli jednotlivcQve, ale netrestá se k ochrane jednotlivcove, 
bude privolení irrelevantní (§ 81, 314 tr. z., násilné pusobení na rozhod
;nutí vo1ičovo). 

Abychom správne ocenili význam privolení pri deliktech pr ,o t i 
po h l a v ním u seb eur č e n í ,treba si U'vedomiti, že predmetem o
chrany »nenl smer pohlavního pudu, chtení instinktivní, nýbrž rízení 
pohlavního pudu intelektem svobodným' od číkoli násilné motivace «, 
,takže delikt není vyloučen svolením ženy, ,když podléhá pudove si
tuaci, v niž byla násilníkern proti svému vážnému odporu uvedena<. 

Urážlivým jednáním, jak se pojímá v mluve o'becné, treba ro z!... 
rumeti bezvýjimečne jednání »proti určitému specifickému smeru nebo 
praesumptivní vule«, jest tedy privolením ura'ženého trestnost del i k t u 
pro tie t i vyloučena. 

Pi'-i trestných činech pro tim aj et k u ville jako objekt činu 
,trestného vystupuje nejzretelneji, jsouť to zásahy v soukromá práva, 
1>roto zásadne tnožno se jich dopustiti jen na Il).ajetku cizím a to invito 
heso. Norma trestající poškozen,Í vlastníhoó majetku mela by účelem 
ochranu jiných hodnot než soukromý majetek. Že volenti non fit in
:iuria platí i o lichve, jejíž poenalisace chrání SVlobodnou vuli obeti a 
nikoli obet proti její svobodné vuli.*) 

Pfi de1iktech proti životu a zdraví jednotlivcova je rešení pro
blému privolení poškozenéhO' nejobtíŽnejŠí. Trestní norma chrán.ící 
lidský život zavrhuj e práve zmarení živé lidské bytosti a nezáleží na 
,tom, jak se čin pachateluv obráží ve vedomí a citové nebo volní sfére 
obeti. »Vule, sama produkt žirvota, nemÍtže míti život objektem.c: Vražda 
~iší se od seb e v r a ž d y jen stránkou subjektivní: je to jednání, jehož 
y-ýsledky si ani príčetný sebevrah nemuže predstaviti jinak leč mylne: 
jedine tato okolnost poskytuje možnost odchylného hodnocení práv
ního. Dl e platného práva je sebevražda, tím spíše kulposní čin proti 

*) Autor uvádí rak. zákon lichevní z r. 1881 v takové souvislosti, 
,že to budí PiOdeúení, jako by ho pokládall za právo platné, ač jak zná
mo, byl zrušen cís. nar. z r. 1914 (str. 52 a Il7) . Pro právo, platné odpad1 
by též argument na str. II7 z &u I zák. z r . 1881' čerpaný. 
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vlastnÍmu životu, beztrestna. Trestnou zustává v oblasti angloamerické, 
'kde zachována tak kulturní jednota ideálu, k nemuž právní fád smeruje. 
Autor sám vyslovuje se. proti' trestnosti sebevraždy, ale chce, aby ne
hodnotnos't její byla legislativne vyjádrena a spolu určen presne její PIO' 
dem: bude to významno pro pO'souzení trestnosti poruchy nebo ohro
'ženÍ jiného právního statku sebevraždou a zabránení sebevražde. Pro 
hodnocení u smr cen í obe t i s vol n é a t. zv. eu t han cl. s i e, t. j. 
zaiVraždenÍ človeka k urychlení a ulehčení jeho beztak neodvratné smrti, 
budou rozhodny zásélidy platící osebevražde. Výjimečnost pHpadu lze 

. zahrnouti obecnými polehčujícími oko'lnostmi, neboť stanovení zvláštní 
skutkové podstaty privilegované trestní sazbou láme ideovou Jednotnost 
právních rádu. T ,O'též platí o ú č a s tip r i c i z í seb e v r a ž d e, jež 
vecne neliší se od účasti ph vražde: jeďnáním sebevrp.havým se pfetr
huje sice kausální sotlvislost, ale stejne i pfi návodu k vražde. Pokud 
N.e o otázku privolení obeti k por u š e z d r a v í, je treba .hledati od
ploveď v presném ustanovení právního rádu. 

Stej ne zajímava, jako bohatý obsah spisu, je i jeho met hod a. 
Autor není bezvýhradným stoupencem školy Weyrovy, což jeví se ze
jména v jeho zdura,zňování významu teleologie pro výklad zák.:ma (str. 
A9, 122 a j.). Snaží se vedIe toho stopovati a vyjádriti kulturní ideály 
právnimi rády vyjádrené, resultátu pak užívá ku kritice de llege lata a 
návrhum de lege ferrenda. Správne akcentuje nutno st ostre líšiti vý
.klad právního rádu od právnepolitických požadavktt (str. 78 aj.). 

Zdurazňuje l'ozdíl mezi hodnocením normy ,positivne zjistitel
ným účelern, jejž jiné normy téhož právního fádu nebo právní fád jako 

, celek sledují a vyjadrujíc (str. 125) a kritikou ryze politickou (,meta
juristi'ckouc) . Myslím, že toto' ruznení opírá autoT o zcela vnejší sku
tečnost, že podklad kritiky béfeme z platného práva ' - a to patrne 
pravidelne pouze z jednotlivých jeho norern, nehoť ideami právního 
'rádu jako celku težko hodnotiti a s výsledkem kritisovati celek práv
ního rádu. Kdyby pričítal . obema zpusobum hodnocení vnitrní ruznost, 
.blíŽil by se snad argumentacím prirozenosprávním, které potírá, zduraz
;ňujeť metajuristick,O'u povahu kritiky pouze politické, v čemž mohl by 
býti spatrován názor, že kritika dIe kulturních ideálu platného práva 
,)bsahuje stopu »juristického« charakteru. Dr. Vladimír Solnar-. 

Dr. Max Lederer: Predpisy trestního zákona i rádu rep. čs1. -
(Autor t. č. suplent stolice trest. práva na nem. univer.) - 8°. - A. Haase. 
Praha 1922. - Účelem tétol sbírky jest dociliti prehledu na poli práva 
trestníha i rádu po zmenách, které na dosavadním stavu právním učilo 
repubIikánské zákonodárstvÍ. Až do 30. června 1921 jsou tu uvedeny 
všechny zákony i nafízení této materie se týkajíCí. Sbírka jest pre
hledná a zevrubne uspofádána. Jen jednu chybu má: zákony a nafízen'i 
jsou tu uvedeny v poradí, jak vycházely v úrední Sbírce, nikoli podle 
oboru. Treba že uznáváme, že jest obtížn.) mnohdy, kam určitý zákon 
má se zaraditi, zda do té či oné skupiny, prec byla by kniha. získala na 
praktičnosti Rejstfík pak mnoho ani nepomuže. - Jinak mel autor sna
hu, alby knihu učinil ruznými odkazy a poukazy praktickou pra praxi 
i s t u d i u m. Jeho počin jest vrele vítati. -á-

Dr. jur. V. Perek: Ochrana menšin národnostntch dIe mírových 
smluv a skutečné pomery v naší republice. (Otisk z České RevLle .) Roz
pravy a prednášky Státovedecké společnasti č'is. 5. V Praze 1922. Cena 
Kč. 3'30. Str. 27. - Spisovatel vyloživ stručne zása.dy ovládaHcí míravé 
smlouvy, pokud se týče Olchrany menšin, rozbirá provedení techto smIuv 
ve státech závazných, zvIášte pak v čs. repubIice a kritisuje úpravu 
ochrany menšin národnostních, jazykavých, ra'sových a nábaženských 
u. nás. Vytýká nedostatky smlouvy brnenské s republikou Rak<)uskaru 
ze dne 7. června: 1920, v ní~ nebyla zajištena náležitá reciprocita pro' 
české menšiny, a pražské smlouvy s Polskem ze dne 29. listopadu I921, 
která dokance predbíhá dasud nevydaná jazyková na1-ízenÍ fóvnež favo
risujíc polské pfíslušn'iky na Úk.)f našich. Vttbec poukazuje na naší 
benevolenci vuči ci zím menšinám, ClJč pomery českých minorít ješte ne-
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jsou tak upraveny, jak by bylo lze v samostatném státu očekávati. Pfi
pojen jest text zákonu, nai-ízenía státních smluv ochranu menšin up ra
vujících. - Brožura jest vhodna pro informaci širší ve.fejnosti i jako 
pomucka ke st~diu. Hk. 

T. G. Masaryk: Poselství presidentova. - ,Občan. knihovnac 7.-8. 
Stát. knihosklad v Praze 1920. 12°., str. 70. Kč. 2'-. - Upozorňujeme 
na sbírku vybraných proslovu presidenta Masaryka od prvního jeho 
vstupu na domác!: pudu dne 22. pros. 1918 až po tretí poselství pri 
70-tých narozeninách presidentových 7. brezna 1920. K tomu jsou pri
fazeny i dve reči M\asarykovy o vojsku. Sbírka tato je velmi výhodná, 
ponevadž velmi nesna1dno shledávají se podobné projevy, jež značí pro
gram, po denních listech a bylo by si práti, abychom podobných pfí-
ruček meli co nejvíce. Ča. 

Dr. Przemyslaw Dqbkowski, Stosunki košcielne ziemi sanockiej 
w XV. stuleciu. Przemyšl, I922, 8°. 45 str. Kdežtol v našich právních de
jinách zustává dosud dosti nepovšimnutou otázka st a r é hoc í rk e V'

ní h o z ríz e nív polské vedecké literature venována této otázce velká 
péče. Sluší tu upozOlrniti jen na\ práce profesora c'irkevního práva na 
lvovské universite prof. Abrahama. Náboženské pomery zemi sanocké · 
nejsou tak spletité jako národnostní. Existují tu dve velké organisace 
církevní: církev západní a cÍt-kev východní. Duchovenstv,;) hmskokato
lické melo tu velký význam. Na prvém míste jest biskup premyšIský, 
který jest nej~n hodnostárem duchovním, nýbrž i svetským. Je vlast
l11kem bohatých statkl't. Biskup premyšlský mel svo u kapitulu. Autor 
poďrobne líčí církevní zfízení, vypo.Čítává l«)stely, jichž seznam je velmi 
podrobný, zajímá se také o zfízení klášteru. Pfi té príležitosti podává 
autor vytčení hranic zeme sanocké. Zaj'imá se zfízením patronátním, 
riizných bratrstev, škol a nem::>cnic. 

V druhé části studie probírá autor zfízení církve východnÍ. Pcdává 
rovne ž statistiku cerkví (sinagoge ruthenorum) . Hodnost popa udržo
vala se 'Jbyčejne jedné rodine. Cerkev byla považována za vlastnictví 
majitele vsi. Popi platili pánu census sinagogae. Ve vsích na práve va
lašským zvali se dávky naturální honoraciones. Nad ducho'venstvem 'VÝ
chodním vykonával jurisdikci premyšlský vladyka. Autor pojednává 
pak o nižší vrstve duchovn'ich než byli popové, jež zvala se ~djaci<. 
a onomasterách. Aut'Jrovi poskytly hojný materiál soudní zápisky 
z Akt grodských i zemských. Jak rečeno, mohly by býti pw naše po
mery polské studie z církevního zfízení a i prítomná studie vzorem. 

Rr. 

Časopis pro právní a státní vedu. První dvojčíslo pátého nčníku 
vyšlo v breznu s bohatým obsahem. Docent Dr. J o s ef Hr d i na uve
rejňuje v nem článek o správe, správním právu a nauce správní, v nemž 
na podkbde hojné literatury pojednává o nekterých bodech ~·ytčcného 
predmetu. Ostatní články vyšly vesmes i per brnenského právnického 
dorostu, jehož výkvet počíná se opravdu kolem tétol nové vedecké tri
buny soustreďovati . Kol. JUc. Z den e k N e u b a u e r velice pouta
vým zpusobem uvažuje ve svém článku o dúvo,Qu platností zákona, kol. 
JUc. J o se f Š a far í k velmi obšírne a používaje rozsáhlé literatury 
píše o zákonech formálních a materiáIních. Tretí prací právníka dosud 
nepromovaného, uverejnenou v tomto č'isle, je velmi pekné a zajímavé 
pojednání Majetok spolu n~dobudnutý dl'a súkromnéh::> práva platného 
na Slovensku, podané JUc. JJ). Fundárkem. Záverek k diskusi v nekte
rých sporných bodech penežní teorie uverejňuje tu p. prof. Dr. V.!\'fild
schuh, . k nemuž p. prof. K. Engliš pripojuje svuj Dodatek. V hlídce 
časopisu (vedI kol. JUc. Adolf Procházka), podá-á se velmi rozsáhle 
prehled článku z právnických časopisu Československa i ciziny. V od
dnu Literatura uverejňuje p. prof. Dr. Kallab p'Jdrobnou recensi práce 
docenta Dra J. Stránského : Vule poškozeného ve skutkových pod.sta
tách trestního práva a kol. JUc. Procházka obsá:'hbu studii o KelsenČ).ye 
knize Das Problem der Souverenität und die Theorie des V6lkerrechts. 

'" 
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Postupujíc za svým programem, který s i vytkl a, repr ~sentuje se 
takto i v novém r6čníku tat,::> brnenská právnická revue , pomerne ješte 
mladá, zcela dustojne. O ní a o tom , ja k vznikla, chci napsati ješte ne
kolik slov. 

Sti-ediskem mOl avských právníkll byla od let Právnická Jednota 
Moravská v Brne, která také vydávala vlastní č;}s.:>pis: »Z prá v y 
Prá v nic k é Jed not y Mar a v s k é v Br n e « . . Byl to časopis 
pevné tradice (dosáhl úctyhodného počtu 27 ročníkú), veno vaný veskrze 
otázkám, duležitým pm praxi právnickou. Teoretické úvahy byly \T nem 
zastoupeny merou zcela mizivou. Teprve na samém sklonku .... álečné 
doby (1918) dosáhli privrženci reformy tohoto časopisu znamenitéh) 
úspechu: mimorádná valná hromada usnesla se zmeniti smer flzenÍ i 
název časopisu, kterému pozdeji určeno jmén::> » Č a s o p i s pro prá v 
n í a s tát nív e d U « . Redaktory zvoleni prof. Dr. Weyr a r. z. S., po
zdeji _ vicepresident z. s. p. r. Josef Purcner. Zmena proveden.a dIe usne
sení valné hromady hned od 3. čísla XXVII. roč. bývalých Zpráv Práv
nické Jednoty Moravské. Cíle nového časopisu vytklo vydavatels!vo a 
redakce v prvém čísle ča.sopisu článkem , datovany'Tm 1. kvetnaJ ľ918. Po 
zduraznení toho, že časopis poskytne pro príšte více místa vedecké 
teorii právní, než se delo dr1Ve, praví se tu: » Č;}sopis pro právní a státní 
vedu « chce býti dále prukapníkem n ov).-ch ideí a programu. Zríkaje se 
vedome poslánÍ svého predchudce, chce se státi strediskcm a uhniskem 
vedecké práce právní na Morave vtlbec. Chce býti čt en nejen členy 
polku a praktickými právníky, nýbrž apeluje na veškeru českou verej

nost, která se zajímá oo soudobé politické a ::,xiální problémy ·,1ubec. 
A kdo by se v nynejší pohnuté dobe politické o problémy ty nczajímal? 
N áš časopis chce dále plniti p')slán'j výchovné: chce vychovati a sou
strediti všechny pracovnÍky, kterí cítí v sobe schopnost a .lásku k lite-

. · rárni práci právnické. Proto vznáší vrelou prosbu na dosava:i.1Í spolu
pracovníky, aby mu i v nlOvém jeho rouše ziistali verný-mi a: zve upri mne 
mladší generaci právnickou k spolupráci. Setká-li se tato výz-va s úspe
c hem, pak dosáhne toho, co nejvÍce mu leží na srdci: aby v Brne 
vzniklo samostatné stredisko vedecké práce právnické; kte,é 'úude snad · 
v budoucnosti úspešne závoditi se s ti'-ediskern pražsk)Tm .o!l 

V časopisu zustaly však i nadále spojeny část teoretická a prak
tická, t. j. vedIe úvah teoretických byla zde v hojné 'TÚre tlverejňována 
i judikatura. Avšak s rozvojem obou částÍ nedalo se sr.:wnati, aby byly 
trvale spojeny 'v jedinou publikaci a tak na sebe vázány. Zcela správne 
byl o poznamenáno (r. II . č. 3/5, str. 205) , že praktikovi velice 7áleží 
na tom, aby nová rozhodnutí nejvyšších tribunálu dostal do 1 uk::lU co 
nejdHve, aby dIe nich zaJi'-ídil svou další č.innost. Teoretik však nemá 
valného zájmu na tom, prečte-li si to neb ono pojedaání o den cJHve 
či pozdeji, chce však je dostati do rukou úplné a nikoli rozk()usk..)vané 
na nekolik »pokračování«, což je nutno, pri periodických tisk::l vi:l.ách, 
vycházejíc'lch časteji, ale v menším rozsahu. Proto jest považ')v,lti za 
velk)T zisk, pro oba obo.ry, jak teorii tak i judikaturu, když ~1ep1-iroLené 
jich spojení v jediném časopise byb rozvázáno. Stalo se tak zvlášté 
pričinením prof. Weyra, který rediguje nyní část teoretickC)u, jíž zustalo 
jméno » Časopis pro právní a státní vedu<. Část jJraktická vychází jako 
príloha Casopisu p,)d názvem ,Prehled rozhodnutí ze všed oboru 
právních «. 

Jest v zájmu právnické obce vubec a našeho právnického dorostu 
zvlášte, aby netušene velk)T rozvoj nové vedecké tribuny, která behem 

- nekolika málo let vytv'Jfila se z pouhých praktickým pf'ipadtllTI veno
van)Tch zpráv Právnické Jednoty Moravské v Brne, pokrač.:)Va,} stej
ným tempem i v budoucnu. A právnický dorost naší fakt1lty jest Zv lášť 
interesován na tom, aby se potvrdil'9, co napsal prof. Dr. Weyr: »že 
konečne i z fad posluchačstva právnické fakulty pribude rada nových 
čtenáru, predplatitelll a snad i prispÍvatelu, jest nepochyĎno«. ·- lk. 

Dr. jur. Fr. Čáda, Soupis české literatury právnické a státove
decké. Vydali Bursík a Kohout, knihkupci university Karlovy a české 
A kademie ved a· umenÍ. Praha 1922. Stran I60. 
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Soustavná, o dborná bibliografie j e nezbytným predpokladem každé, 
i seb e drobnejší vedecké práce a vítanou pomuckou všem, kdož tlm 
kterým 'Jborem vedeckým se chtejí zabývati, tedy predevším i student
stv u. U nás potreba její je tím citelnejší, že ve velké vetšine oboru 
vednJ ch nemáme systemaltick)rch del, která by aspoň nejduležitejší 
lit e r aturu udávala . Ne1<:terí spi sovat elé vkládají aspoň do učebnic 
stručné pi-ehledy nejduležitejších prac'! svého oboru. Mám na mysli 
pl-edeyším posI. vydání Kadlecových »Dejin verejného práva «, Kapra
s J V a »Prehledu «, n ebo nekterých vydání Národohosp. politik prof. 
G rubera . Z velkých SYStéJTIllV edeckých jsou to predevš ím díla prof. 
Horáčka, Heyrovského (4. v yd. Dejin o systému rím_ práva) a Kapra,sa, 
jehož právní dejiny podávají vyčerpávající prehled literatury, který 
by mel být vzor ern podobn;ým systematickým dílum, které, jak) dou
fáme, záhy i C.J do ostatních oboru vedn'lch , naši literaturu obohatI. 
Pokud se týče prítomné práce Čádovy, soudím, že má sledovati prede
vším úkol druhý: skýtati interesentum všeobecný prehled v literature 
právní a státovedecké. V tom smeru , ,až na nepatrné výjimky, - k roz
SQ hu latky podmínené, vyhovuje úplne svému úkolu. Hlavne student
s tV J, a to práve nejmladší kolegové, naleznou v ní bezpečné vodítko. 
Bibliografie, urč ené k úkolllll1 vedeck)rm, dlouho budeme asi postrádati , 
ale Čáduv soupis je jedním z prvních pOkUSll , které snad společnQu 
prací povedou k cí1i. Ovšem dve vady - Čádou nikterak nezavinené -
Soupis má. Predem neobsahuj e bibliograficky nezbytných údajll o m'iste 
vydaní a nakl adateli_ Autor odllOdlal se k tomuto ústupku nerad a 'te
pnre po boji s nakladatelern , který uvedené udání nechte1 pripustiti 
z duvocllt ú sporných i konkurenčních. Nedivíme se dru Čádovi , že i za 
tec h po dmínek se úkolu podjal , ponevadž nebylo zbytí , chtel-li celý 
podnik zachránit. Vetší, po mém ú sudku je vada, že nejsou udána ne
mecká dDa českých právnických s pi s'Jvatelu. Vždyť práve nejlepší je
jich práce byly vydány i nemecky, n ekteré dokonce jen nemecky (na 
pr. Tilsc hllV »Einflu ss« ). Zde stal se znovu ú stupek nakladate1i, tento
hát opravdu na újmu úplnosti dí1a. K článkum časopis eckým phhlí
ženo, jak patrno, jen príležitostne, pokud vydané referáty byly dosa
žitelny. A však i pres uvedené nedostatky lze dílo Čádovo jen uv'ltati 
jako první , treba smel)' pokus, který nezustane bez následování. 

B. Šejhar. 
Alois Hajn: O českých stranách politických. Pr. 1921. Min. škol

s tv í. Občan. knillov. IS. 8°. s. 47 . 2'80 Kč. - Hajnovu činnost v tomto 
úbo ru již známe. Poprvé pokusil se o charakteristiku českých politic
kýc h stran roku 1903 ( »Politické strany u nás «), ale od té doby zanechal 
č inno st i v tomto smeru. Mezeru tuto v naší odborne politické literature 
vyplnil pak dr. J. Heidl er knížkou »České s trany politické« (1914 »Za 
vzde1.« 8-9) , jež vre1e byla sice pfijata kritikou, ale brzy byl a roze
brána. Teprve po prevratu V. Choc snalžil se vyložiti programy jednot
livých politických stran brožuro u rázu ví ce informačního ( »Prehled 
politic. s tran v Čechách. ( Propag. knih. čs. cizin. úr. S. 1919), až teprve 
nyní vystupuje znovu Hajn se svou prací psanou v lednu 1921 v Mni
chove. Správne pochopil , že účel em podobné knížky není opisovati 
programy jednotlivých stran , nýbrž že dO'stačí podati z nich výtah a 
pí-ipojiti vecnou kritiku. A skutečne nelze uphti spisovateli do brou 
snahu vystríhati se dlouhých polemik, a le vysloviti se nestranne o po
litických cílech_ O s tatne učinil tak i ve velmi pekném úvode o' stra
nictví vubec a u nás zvlášte, mezi nejž a programy jednotlivých stran 
vklínil dve kapito'ly nástinu IJ stranicko-politickém vývoji našern , prvou 
až po 28. fíjen, druhou po nem. Je to práce po-zoruhodná, jen jest si 
práti, aby autor její brzy nám podal obšírnejší zpracování o {ét'J otázce, 
jehož · dosud stále postrádáme. ' Ča. 

Dr. Wladyslaw Namyslowski: Ustrój' sqdowy w srednicwiecnej 
Serbji. -- Lwów 1922 - 8° - str. 62. - polsk)r autor ve svém dí1e 
pojednává predeVŠ'lm o soudu královském, o soudech krajských , o soud
nietv] církev., o patrimoniálním soudnictví šlechty, o soudech pro ci
zince a soudnictví mest ském_ Nejvyšším ve vlastním slova smyslu byl 



144 

s o u d k r á l e. Rozhoduje nejen j ako první a poslední instance ve spo
rech vyhražených králi, nýbrž též všechny spory jako instance nejvyšší 
a funguje jako soud ďV'Jrský. Reservátními spory byly podle zákoníka 
cara Stepana Dušana: krv (zabití), vražda, tat (krádež), gusar (loupež), 
prejem ljudi (pomoc úteku poskytnutá! poddanému), zemlja (spory 
'o pudu), nevera (zrada), razboj vladiča'ski (znásilnen'l šlechtičny), čel
jadin (spory o nevolníky). Král tu r'::lzhodovall spory buď sám, neb 
delegoval určitého, obyčejne dvorského Medníka. Soudní agendu vyko
nával králi zvláštní Medník »pristava dvora kralevstva mi4:. Jiné spory 
rozh::ldoval soud královský cestou relace a suplikace. Relace záležela -
v tom, že nemohl-li nekterou komplikovanou pri rozhodnouti soudce, 
zažádal o rozh::ldnutí kt·ále. Suplikace, která spočívala v tom, že strana 
mohla zažádaiI:Í o rozhodnutí prímo krále, byla v Srbsku omezena. Pro 
spory dvoran byl ustanoven dvorský sudí. , 

S o udn i c tv í k raj s k é, župní, melo svuj vývoj a podléhalo 
vIivum zfízen'i byzantského, Již záhy vidíme tu oddelování záležitostí 
správních od soudních již koncern 13. veku. Teprve car Štep án Dušan 
provedi organisaci coudu župních a oddelil striktne správu od soud
nictví, pri čemž Medníkum správním náležela' jen exekuce. Kompe
tnece soudu župních vztahovala se na všechno svo bodné obyvatelstvo. 
Vyňaty byly kláštery a kostely, mesta, cizinci a nevoiníci. Náležely 
jich kompetenci jak trestní tak civilní spory. Autor dále tvrdí, že v žU
páchr existuj'i soudoJvé cárští a vedIe nich zasedají llPorotnici« t. j . 
pHsežní soudcové volení. Tvrdí, že porotnici nebyli institucí spolupH
sežníku (conjuratores), nýbrž porotci. Puvod jejich je sporný. Aut'Jr 
upozorňuje tu na podobnou instituci vyskytající se na slovanském jihu 
v pomerech mezinár'Jdních a odvozuje jich puvod odtud. 

Kláštery a kostely mely privilegované sou dy vlastní, také soudy 
pHsežné, Phklad soudu nejvíce nadaného privilegiem jest klášter Hi
landar na hore Athos. Povaha zeme srbské vetšinou zemedelské zpu
sobiia čilé styky s cizinci, s Dubrovničany, s R.eky, Armény, Benátčany 
i se Sasy. Čilý styk 'Jbchodní prinesl nutne sebou i úpravu soudnictví 
ve vzájemných sporech. První styky i úprava soudnictví je mezi obyva
teli Bosny a DubroV'ničany. V 13. stol. vznikly zde již smíšené soudy 
složené z jednoho Srba a jednoho Dubrovničana. Konečnou úpravu to
hoto soudnictví provedi car Stepan Dušan. Podle této reformy spory 
mezi Dubrovničany al Srby vyrizovaly. smíšené soudy složené ze soudce 
srbského a p'::lro~cu. Soi..tdcem byl buď carinik neb knez t. j. náčelník 
obcí a tržišť neb v mestech námestek cárský kefalija. Porotci t. zv. po
ro'ta skládala se z poloviny ze Srbu a z poloviny z Dubrovničanu neb 
jiných cizincu. Pozdeji soudce srbský usto.upil a zustali pouze v soude 
porotci. V koloniích Dubrovničanu fungovali )konsulové4: spolu se 
dvema pHseďicími l>judices«. Krome techto soudu smíšených exist,::)Valy 
t. zv. stanki,' pohraniční soudy mezinárodní. Krome Dubrovničanu meli 
v Srbsku velký význam zvlášte v hornictví Sasové. Meli své zvláštní 
soudy curia Teutonicorum, jež Hdila se predpisy Sachsenspieglu. P 'J 
dobne pro spory mezi Srby a Sasy byly zHzeny smíšené soudy již po
dle predpisu krále Štepánal U roše. 

, V Srbsku byly tri druhy mest. První skupinu tvorila mes'ta puvodu 
rímského se širok!Ju samosprávou. Druhou skupinu tvorila mesta pu
vodu reckého. Vlastní srbská mesta nelze srovnati s mesty západo~ 
evropskými. Predpis o zHzení soudn'im techto mest jest v zákonníku 
cara Štepána Dušanal. Spory, které mel o mešťanstva mezi seb-Ju, byly 
rozhodo'Vány buď cárským námestkem zvaným gradski vladalec neb 
kefalija, sevast nebo äuchovenstvo. Toto patrne rozohodJvalo spory 
mezi mešťany v mestech v krajích reckých. 

Studie Dr. Namyslo.wského je velmi zajímavou a velmi cennou, 
prot'Jže tPredmet dosud zpracovánJ nebyl. Treba že stručnost stud ie 
pfispívá ku prehlednosti, prece nekteré části žádaly by hlubšího zpra
cování. Je velkou škodou, -že autor pominul vy1íčení pomeru soudního 
zfízení mest dalmatských. Rr. 

Nákladem S. Č. P. "Všehrd" v Praze. Redaktor dr. František Cáda. 
Tiskl ll. StýbIo v Praze, Václavské nám. 26. 


