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Miflová sm}OUlva - 3:1: UŽ saint-germaÍil1oSlká, ikJterá, j,a1ko l': .a 
S,lm lPomerŮlm ne]blizší byla. tu citována, neblO jlÍJná - ro,z ,děljla 
přinozeně .válčÍJd státy na dvě skupiny: vítězle a lP,řemožcné. Avšak 
i mezi v'Í'těznými Sltáty můžeme j<lJsně pO'zldr\o'va,ti značné mocerl-
ské rozďHy. J:SIOU tu stásty a nárddolv,é, k,teří v,SltoUlpil,i ··dJOI vál/ky jako 
samOlsta'tné suverení jednotky, a národavé, jichž státní sa,moiStat
nó'st dala se te.hdy pouze pi-edp,o,klá4,ati, neboť její v,zni~( byl po-'d
m~něn 1PřítznivýmvýsII,edh~m váJ,ky a spra.vedilností m~ro:vé k0'nfe
rence. Me1z-Í ty/to státy patří v prvé i-ade ČeskOlslllQov ensko . Spojenci 
rOlzbí}ejic,e Rako/usko-Uhersko, byli si v~domli, že místo nepí-itele 
př.ibuide ji:m l1ěklOlik nových pi·átel ; bylo však třeba k , t Olmuto 
činu Ipřece t:l1ochu s,ebezapi-ení, neboť, j,akkoh jest příjemné z~skati 
riové Ipřátele, jest nepříjenJ11é ztratiti nepřítele, který jesrt P0-
ražen a Imá pl,altiJti. N eprojevil-lí se v,hv tohoto. nepHjeimnéh)
,paaitu !pří 'mo v míť,o\vé sm,louvě, projevil se přece v pra!ksli růz
ný!misnah ami, které směřov'al y k tOlm u , aby finanční defekt by i 
něj ,ajk uhta,zell. Podahlo-li se však tyto snahy rea.lisova/t, stalo se 
tak pouze v dohodě .se s,táty súčastněný;mi , n~kdy vŠlak néÍJsilným 
v:)T\k,llaldem S!rnllO;uvy . 

Je účelno, aby v řízení trestním . řešeny byly 
otázky Dráva civilního a správního? 

Jiří E 1 m e r (Brno) . 

Onen způsob trestního 1-ízení, kde Soolučasně i soukrvmopduv
né nárqky osob qeliktem postiže"ných se řeší, nazýváme '1- í z {-~ .., 
n í 'm a d h a e sní m·. 

Vši,mněme .si nejprve p.ovšecbně, jak toto ř~zení Soe prlOvá'dí 
a pél>k QlCel1-1Ue jeho vhodno,st či nevhOldlnOlSlt. 

Platný tresltní řád v § 4 praví, že právo soukromé, jež vy~ 
plývá z trestního činu, žádá-llÍ tohO' po'Šk'ozený, ,má býti současně 
v ří.zení trest. vyřiz'eno. Ov·šem tento iPožadav.ek reslP. tolto právo 
SIOulkronného úča's.tníka jev druhé vlětě toho\to /par,a,grafu o~neze1J.O 

_ t hes.í, že se tak ,státi m{lže jen tehdy, není-.]j ti·eha c:talš~h()i dů-kazu, 
a nezdá-li ·se soudci nutno, aby takov'é ctalší vyhledávání bylo 
přenecháno .s.dudlU aivilní.m1.l. 

. SoukrO!mým úČélistnike.m je tedy ten, kdo treisitním činem 
újmu na s"\Tých Iprávech vzal a k,cUo .zár0'veií. k provedení sV)Tch 
nárokt''1 sOUJkrorri.;oprávnkh, z tohoto ,pOlškození odv0'zovaných, 
k trestnímu i-í'Z,ení z úi-cdní povinno.sti zahájenému se přihlásiL 

Ze znění §§ 47 a 449 tr. ř. s,e odvozuje, že adhaese nemá nlí·
sta ;při deliktech soukrOtmý,ch. .Te sice pl1a1vdou, že do'sJlOlvné znění 
z,míněných p,aragr,a,fů toho nep-řipoušti, avšak ,de leg-e fe'rend1a mí
n ím , že celý smys.l to\hqto i-Ízení tom;t1 od.poruje. 

Při\p'ojiti se k trest. řízení má právo jen ten, komu j.ednánim 
obv.iněného zpúsobena bylla š;k d c1 a , ať pokUld se týče práv m.a,1et
kov'ých nebo rOdinnýoh. Jest OItáz'ko:u, zda slingulární neb univer"': 
sá,lní právní nástupce toho, komu hyl o uhlízel,o, může se připojiti 
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k tre6t. řízení. Zákon ,tuto věc neřeší , avša.k obecné mínění a roz-
hOldnutí kasačního soudu toho nťjphpouští. ,\ľ yvoclítJí to vŠaik nelze
z doslovného znění § 49, ježto toho ani nedovoluje, ale také ani: 
nezakazuje. . 

Proti tomu Š 47 prohllašuje za soulklromého účastn~k.akaždé
hO',kom.:u zločinem y jeho právech by.lo ublížello. Zdá se, že to:t o 
u/stanovení nao/pak svědči ive prospěch (práv nás,tupců poškozené·' 
ho, 'obzvláště když si uvědolmíme, že nárolk soukrolmého Úlča's,tníka 
Slměřuje jen k odsouzení a nemá tudíž účeliu poenáJního. Op3Jk 
nedá se také tVHtÍlti poukazem Rul f o V }T m/) že právo adha:es
níJ10 říz,ení je iprávem veřejným a j,ako ta'kové že nelze ho přená-: 
šeltii na oiSoby jiné. Nemohu se ,Sjpokojití s tí'mt.o jeho výkla'de.m, 
ježto n~kde nenadézám důvodu pro to, že by yeřeJllé právo, tako
vým zl))'ů,sobem ikonst!iUO~T ai11é, neby.lo iPřenosné. 

Jaké j1sou p'OIdmín1{y řízení .adhaesního? 
V § 47 odst. I. se pr,aví, že adhaerentelm může býti kaž,dý, 

k,omu bylo ublíženo a kdo iS,e před početím hlalvního Ipřeil,íčení zaň 
při'hlásí. Je.st jím tedy jen ten, 1-cdb Is,e :přihlásí. Proto § 365 sta 
nowí, že soud z lPovin11'osti úřední ·má poškozeného zlplfav,iti o za
počatém přeUčení. N ev iJd ím však ve znění § 365 žá,dný podí-kI.ad 
k dcmněnce Rul f o V ě,2) že 'sou:dtresltní má kalk dlouho čekati 
s usnesením, dokud není vý;slovného ocli-e.knutí se po~klOzenéllO 
a jistě ta/ké smy,sl ,práva aclhaesní:ho co práV'a soulk'rOlmého tomu 
oidp oru je. 

Jakmile se lSo,ukromý úČa.stnílk k; Hzení Ip'l-i,hlás,í, dává mu zá
kon možnost, aby vším m:ožným a ,dovoleným způ,sobem na vyi'-e
šení sparu ve ,SIVL1] IproS[)ěch ptlsobill. Trest. řád v celé řaldlě /para
grafů upravuje j-eho z.a.~iahování Ido nr. řiz,ení. (§§ 47, 72) 110, 221 , 
222, 224, 243, 255, 304, 306, 324 at!cl:.) 

S to r c h 3
) má za to, že tato oiprávněi1í jdou dále, než k če

mu Slměřuje účťi1 adhaesního Hzení.Uvědoim~me-1iSli však, že 
o soukro11l0právnkh národ·ch může se rozhodnouti jen tehdy, 
je-li ohž.alovaný uznán vinl'l}Tm, :paťk . ji ls,tě hudeme .so ukromému 
úča:sltníku přiklá,dati IPrávo co ne;vÍlce IPůs.ohiti i v' tomto směru. 

Výrdk soudce mtiže s,e týlkati bud vrácení věci uzm.uté nebo 
naJhrazení škody, z'pt1sobené obžaJolvanÝil11 nebo ](onečně cUe § 371 
nLllže rozhodnouti o nároku, ahy jilsté 'lxávní jednání nebd !práv'ní 

,poměr zcela neb z části byly IP-rdhlá:šeny nepll,altn)rlni a .alby byly 
stanoveny (právní ná;s,l'ecllky jich neplatnosti . Rovněž Im,ůžepro
hláls,i,ti někoho za vyloučena z dědktrví pro pOl1ušení te.s'ilaJ1TIentu. 4

)' 

Jen pr'oh\l,ášení neplatnoSttli offi!anžel'Ství přÍtsluší vž·dy ,soud{uTI ci-o 
v,i,lním (§ 371). Rozhodnutí o tom učinil drvor. dekret ze dne 23'-

. s'r'pna I819 č. 1595 Sb'. z. 's . §§ I a 13, :kte~ý ,sltanoví celou {-,adlt.! Ikau
tel, jilCllž třeha dbáti v řízení O' nepllatno\sti ImanžeJ,srtv:í ,a k nimž 
tr. soud -přihlížeti nemůže, nehledě ku celé Sip,leti oltázelk, jež d o.t~r 
kaijí se vyřešení vedlejškh ntázek (j:éllko plalcei1í ali,m entlt , pl-i-

1) RuH: Kommentář k tr. řádu. 
2) Komentář. 
3) Tr. l-ízení rak. str. 282. 

~) O tom podrobně zákon z 28. V. 1881: č : _1.7. I' z. 
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řknutí dítelk ,a pod.). Ni i t t erb ach e r a' Ne u .ma y e r (Kom. 
srt:r. 842) odůvodňují to tím, ž·e zálkoll snaží se, aby manžels.tví 
v p'latnolSrt~ · bylo zachcwáno a žé proto !pqpírání jeho pl'31tnosti zá
vi~Jým 11óiniJ. na z,vlI. formách, pro které v ráimCli řízení trest. není 
mrs.ta . . 

FOl~my říizení adhaesního jsou tytéž, jako tL řízení vůbec . 
Strany ,musí tedy p.hrr:mstiti každý důlkaz, !krterý ,soUld uzná za 
vhodný a nemusí 'přilPus,titi dtlkaztl, na nichž se struny usne.sly . 

J<llk už nwhoře jsem ·se zmínill, ,může sOlud Itr. od/kázati adhae
renta na pořald p.ráva civilI. anebo nároků.m jeho ' vyhldvěui. Dle 
§ 260 jest tento nález pak sO/Učás,tl rozslUdlku . Ze znění § 260 Č. S 
» 0 náhra.dě pohl!edáJv:ané« .sle vyvozuje, ž,e soudcenelS/mí jíti ultra, 
petitum, ovšem ale může IPož,adavek zmenšiti. 

Proti rozlS/udlk,u nemá adlhaerent olP,navného prOlSltře-dlku, může 
však SfVŮ] nároik vznés,ti na soud 'Civilní, a tlO i tehdy, ,když poža
dované bylo z.menšeno, právě o tento rOlzd'íl. Za ,O/bnov'll tt. Hzení 
žáda,ti nemůže, ale bylo-li toto obnOlVeno, :má býtd Q Itom Z;pr<llven 
a ll1ůž,e znqvu k obža,lobě se připOljiti. 

A nyní IPo stručné,m nástinu tr. Hzení adhaes.n·ího v/ráJtíme se 
k jeho hi\stor. ziuklaJdtlm. 

Probíráme-,li ,dějiny rak práva tr., pozoru,j,eme, že v řízení 
adb. můžeme m1luviti teprve 'v tr. řádlU z r. 1850. TL ,zálkon z r. 
1803 dovoluje soudci trestnímu, aby rOlzhO/doval1 jen 'O nwhrazení 
škody (EntsdúcLigung) ve smyslu ob. z . o . na rozdíl od plného 
dostiučinění . 

Tl'. řád z r. 1853rOtZší.ři1 pllaVO/l1liOlC soudJcovu. DOIVjoilluje ' m,u 
nejen vše to, 00 řád z r. 18so, ale přjkélJzlll.je mlu i rozhodnutí 
o vš,ech j:iných následdch z viny vyplýviajícídl. Ve většině ;přípa
dů jest mu .dovoleno rozhbdnouti i o ne!l)l},aItnOlsti manže:l\S/tví. T o 
úplně o,dstraiíuje nynější tr.řá,d z r. 1873, jehož zásady v řízen í 
adha,esním poku.sil js.em 'Sle z,de uvésti. . 
- V ' -něm. právu obecném proces adihClJelSiní, ač dříve byl značně 
vyvinut, tr. řádem z f .. 1877 přijat nebyl a zave.dena jen t. zv . 
vedle] ší žaloba. 

V :právu ff-a:ncolUzském ie insltÍltut podobný adh. l. z,v. a,ction 
civile. ] e to ža.loba soulkromt.., která jes~pojena s,e ža1oDOU veřej
nou a o nichž se rOtZhoduje sOluča,sně :tl téhož sOJU/du. : 

AngliÍlClké právo adlhaesního řízení ne'zná. Tu jedině může 
býti tr. slQiude,m nařízeno navrácení věcí u1<ra:dených nebo IPodv6~ 
dem získaný-ch .5 ) . 

]e,s,t velmi Eto.vati, že v mo,tivech :k IP.liatném,u tr. řádu nikde 
není ja,sně vy/slloveno o zása;dách a !po/drobnostech . Hzení adh. 
Tím také se stalo, že doS/ud jeho podstata j,e slpoľna. A tali< dnes 
nejen, že se :pr,Otl o jeho, \práv. základy, nýbrž pochybují a vys.lu
vují se vůbec proti řÍlzení odhaesnÍmu. 

N.a'mítá ,se rů.znois,t úče,llt a tím terlv různost zá.k,llaldnich zá · 
sad obou a mn o j. Z nich ovše:mněJkteré '~ elze bráti clo slova., jako 

3) Glas er: Anklage str , 4I pozn., 26. 
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-tv,n±í-~i R-u b o, 6) že tf. SD-1!:ck~ : nezná p'ráv.~ civil~úha. N~jos~řeji 
,se : vy~l-ovil proti řízení ' adhaesnímlll _B u s.: ~ h,7) ' ~tery ho . na~§vá 
;» Iiejsmutnějš·í rostlinou, jálkou kdy ;prárvni , p-Ůrda yyldala« . . 

_N a druhé .sJr,~~ně; ~dyž se dokazuje jehO' . oprávněno&t, jed~í 
tvrdí, že účel řízení aJCiih. Je v . !Pe,dstatěstejný - s hl,avpím ' ú'čeletn 

-~'r_. },lz:ení v-u bec, tedy, že p'().žaJdav,eJk ten ' je částí rea:k.:e státu na 
Z.VOCl n. :. - - . - -- - . __ _ - _ 

Jiní '- vhdí v jeho · pro,Sjpěéhu ' prO' ,poš,kaze.ného b.J.a.vnÍ důvod 
_ v-zni,ku a " sťarvÍ se tedy na stanavisko OIPoll"tunils:ty. 

Zmíním se stručně a óbalu iSmereoeh, j,alkatŽ i jich pře dJsltav,i te
_JiCh. ' Z př"Í'vržeI:tců prvéhO' směru G:1 a -s e r 8

) -prav'Í, že »ůčdcrn tf. 
řízení j-e úplhé · ob.nav,ení · -patu,šeného řá,diu ~ právního a tuqÍž i 'vy-

-rrOvnání :š'kody z'lačinem .- způ-sabené; - nebať :ta,r co- adstáJtu prr-ede-
- v:ším ·ji~ným ' o'čekáváJme, jest: · ochrana .prati . talkolv)!,rTI pošk'Ozením r 

jaké zločin Ipřece vždy něki01mu z'Ptls~huj.e«. Tatéz asi Sitamavisko\ 
za'ují'ma.jí Ullman,9) 11ayer10

) a -jo Jím namitáse rúznost 
i-izení ,civi,lníha a trestní:ho. 

PIlati tomu staví své mínění S tar ,c hll) a hlásí sle k zásadě 
opartunisty. N ehoť není-Iii v sa.mé ,poCl'statě tr. řízenídůvadu, proč 
by mě\ly býti současně řešeny atázky .civiILně-lpráJvní; js;o:u-l,i však 
p~cce- určité - důvódy pro něž ta,kové SlPaJení jeví se žáda~udm, pak 

. chápenie, že toto je si'ce dalVolené, nikoa~i v.ša:k nutné a že tl'. věc
_ zůstává h!lavním účelem Hz'ení tJfť~5Jtníba. Takoivé . připuštění slou
ča,snéha řeš~ní . nárokú ,<;:lVíill. je s1uš1né, účelné, l:iciné a rychlé 
a protO' dovalené. Jiného. ,důvodu ťN~Ž - OlPolntunity ~ení. ,_ 
, Platí-li zásada »,miedli,a vila aA1rea«~ . 'niysHm,že i zde je na: 

-m,Ís,tě. O r· tj o f f12) dovozuje z vnitřního ;poměru. - vě_Ci tr. a.- civ. 
·nutnolSit jednotného pOlsouz-en.Í ·a - roz'llOdnutí . obau'- Ten-uo llázor 
zidá ,se mi nejsprávnějším. Te-li . zlolČiinem -poškozen soukrolmník, 

-:palk jistě ohě vě'ci jsau ve vnilti'ní,m poměru ' a na úplné vyfialvnání 
viny třeba -o abém .saučals·ně ra:zhodnouti. Zás,ada o'portunity nám 
jen tento úkol umožňuje, nebať dakazuje, ze je možno· takovým 
zIPů sobem 'věc řešiti. - -

Stejnými asi maitivy byly vedeny zák'Ony z 27. V. 1885 Č , 1347 
Zla. V. -1873 č. 108 i a z 24. V. 1885 Č. 89 ř. z., dl~nk4ž - tn.á,-se 
Již v tr. roz,siudlku učiniti VÝrok o. přípustllJoIs,ti ' daz,)'rit polricejníhor 

plřÍpadně Ol d\O\dání do polepšavny nebO' robotárny. -
Zákony tyto mohly _ s.měJe ,pIiahlálSiti alprávněnost so:u.dťt · tr. 

pHm odsOluzenéha ,g,vým ,výrakem· .positnv,itiporl _paL dQlzO'r' pří
. pa;dně uza,vřiti ho. v poLe,pšavně. Za,slalhO'vlaJy by zde .sice do pl-í
_S/lušno'Sti ' úřaldů ,správních, avšak palkucl< se _$,t;:ú1ovis,ka. ddplatuí 
-theor-:e činíme razdíl mezi trestem a zabez1peóovacÍm · (~ \patřE>ním , 
tJOlta druhé ponecháváme zd:esa:udů/m -tf. ': PŮV,'J:c-tv i·sou dvojí : 

. 6) Jednání II. sjezdu něm. právníků . U : sv. Str: j94. . . 
7) »Archiv fur civilistische Praxis« sv. XXXIX. st..r rop . __ _ 8r Ql,aser: U eber _~dhaesionsprocess -Ger. ' Ztg. 1865, Č. 48. 

~ " 0) -Ullm-an: - Das -asterreichi sct1e Strafprozessreclit. Str. 674.-- , 
. : ~ > 10) Mayer : - GŮlnment<!r- Ztl der . aster. ~Stra-fpro~ c: ~sord~l~n-g : 1873-
_. Str:: ":2.7 ._- ' :: ~ .' - ,. : - ,. _ _ , _' 

'- ll)'Stoi'ch: -O Í1ár. soukrom. v řízení tl'. » Právní.k«;8S~ $tl~-. 76"a .ll . 

12) Ortloff: Commentar. Str. 34 a 35 . .:S-,· 
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P~edně, že j'e to úče.1néa hOSIPodárné, dále, ' ie fozhoJnutí Cl ta,;. 
kavých zabez;pečov'acích a:patrenkh nemůže u:činiti správní úřad, 
polt1ě'Vapiž právě ty'tbJ . staJťky jsou chráněny zákony IÍs,t'l'lní:-ni a 

' může p,roto jen nestranný soudc'e o té' věci rozhodnouti, aby 
tú: hráni 1 sp,'olečnost od dalškhzel. 
í' Z toho je patrno, že doručení do . polepšovny pHmo tr. roz ,· 
s udkem bylo by si jen v zá}mlu s,pra·vedlivého Poso!uzení přáti , 
neboť jako v řízení adhae,snílm i ,zd.e p'atJrna Je vnitřllÍ souvislost 
'obou problémů. Celá agenda nad to byla hy velmi zjednodušena, 
:P l'j tom lacinější a' Istpra,:vecUivějŠí. - , 
. Ať u.ž je přípustnořizení élJdhaesní 7- těch ~, i . ~riěch d-ův0rlii , 
vidbne-E, že nemůže škotditi slP'ráv.n'~11l11 a spravedlivému po,sou
zení br . věci, ba že ji jen více osvět· l Uj ea vinníka sta/ví do Ipra
v~ha a astřejšího sivětlla; mám za to , že by rn~b ' proto tato insti-
tuce důkladpěJi býti vybudía;vána. ., 

,Monarchie',,:a ' republika. ' 
Kozáček . Em. (Brno) . 

. Vědec\ké tř~dění států na mO'11él1fchie a relPuhlilky je starý biud, 
který v dnešní Sivé nejrozšířenější podobě sle táhne už od Ma'chia
v eUi,ho, v.lCllstriě v podstatě až z antitky . Otázíka po f()llmách stát
'nÍiCh se ,pociťoval.a vždy velmi důležitou i zajíma:vou. Mnoho se 
'o ní, ,ml1!twilo a !ptsalo, proslavená a nedotknutelná anLithe~,a 1l1.U

l1ajr,chie - ' republika se podepírala se všech možných .stra,n a pi-es 
všechnu nánlahu vždy se bortila a bortí dodnes. V dřívějškh ča
selcthlidétuto atázku nedovedli uchO(pit práv-ni,cky, . přetnyšleli 
() ní dlp'uho ryze lPaliotioky a soc1O/logicky. Ale všecko marné., ; 
jaiS'n)'T ;pod'mový OIbs1ah čl rozdíl monarchie a republiky ne\-ypraco
'Tab. P!rat.o v norvé dobe se pokusifi tuto proitiivu póde,pr,Ít z' hle .. 
diska prá)Vnickéha. ' , , 

Z . těchto IPrá;vnick)' ch pokusů po/kládám za nej;bystřejší ' a 
. 11ejmod~,rnější odrliv,Otdnění Ber n a t ,z i k QI V 0, a prato mi také 
hlavně pŮjde o ně. 

H ll,ecl!á se tedy .prá.vnický pO'je'111 a rOlZdíl mana,!ichie a rcpu
b1i\ky . 

. Pokusy se staly tS růzll:)/(ml kriter.i.i: 
. 1. N ejnairvnější vidi rozdíl v 111 e lľ Š í (1' e IP.) 11 e b vět š í 

(m o n ar ch.) moc i hla v y stá tu ; intens-itu moci pak zji .. 
SltÍ'me Piřímo 'z ú,s/tavy. - Avšak: přiravnejm,e SpoJ. Státy a,meri
c:ké rk Anglii nebo Bel,gii, nebo Cromwel1.a k dnešnímu angliakémti 
králi. Vši1mněme si dále, že v !mom.la)rIch~i je čéltsrto amc!zo'Ván (plano,v
nik v StOIUldn1ctvÍ, zákonodárství, že ;parlament uplatňu.je vliv na 
jlmenování ln~ni,strů. Je zde již v.I,astně repubhka? (M~,rabeau ta-k 
miní.) Nebo je monarchJe pauze monarchií, ahsolutní? Histori(:' 
učí, že a!hsolútní monarchie tiv,aly ve .střední Ev,ropě nejvýše po 
tI-i stOIl:etí, to tehdy; když se tv,oi-i,ly velké celky státnÍ, A přece 
vš1chni lidé ml.uvi o mona!l'chii i v jiných přípa'd'och a déle, až cle 
d nes. 


