
jetkového. Kdyby pro vilnlu něj ,akou zboží }eldnoho z,e Slpolečníků 
mMo přj'Padnollt,i db. komory králI., tehdy Sjpol!e,čný ,m'ajetek .se no<z
dělí, 1P01ovinanálež,ející prov:iněném,u slpa\CIJne dio komory, dJruhá . 
zůstaine druhému sp.oleční1k,u . 9 ) (Dokončení.~ 

Studium právnické v Paříži. 
J. Kliment (Praha) . 

Dříve, než p Olkus'í1l1 s,e piOdati Q1br:a,z s,tu·dlijn~ch 'poměrů ;praříž
ských, polkJádám za vhodné zmíni,ti se SltnUičně .o po\ds,tatě a vý
Zl1lJalmU z ah ran i ční h o st 1.1 d i a vllbec. ]eslt j'edním z nejdú
lež,i'tějškh čjnitelů v roz·sáhlém a liids,tv,u nald jiné žádioucÍim 'OhOJfll 
v z á j em n é II o p o z fl á v á ním e z ,i n á.r O< d II í II o a neipi-e
kvalpujeprOlto, že u nás stalb ·se aktuell1iÍm neprve od OIkamžiklu, 
'kdy ná:njd náš nastoupiJ přÍlmou svo.j,i úča\slt v iffi,ezinál~Oldl1iímkul
turn~m 51;JoJečenstvÍ, tedy od znovunabytí státní naší Sla\mOslta,t
nesti. 

}\ tu v-ši.mněme si nejlprve IP O' d 's t a .t y studijnílho ,poislání 
jedl'1'O'tliv.oova za l1flailicemi. Diva stejně ,důlež,ité úkolly nutno .. s,i 
v něm uvědomiti: prvým - všeobecným - .IeSit cíl e v ě d 0111)T 

p o byt, t.o je ,plánovitá snaha Jpro11iiknOIlJti všes,tr,a'nné nové pr,u
sti-ech a po,ro'zuměti žiVlotu dotyčné'hlo ná.roda;. ú'koll druhý ----:
zvláštní -- tvoří pi'-íSklŠl11.é o ·d 'b Ol r n é s.t tl !cl i um. , / obou těch
to" v:zájemně sle dO)plnujíóoh ,směrech .musílme pra!c.ovati, .. a Ť'ose 
dvou hledise,k: my .to:tiž nejen že · p o zná v á Ln e stav cÍlzího ná
r'oda, a to jélik v celku (,zmlíněnÝ'm dle,věd!Oimým pol)ytem) , tak 
zvláště v oboru, jejž s'tudllljeme (.odb. ,Slhldáem), n)-br'ž i cl á v ám .e 
s e p o z n a t i j ak:óž,tlo přísll'ušníci s·vého nár,oda, a. to zase j alk cel
k,ovč svým pobytem, talk hl!avně. v ,UbOTU, jejž za's'Dllplljeme (svou 
čiil1.ností MLfcLijní) . Tedy p o st.ránceak,tivnj z~s,ká váme všeobecné 
poznání dotyčného nárlOda a příslušné odbOll.'né vědomosti, při 
čemž srov!lláváním Ipřád1ázíme ,k tlvěldo/lllenÍ si nejen naši:clJ ne
dostatků, 11)/brž imnOlhých nes,po"rnýd1 pi-edností; po stránce pa
\S!ivnÍ ,pak jsme p1-íčinolu toho , že šíří <5le známost ona'šem nár'Jdě 
a s,táváme se t.ak státu pOd!])0ro:u v jeho důJež i té činniOsti pr'olpa
galční. A tak na.stíněnÍ,m !podstaty .za,hrani,čního stucha vysvitl nám 
i VOJi,k)T .v Ý Zll am jeho. Doda,ti oleště clll'tlžno, že studium talkto 
chápané. není úkolem nilk1:er,ak lehkým, ,5 . druhé strany jes1t vš.ak 
v zá}mu státu samého, aby SdlQpll)1'J11 a odhodlaným jedn'O\Hi.vcLlm 
byrl v této snaze co II1lejvíoe II álP'omocen. 

Piř.isltupujeme-li 11yní k v l,alsltnímlu předmětu tloholto po}echnání, 
Zlmíníme se především o v Š. e o b e c n Ý c 11 p o 111 ě rec h s t u
d i j n í 'e h v Pa·říži. Jilc.h dOISlti z'l1.élJČná odchy,lno'st OId IPolm1ěrll na
šich jeslt dána záSla,dně jinou vlldičí zásad .ou školllstvÍ než Ll ~] Iás . Ve 
Fr;a'ncii panuj e totiž » libu-té de l' ens~.ignem,ent«, co ž .působí, ze 
yedle škol státních setkáváme se ve vše,ch odvětvích se š!kollaiillli 

$1 ) Čl. no. 
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s o'u:krOJm~;" 'J:ni (t.akové-h o druhu jest ·i známá E co le libré.: des Scien
,ces Púl,itiques) .P.a1-íž sama jest nt!jJ\Tě.tš,~m s:tředi<s.kem nejtrůzn1Jěj:
šÍch školohojího charakteru, z nichž ·nás ov'šem nejví'ce za]írm,ají 
uče:lriš,tě vysoká. Prvé ·místo mezi nimi za1ujímá U n i v e r ,s:i tar 
jedna z šestl1i;1cti státních U11Í<vers,it francoluizských, flOzděl ,erná na 
pět fa\kult: práVIÚcko L1, lék ař's,kou , přírocllOlvědeckolu (Falculté des 
SciencelS), nosohokou (Fa,culté des Lerttres) a lékárnÍ-C1kou. Spo
lečná bndova fa/kulty přírocl:ov.ěclecké a fi,lo~'o fi.cké li,a,z)rvá s,e SO'r
bonn<..,tl. V čele celé L1niversity stojí rada se .svým trival)"Tm .presi
,de·ntem, jedno tlivé fakullty ~1 '~lravlo'v,ány jsoiu st á l~rm ck.l y e:nerm, vo
Jen'ý'il11 ;prof . Sihorem. l O' s t ,a t n í c h v y s o Ik Ý ;.: h stá t n í c h 
š ,k o 1 pařížských sluší jmenovati vylSlOko u CI~)Choclní, výcholdních 
ja,zykll (zalstOllpCn'a i češt,ina), k oloniál'11IÍ , zeměldrě.l lskolu, alk,a,clJemii 
umění , hudební Í< O'n serv,a.to-l- Cl j. Podlm,ÍJlikou ,př i jetí jes,t buď »balc
caia'uréa:t«, t . .i. z,kouš,ka , p'o dlobná na,ší rna'i'unitě, slklá,dianá bez 
oMedu na předběžné vzdělá'ní, nebo Ipříslušná zkoluš,ka ,při:jíimaiCÍ, 
pi'-~pa,dné i něj a,ké ci,zí, za ro'vnolcenné uznané, vyslvědoení. Při 
hrubším studim nalPomáhá ř'a,da vzoi"n)Toh kni.hoven (B.řbliotlheque 
N ,ation. přes 3 rnili,ony sV,aZ!kLl, přístup na rolc1 Jp olručení naší l,ega
Cf) , ,pra'co ven a museí, umožĎujíckh č.inno s,t téměi- neolhralnáči
teJ'l1'Ol1. 

P ov šimnouti si jest 11Ji-i této ,pi-í'lež) tcs~ti celilwvě i s t u cl c n t .... 
s t v a fr a II CIO U z S 1< é h 00, které jes;t stavem značně svéráz
ným. Vedle zákI.aclní.ho ry,su »,cl u.cha fr,all1ICOU,ZSlkého ,( , tolÍ.ž typické 
lehkosti a veselo sti ( \-e všech svých důsl(xkichcLo\brých i ~pat:
ných) , která, dbajíc ve všem jen radlOis,tných sttránek, dodává ,ce,lé
mu žiyotu ráz Ipříj emné bezlsltaJrostnos'ti, se,TIkáváme se, hla vně 
Li studenttl pa.říŽSlk)T Ch, s ,celým so uborem znaků jim vlla,SltnÍich a 
ť.l ,ení .bez zajímav.osti k nim bl,íže ,přihl'6dno!l1ti. PU.vodem svým 
l1ejs,ou franco uzští s.tudenti vzhledem ,ke k\ie tOl1cÍrnu je š tě kaSltov
.nict:vÍ ze všech složek s'pol l lečťJ1 sik)'TCh , jako u nás, alle není též. 
S~Jo[á'Wl ;é míně.ní, že by jen velmi majetní jeclnotl,i/V,ci stucLov,ali_ 
I Fra.ncie má dnes s,voji nero:úešenou :s'tndentsk'Olu otázku sociální. 
j\] n oho pi-ckvClí.mjíÓho přinášejí nllám jich způsoby ať již na vene;!( 
(berety, odznaky, ,pralpo ry, ohvyk1lcé hlučné průvody »m0'l10my« , 
nez,bytná úča .. st na yšecb velikých hdo v)TCh s,jla,vnoistech) neho 
v oboru vJ,a,s,tllího úv/ota studentského, totiž r,l,a pi-ednáškách a ve 
vzájemných stycích (hlručné pr.oje~vy vltči Ipl'Ofesodnn, jidl iil'o
hl,edn.i cOlvé karikaltury, znalčná zdfrženl.iv'ost nejen k ciúndim, ale 
i ,mezi ni'lli samý'mi a z toho plynlolu:cí nedo sltatek v,záje'm,norsti a 
organisaice). N ení nám Im,o,žnopodrobně.j ,i se zde tímto předmětem 
zabýyati, o Slta'tně .ps·a'l o něm p-ÍJsatel .tě,ehto řádkú ji.ž jil1lde (N. 
Li'slty z IS . čce t. r.), bUldiž jen cel1kov,ě ,kons,tatlováno, že flllaše stu
clentstyo je.s,t v 'mnolh)'ch ,ohle,clech pok'ročilejší. 

A ta'.k . c1o~píváme k otázkám, s t u cl i a p r á v nic k é h -o 
f'.(' tYkajícím. Upro1s.třed tradiř:ní :J.at,insike č.tvnti (Quartier La,tin) r . 

hil,aivním vchodem staré své části k Pa11ltheonu obrácell1iá, l'Olzlkládá 
::;.e bu cl O' v a sti-e,di,ska Iprávnického :s\tudia, ,právni'c'ké fakultypa7 
!'Íš,ské university. Ve veshbulu nové části, cllo rue St. J,acque.s 
Llstící a nyní více POL1,žív'ané, ,upnutá nás nlěl<:íolik desek s 500 
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j,mény ve válce pa.dl}Tch a vyznamenaných jeljícb !posluc.hačů, ja
kož i i-,ada IPoprsÍ s,tarých SpisOlvate1i:l Iprávniokých. Odtud talké 
vkročiti múžemeněkou~ka V lcho1i:ly ,do vdilké dvorany falkul,tní bi
bJioté.l<y, která hlavně za ZlÍtmnkh veče,rů (otevi~ena dOl 10 htoldin) 
slu-o/D1,až<.fuje zna,čně návštěvní.ků .. hnalk rozdělena je9t celá bu
dova v mnolžs.tví » ,sálů«, někulcik » amfite,atrů« , t . j. velký,ch poslu
cháren, zdobenýCJll v čele právně-hisltolf'id<ými 111iaJl ha;mi , a pra.co
ven s,emintárních, z nidlŽ kaidá má svoji siPecie)'ní kniJhlOrvnu . 

P i- e d náš k y, na dva se,mestry po čtyi'-ech měsícíc.h 1'DZ

d.ěllené, k onají se tu o d J. lis,to1paou s 'V}/j,imkoJu nekO'liika fefliál.nkh 
dnů nepi~etržitě, taikž'e vy.kazují daleko méně práz:dnlla než u nás. 
Od naši.ch pomědi odchylují se io'byčeje, ph n:idl zaichlOvávané; 
profesol-i oděpi jsou totiž ve zvláštní roucha a po Ce.lOlU dobu je
ji~ch pi-ed:ilášek sve~~ za ni~11'iv s,! 'uiho~é v~ f,radvch s oz,dobným,i ,ř~
'lezy kOiI .krku, vetsm,o'u valecnľ to lJ1v,a..l,lde s riadou vyZ'namenanl. 
p'i-ednáší se od půl 9. ráno hez akalde.mickýdl čtV\ftí, většin'ou do
poledne a účaslt vz.hl'ede:m k pi"íS'nějš~mu, více školskélTIlU' uSlpoi-á
dáliÍ studia jest dlO/sti značná (při~pívá 1< ní i hojně cizinců, zv.1á
ště ]a;porJ'cll a Cíi1.alnll). 

S t II cl i tl Dl jelSt t Oltiž rozpolčt:eno na úi roky, pOl kaž,dém 
z niohž skládá s,e pi-ecle(psa:ná z:koluška. PI-ed.náš:ky, zvané »co;urs« 
na rou:líl o,d semináři'l - >;. conférences «, jsou já podle jednOltli
y}Tc.h ,let l<O'zděleny, a to ótak, že i:hned 'ocl počátklu' stu,c1uje se 'Práv
ní hi6torie (pdl.vO í-lms.ké a ,dějiny práva francoulz!ského) zánwetl 
s prá.vem platným ,a národní,m Ill osPlOdá.i-stvím. Po úSlpěšném ab
~olvování zmíněll}Tch tří let stfuváse dorf:yčn)T poslucha,č »hce~lltié 
en Dpoit«, ,což znamená, že mllže sle věnlovél'ti ja,k acl'Vlolka,cii, tak 
i ,~šem, Iprávnickou kval,if,i:kalci vyžacluj.ícím, úřadům, nežá.dá-li se 
ovšem, Co.ž jes,t velmi HdJ<é, dokto;rát. Chce-Iii nabýti: i titulu dOlk
to'ra, jenž jesit dvojí! .IP,ro vědy ,právi11lí a ,pr,o vědy po.liti.cké ,a náro
dohoslpodái-s,ké, mlu,sí ješté mlk pOIs]lO;ucbati zvláštní přednášky 
(co'u,rs Slpeciaux pour le cl olctoirat), POcllrOihiti 'sle příslušné zlko ušce 
a pi-ecllož,iti tištěnou thesli. Za vše,chna }meno'vaná léba i zikiQIu,šk~ 
11utno' plat,iti, jest vš,ak možné osvobo'zení. - Pro cizí po:slrtlChače, 
doph'í.ující své vzdělání a nerefliťll<tujíd na fra,noOluzský dip1 Otl11, 
zavedena jest forma t. zv . imlmatrilkubce , tk,terá dává právo k ná-

. vštěvě všech pi'ednášek, i dOlktolrsikých, jakOlž i k ;pří's1ušným vy
syědčenÍ'm o návštěvě . Obyčejně VŠ'aJk ne'Oim~zí se cizí pois.'luchač 
l)ouze na pi'-e'dináš'ky své f.aku lity , vybéi-e s,i i j,iné, jeho se týka.jící, 
a to hucť z o st,atn1ch fakult nebo. jil11ýclh vysotk)Tch škOlIl. Pro ptáv
nítky na p·ř, dllležitý. jeslt Institut .des Hautes Etude.s internart:iona
·Je's, pi-ič.leněný ~k prá:vnické fakultě, některé pi-ednášiky lna vys. 
ško;lc poEtioké (nestudují-li ji zálrov,eň v cel,ku), na COIMege de 
Fm'l11ce a J. Že ovšem př,i t0'111 největ§, í úloruJ hraje .pi-esný ptlá11'o
yj ,t 5r p·os,tup a ú čelné hos:potdai-errllÍ čajS,em , netřeba zdů·ra.zĎoiViati. 

Pokud se p r 10 f e s o r II týče, vycházejí SV}Ttll pos!hlchačůln' 
vždy v elmi ' ~)lChOltllě v.střic a zvláště ci,zincum rádi p:alskytnolu po
i i~ebn)Tch vysvětlení . Pfednáše.1í většinou jasně čl srozumitelně, 
s,pi-áteEti se ovšem l1Iutno s ji'ch výsllovrností 'cizích , zvláště l,a,tin
~k}/ ch jmen, a t o jalk OIbeCl1)TCh , talk i ,T]a>Stnkh (na př. jUis genti'tl1TI 
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vySlLovují »zus ža,dsiom«, něme.okého éLutJo-ra vVaitze »véc« a p. ; 
pro:to velice nás p,i'-ekvalpÍllo, když pf.Of. Rist, pi'edi~ášející O' naší 
.mětnlOlvé nápravě , úpllně s~právně psal! i vyslolVioval jméno mi-, 
ni'st,ra Rašína. Ze známýc'h alu,to.rit (právnid:é fan<ulty nutno jm'e-
1I'ova;ti na pi-o pr·o.f. Gira,rda :p,ro ,právOl i-ín1slké, ] eze-a pro finanční 
p'rávo, 'vVe-i,ss,e pro mez.il11áro:chní ,právo' soukromé, Rista a; Gide-a 
]>1'0 národní bospocl:ái-ství aj. Nemohu ncvzipomenolulti zde též 
d111ežitých a ,vysoce z,aljíma'výc:h pl-ednášek las-ka,vého prof. Lévy
Uhnanna ze srovnávaóho práv,a ohč,anstkéhoa milé ochOlty ře
\.lite 1e hi sto rického semináře prof. I\1eynialla, IPo d j.elh:ož vedením 
wĚ-I jS0m pi-nežitost pracov,a.ti. Nás Čoecholsllo,váky zvláště v uply-
11ulém r oce potěšil'o, že i o našem stá1:!ě seo<llslto je.dna,lOi. Talk zmÍ
TÚ~ ll:)f jli,ž prof. Rist v rámci SVýdl přednášek »La· ,révolluti[on mo
',léta.ire in:terna/t.i otDale et SletS conséquences SlooÍ,al'eis« veil(m'i pl()(chval
ně m:lttllvi!l o naší měllo,vé nápravě, nazvav na!ši Repub}iku jecl!iol1:)Tm 
0ll~ ravdiavý,m stá tem ve sti-eelní Evropě (pro inform:a·ci O!pa'bř~l j soeJm 
TIIU 11lIěJ<'oJoi!k článktl Dra Ra:šínla, z Ga:zette de Prague aj.), Vedle 
něho prof. Souchon ,pi-i svém themlatě »La polli,tique lagrail1c a 
travers ľElIro1Jc« Ipodrobně .přednášell .i o naší pozemikové refo r
",(:;, kterou Hčil pko akoCi značně sOlcia\llistJi,cky zalbarvenou. 

A končím-li tento ná's:tin stulclij'mích poměrů pa,říž,siký.ch, pdklá
dá,mza nutné ještě na jednlu věc u,po!Z:orni,ti. V 'Pa~ř1ži nesmí se 'ci
zinec z,all<eknouti z,diržen]i.vn sti lpřísl/l.llšníků veLkého a sebevěd!omého 
11árolClta v{lči němu, l1:)Tbr.ž musÍ, aby ji pi'-elkOlnal, bllleděti s'e zaloJ.eniti 
co nej'více do. tammího života, polkud ovšem , ci ~8:vo!1'l1je .s,tuc1ij!!1\Í! j?'Obyt, 
obyčejně ne pHlli,š dlouhou .dobolU vymeZen)T, l" ezhyt&tlé je,st chá
pati se ka!žclé ;]).i-iležit-tJOlsti k zi,skáváol1Í známostí a nenechati se za
strašiti IpO'čáteč.nÍ:mi ja'zyko\vými i ji'l1lým,i obtÍželm,i. Naši studenti, 
·'vyc.ítivŠí tento neldlosta,tek, hledí mu čeLiti tím, že sdTužUljí se ve 
",vé )~A,ssociat.iOtn ,des Éhltdi,ants 1:Johécosl'Ovaques« (9, rU!e Mi
ch eíet), okdež pořádáníl1TI fflanco<L1zs!kolčeslký-ch večerů hledí Sll 
usnadniti. ono obtížné uvedení dto nlo'VéhO' p-rols!tředí. Doufejme, že 
11jetím se práce i v jř-l1}T,ch směredl (,ubytolVání ve h ial1COuzský'ch 
Tod~nách aj.) bude lP-O rtllabytých zkušeno,stech na zalPoč·até cestě 
ľíP.1ného ú,s<pěchu c1odleno. 

Z ,P RR VY. 
Francouzské pojetí mezinárodního práva_ Z:.ljímavou Pl' eunášku Urt 

téma »La cOl1C'eption franc; aise du droit international « pronesl :2 října 
t. r. v )' Právnické J ednotě « vynikající zástupce francouzské vědy mezi
národního práva Geouffre de Lapradellle, profesor právnické fakulty 
-pařížské l1niver si ty, meškafcí právě v Praze na k on gresu pro let eck é 
-právo. 

Poděkovav za s rdečné uvítání prof. Hobzy pi-ipomellt1l prof de 
Lapradelle nejprve, že počátky inezinár. práva tkví v národním právu 
i t: dn Gtl iv~-ch celků , což znam ená , že mezinár. vztahy, podrobené dnes 
jednotnému sys tému všezávazn)lch norem, dlouho byly upravovány 
v niti-nÍp1i di sposicem i vzájemně se st}·kajících národů; záleželo pi'j tom 
na úrovni k aždého z nich , jakým způsobew. úprava t a se děla . Za svůj 
'úkOll! prohlašuj e pak pi'e dnášející ukáz a ti , jak fr ancou zský duch byl n a 
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