
mi poučné články. Jest známo, že 
:1 u nás - jako v Evropě viibec 
~ přispívá i spor o účelnosti a pro
obno,sti samosprávy oproti s právě 
ltázka ta u nás po převratu formálně 
;ledek prakticky se zkouší práNě na 
- a t Ol hlavně v zemích historl
a výše zmíněné principy. Jasné ná-
uveden)'ch ti-ech článcích. Z nich 

Clapky) byly proneseny n a IX. řád
to udává jich tón, kdežto ti-etí po
i finanční (min. r. Dr. Bol. Fux). 
1 je st toto: Samospráva představuje 
národa. Za, Rakouska byla místem 
aspoú místem pro občanskou vý
:innosti samosprávy politické jaksi 
lly hospodářské místního rázu (po
,.). Ke všemu tomu potřebuj e samo
iřství obecní a okresní , jako jiná 

a poválečnými důsledky, porušena 
přinesly sanaci, nikoli však defi11l
I)Tti prováděna, nal úkor. omezování 
svazi:t. Za,s tanci sa,m'Qlsprávy ka

.ěnou dnešní finanční soustavy, spe
Icového; nanejvýše spokojili by se 
ušných kautel. »Foměr mezi státem 

nyní není nejrůžovější, mu s í býti 

o skupiny proti ustanovení § 3~ 
podniků veřejně účtujících nesml 

)dů'v odněny jsou v:)Ttky na opozděné 
~· těžků. Stanovisko samosprávy jest 

teoretikové finanční výsosti státní 
hled na zájmy všeobecně prospěšné , 
komunálníchl svazů, na to, že obce 
mů, nýbrž naopak, a zazlívají jim 
proti systému přirážko,vému v n)'-
»při rážky ruinují státní daň«, a ač 

)ho,to systému , hledí ho omeziti a 
édacím a represním právem vyšších 
budou pry rozmnoženy jednak do

ch dávek, jež by p1-ivedl:v do finanč
Ý element. Ovšem zastanci mínění 
ují, že nutno,i pracovati od zdola a 
ěly finance samosprávné, neboť jeho 

musí se omezit, neboť není možno, 
~ mohlo a mělo nahraditi spoi"ivostí. 
že stát dívá se na samosprávu jako 

.iiže se omeziti více, než nyní již činí. 
ezachovávaly vždy správnou finanční 
ziti ve svých potřebách, pokud ne
cm, než neustálým silným zatížením 
ch. Toho jsou s i vědomy obě strany, 
~ovacímu procesu finančnímu musí 
ním daňového bi"emene. dnk. 

1 sborů. Když v době absolutního 
:asu tradicí a zvykem ,a po případě 
iárné, které s panovníkem dělily se 

23 

o moc.' zákonodárnou a dosahovaly vlÍivu na moc vládní. bylo' samo
zřejmým požadavkem, aby členové těchto sború byli nadáni neodvislostí 
vůči panovníku, jenž by pro jejich činnost v parlamentě se na nich mohl 
mstíti, nebo jim v ní úplně p,řekážeti. V těch dobách se 'Vyvinula 
par I a m e n t ní i m u nit a, že totiž členové zákonodárných sborů ne
směli býti pohnáni před soud bez svolení příslušného sboru. Ustanovení 
to bylo nutné, rozumné a M:elné. Vzniklo v mateřské zemi parlamenta
rismu a přenes lo s :; do všech ústav. Než doby; se změnily. Justice stala 
se neodvislou, 1-ídicí se pouze zákony. Absolutní panovníci mizeli a kon
stituovány státy právní, kde i správa řídí se zákonnými předpisy. Místo 
panovníka vládne nyní ministerská rada, jež jest výborem parlamentní 
většiny. Jena snadě myšlenka, že nyní není potřebí parlametní immunity, 
když vše j es t ve státě ovládáno právem, jemuž podléhají všichni občané 
bez výjimky. Než na místě absolutn'ího panovníka může nastoupiti ab· 
so lutistická parlamentní většina, jež múž e vůči protivníkům politický m 
býti krutější než jednotlivec. N utnol proto i za změněných poměrů politi
ckých ponechati ins titut imll1unity. Než nutno dobře rozeznávat a míti 
na paměti účel j ejí. - Mám za to, žel u nás nechápou se správně tyto 
věci. Jestliže poslanec nebo senátor dO'pustí se trestního činu , jenž s vý
konem mandátu nemá pranic společného, ba přímo příčí se mu, dejme 
tomu, když poslanec nebo senátor dopustí sepi"estupku urážky cti svého 
spoluobčana , jest jen slušno a spravedlivo žádati, aby pro něllO' platilo 
to, co pro každého jinél:o občana: aby hyl před nestranným soudem 
ža lován a potrestán, a není tendencí immunity poslanecké, aby vydán 
soudu nebyl. lmmunitní výbor a sbor zákonodárný nemá r O'zhodovati , zda 
čl en sboru dopustil se trestního činu a zda je potrestání hoden, či nikoli, 
k tomu v právním státě jsou soudcové, n)Tbrž má pouze rozhodnouti, zda 
trestní stíhání v tom kterém' případu bylo proti členu sboru zavedeno 
pro jeh o' čin n o s t jako poslance nebo senátora, nebo aby tatO' jeho 
činnost jeho byla pře k r O'Č e n a nebo stí žen a. Několik posledních 
událostí v našem životě politickém nesvědčí O' tom, že by příslušní čini
telé si byli tohoto stanoviska vědomi. Tvoří se tak dvojí právO' v demo
kratické republice: jedno pro členy zákono,dárn)Tch sború, a druhé pro 
ostatní občany. Neustále se tvrdí, že parlamentarismus jest v krisi. Ne
věřím tomu, nutno však změniti stanolvisko ve věci immunity členLl sborů 
zákonodárných, a specielně v deliktech\ rozhodně nepolitických. 

Dr. Karel Novák. 

LITERl\TURl\. 
Josef Šusta: Dějiny Evropy v letech 1812-1870. 1. - Praha. »Ves

mír« .. Děj. nového věku.« 1922. 8°. str. 306. - Jest málo knih v ny
n~jší vě~ec~é literární produkci význačných, ale ještě řidší jsou díla, jež 
presto. ze JSou pracována metodou přísně vědeckou, otvírají se i ši rší 
vzdělané veřejnosti. K nim patří, nesporně tato práce Šustova, v níž své 
myšlenky vykládá historik-vědec způsobem přístupným, aniž by co musil 
při tom s levovati se svého kritického stanoviska, nikoliv ÚZK vku 
odborníků, nýbrž prLlměrným vysokoškolským inteligentům . Dílo jeh " 
,vzniklo vlastně z přednášek, jež ko nal na diplomatických kursech. Tím 
si vysvětlíme formu, nebo ť v těchto kursech stejně zasedá vedle odbor
t;íka-historika, právník, in_ženýr, politik atd. Ale nutno je říci již předem, 
ze fO'rma tato Je skvělá; Susta je mistr slollu, nebojí se řečnického obra
tu, dovede však voliti vždy výraz přiléhavý, kter)T vystihne si tuaci do 
B1olsledníhol deta!lu. Způsob j eho v~jadřování dosvědčí pra~vdivost slov, 
ze k zhodnocelll obsahu nedostačí Jen ovládati věc nýbrž mnoho záleží 
na podání, jež úplně se kloní ke zvyku galskému ~ odtahuje od strohé 
a drsné formy germánské. To je ji s tě první dojem, jímž na Vás působí 
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dílo tohoto autor a ve všech sviTch des íti k ap itolách. Ovšem podmínkou 
kterou úplně spli1uje, jest , že spisovatel látku dokonale ovládne a vniti'ni 
zažije a promyslí. Již úvod ani ne dvouarcho~ dokazuje vše jasně . šusta 
nadhodí otázku porážky N apoleono'Vy, ale ihned se v rací k vysvětlení 
příčin, jak idea imp eri alistická stává se odkazem! antiky, j ež sice n e
udržuje se vždy pi'i své intensitě, zvláště když nadchází boj mezi mocí 
duchovní a s'větskou. Tehdy v XV. stol. vynořuje se projekt mírového 
svazu A ntonia Mariniho z Grenoblu, který získává našeho Jiříka Podě
bradského pro svou m yšlenku, jež o'Všem zapadá brzy ,~ zapom enutí. 
Imp eriaEsmus stoup á naleznuv n adšené prúboj níky v rodu h absburském, 
jehož akce vyvolává r eakci Ludvíka XIV., který stává se nositelem irn
perialismul francouzského'. Když pak k této praksi obr atných diplomatů 
přistupuje pomOicnou rukou i teorie opír ajícít moc st átní ať již o b ožské 
právo b ib1i.cké jako Bossuet a Filmer, ať o jakousi existenci smlouvy 
o vzniku státu jako Hobbes, utvái-~ se tuhý stát policejní, j ehož t . zv· 
osvÍLen)T ab so luti sm sn aží se zasah ovati do všech drobností denního 
života b ez ohledu n a staré zvyklosti a řády. Jako k ontras t k osvícen ému 
absoluti sm u vystupuje osvícenský lib era1i sm a pi-ít ažliv)T vzo r am erický 
zanáší i ve starou Evropu hesla demokratismu. A le vlastni var hesel 
phnáši teprve r evoluce francouz sk á, jež vš ak nepotlačuje nikterak imper i
alismu, n)Tbrž n :lopak formuluje v las tní , revoluční. A tak je jen možno, 
že po prvních bouřných záchvěvech vy'Vst ává jedinec, kter:)T příště se 
stane sám nositelem ideí imp eri a1i stick)Tch, jak toho dosud pamět lidská. 
neznala. Okolo této osoby se točí pak historie až d o' j ejího pádu v jed
nom v íru. Z protivy k jejím snahám vyrtlstá i národní hnutí německér 

z nápodoby plánů zmohuti1uj e moc cářská, j ež hraje konečně vtldčí 
úlohu v její porážce ~ zkrátka dějiny této doby jsou děj i n a m i p o
l i ti c k)T 1'11 i , ba autor phbli ží čtenái-i j e tak značně, ž~. i líčen~ dob a 
je pro dějiny příliš nová a sp is sám st ává se d ílem o pohtlce n O've doby, 
čímž význ am jeho pro nás tím více ješ tě stoupá. 

Ostatně vysvitne to z následujících kapitol, v nichž Šusta líčí jed-
nání vídeňského kongresu a utvoření i plány »Svaté All iance". A o'P ětně 
jako dříve točil a se politika kol geniální postavy N apoleon ovy, tak nyní 
so usti' eď uj e se k osobě M,etternich10ivě, nikoliv geniální, a".ša~ desp?tické. 
Není divno , že v obecném útlaku se kontrastem pozdv1hu]e myslenka 
n árodní , je jíž Y)Tstř elky ovšem zavdávají pi-í1ežito s1:t absoluti stickým 
viádd lm potlačiti co nejvíce nenáviděné hnutí , které na-opak dává vzrústi 
krásn:)'m svobodorrlyslným myšlenkám, j ež v Praze repres entuje Ber
nardo Bolzano . Není jinak možno~ že tato politika uvízne v malicher
niistkách a že je počátken'l poklesu význ amu Ra1kouslu, jež až do sud 
v Evropě hrálo vúdčí ' r oli a že vzrústá v}'znam Angli e, která stojí za 
n ed louho v p opředí demokratického 11\nu t í i zápaJSú národohospodář
ských. Ale au to r po jal sp rávně svú j předmět aJ proto nezapomíná ph 
líčen í dějin. hl alVflÍch národú evrop ských ani n a st áty ostatní, Ze jména na 
Španělsko, pak Turecko i na, hnutífilhelénské za svobodu Řektl (Byron) , 
na útlak balkánských Slovanú a n a pokořené J?oláky. Ovšem hlavní 
ohniska evropské politiky jsou stále v Ang1i.1 cu ve F ranc ii , jejíž červen
cová r evoluc e je bezprostřední pi-ičinc;u ke vzniknut í samostatné Belgie, 
nezdúeného po'Vstání va r šavskéh o i vzplanutí bo j{'t za svobodu Irska. 
A tak příští' doba st o jí ve znamení protik ladu politiky velmocí v)Tchod
ních k velmocím západním. Když konéí se pak ptlle století devat enác
tého, sto jí Evropa v předvečer nové d(Jby r~voluční. A ngli e octne se ve 
zn amení dělnické otázky, jejíž praktické ř ešení bude nutno nalézti, zatím 
co teorie (Adam Smith, Robert Ov,Ten, RichardCobuen) i-eší ji tu s vět
ším onde s menším zdar em. Spletit os t otázek stupúuje se nadto hnutím 
probuzensk,ým u národú potlačen)Tch. 'Vítězství šv)rcarsk)Tch v las t encú je 

poslední pi-edzvěstí revoluce roku 1848. -
Šustova práce má tu velikou přednost. že neobmezuje se na pouhou 

práci dipl omatú a poli t ikú, n)Tbl"Ž všímá si b edlivě i otázek soc iálních a 

kulturních hnutí a tak ho 
nečné výslednici. N cní to 
čejně představujeme Si m 
jen výsledek pilné, kritic 
se skutečným nadšením. 
stylu ze svých »Dvou kni 

Prof. Dr. Egon Wei 
chender Grundlage. I. AH 
Předmětem autorových úv 
práy~ attic~ é !lebo egypt 
.spoJuJe ve ctyrech knihác 
ním subjektu (11.), právn' 

1. Pojem obecného ře 
materiálním, nikoli formá 
myšlení, Přes různé odch 
mnohé rozdíly nutno pov 
kých dějin právo, o jeho' 
ale i cizí národové (Římal 
spjato s řádem nadpřiroz 
tom jako právd obyčej ov 
v instrukcích dávanýc h tU 

se nevytvořil, s t ejně jako 
difikaci nebo zákony do 
postup ph vydávání zák 
spisovány a vystaveny ni 

1I.Právní osobnost 
i otroci jso u osobami, n 
Další dúsledky se j eví v 
(» podíl mrtvých 4: - před 
ní jeví se tak ja1k o právo 
vitu. - Způsobilost k pr 
o dpovídá nestejným povi 
tě žká provině ni . Bezpráv 
ších dobách! j sO/u omezen 
movitostí. - U Řekú nal 
posloupnosti ; zemřelý žij 
atimii otcovu, nesou násl 
mstou (teprve Solon za,v 
se (jako u Římantl hered 
zeně za; otcovy dluhy , 
římským praetorem. N ap 
mentární ručí j en cum vi 

III. Zachované pam 
nikde o pojmu právního 
lze sOuditi z formálních 
ným odvětvyím práva lpr' 
nání byly symbolické, t 
ruk oj emstvÍ. Rovněž pou 
gatorní, při éemž byl sou 
ným posouzením v~'pově 
přednost vMi stran pl-ed 
mezi diivod y n eplatnosti 
moci nebo ší lenství, pře 
ském právu. Podobně v 
Simulaci pi-edchází se P 
pod formou jinýc h: tak 

Mnohá z- právních' 
Uplatňoval se v rtlzn}'cl 



íti kapitolách . Ovšem podmínkou, 
látku dokonale ovládne a vniti'ně 
archo~vÝ dokazuje vše jasně . Šusta 

ale ihned se vrací k vysvětlení 
se odkazem{ antiky, jež sice ne
stě když nadchází boj mezi rnocí 
01. vynořuje se projekt mírového 
:terý získává našeho Jiříka Podě
,šem zapadá brzy Vl zapomenutí. 

prtlbojníky v rodu habsburském, 
IV., který stává se nositelem im
této praksi obratných diplomatů 

írajícít moc státní ať již o božské 
, ať o jakousi existenci smlouvy 

tuhý stát policejní, jehož t. zv. 
Tati do vš ech drobností denního 
řády. Jako k ontrast k osvícenému 
rali sm a přítažliv)' vzor americký 
okrati smu. Ale vla stní v ar hesel 
"šak nepotlačuje nikterak imperi

í, revoluční. A tak je jen možno, 
vyvstává jedinec, kter:)T příště se 
:)1ch, jak toho dosud pamět lidská. 
historie až do' jejího pádu v jed
vyrtlstá i národní hnutí německé, 
cářská, j ež hraje konečně vůdčí 

této doby jsou děj i na m i p o
l j e tak značně , že i líčená doba 
í.vá se díl em o politice no'vé doby, 
~ tě stoupá. 
:h kapitol, v nichž Šusta líčí jed-
plány »Svaté Al1iance ~ . A o'P ětně 

ní postavy N apoleonovy, tak nyní 
nikoliv geniální , avšak despotické. 
kontrastem pozdvihuje myšlenka 

iávají příležitos~ absolutistickým 
~ hnutí, které na.opak dává vzrůsti 

jež v Praze representuje Ber
tato politika uví zne v malicher

významu Ra'kou ska, jež až dosud 
tá v}'znam Angli e, která stojí za 
hnutí i z áp3JSŮ národohospodář--
předmět al proto nezap.omíná pi'i 

fl :mi na státy ostatní, Ze jména na 
elénské za svobodu Řekli (Byron) , 
pokořené Poláky. Ovšem hlavní 
Anglii éll ve F rancii, jejíž č e rven

u ke vzniknut í samostatné Belgie, 
vzplanutí bojll za svobodu Irska. 
'otikladu p olitiky velmocí východ
lČÍ se pak pttle století devatenác
(Jby n:~voluční. Anglie octne se ve 
,é ř e šení bqde nutno n alézti , zatím 
Rich a·rd Co bu en) i'eší ji tu s vět
otázek stuplluje se nadto hnutím 

Vítězství šv)' carských v l as t enců j e 

nost . že n eobmezuje se na pouhou 
lá s i b e dlivě i ot ázek sociálních a 

25 

kulturních hnutí a tak hodnocením všech těchto složek dochází ke ko
nečné výslednici. Není to práce vědecká v tom smyslu, jak si ji' oby
čejně .představujeme Si materiálem, poznámkami, literaturou atd.; je to 
jen výsledek pilné, kritické práce podané krásným slohem, přístupně a 
se skutečným nadšením. Tak Šusta zůstal věren svému osvědčenému 
stylu ze svých »Dvou knih dějin če ských c: . Čao 

Prof. Dr. Egon Weiss, Griechisches Privatrecht auf rechtsverglei
chender Grundlage. 1. Allgem eine Lehren. Leipzig 1923. Stran XII + 549. 
Předmětem a-utoro·vých úvah je veškeré řecké právo, nejen tedy výlučně 
právo attické nebo egyptských papyrů. Pod názvem všeobecných nauk 
spojuje ve čtyřech knihách pojednání o pramenech práva (1.), o práv
ním subjektu (11.), právním jednání (III.) a o exekuci. , (IV.). 

1. Pojem obecného řeckého práva soukromého vytvoi'il se ve smys'lu 
materiálním, nikoli formálním a jest tak svérázn)1m výtvol:em, i'eckého 
myšlení. Přes různé odchylky - podobně jako v řecké řeči, kterou pi'es 
mnohé rozdíly nutno považovati za jednotnou - vzniklo tak během řec
kých dějin právo, o jehož jednotě byli presvědčen~ nejen sami Řekové, 
ale i cizí národové (Římané). Jako všude jinde bylo i u Ř. právo původně 
spjato s řádem nadpřirozeným, božským (Themis, Dike), vznikajíc při 
tom jako právd obyčejové (€,9-n naproti 'JIÓ~Ot). Právo zákonné vzniká 
v instrukcích dávaných magistrátům. jednotný poj em resp. název zákona 
se nevytvořil, stejně jako jeho forma byla různá podle tollO', šlo-li o ko
difikaci nebo zákony dodatkové. Autor podrobně líčí rtlzný formální 
postup při vydávání zákonů. V historické době j sou zákony zpra'vidla 
spisovány a vystaveny na vei-ejném místě. 

II.Právní osobnost pojí se k tělu (CiWI'(X, nebo t!JvY-fJ). Jmenovitě 
i otroci jso-u osobami, mluví se o tělech svobodných a nesvobodn}'ch. 
Další důsl e dky s e j eví v právu mrtv)' ch, kteří mohou b)rti i v lastníky 
(»podí1 mrtvých c - předměty s mrtvolami spalované). Právo na pohřbe
ní jeví se tak ja,k o právo osobnos tní. ' Též bohové mají právní subjekti
vitu. - Způsobilost k právllm není však stejná, růz!lÝ stupeň oprávnění 
odpovídá nestejným povinnostem. Úplná bezprávnost je pak trestem na 
těžká provinění. Bezprávný mi jsou pl'tvodně též cizinci , kteří i v po'zděj
ších dobách! jsou omezeni ve zptl sobilosti k manželství a nabývání ' ne
movitostí. - U Řeků nalézáme zvlášť vyvinutý pojem universální právní 
posloupnosti; zemřelý žijej ve svých dětech dále. Ony zejména sdílejí 
atimii otcovu, nesou následky jeho přísahy i zločinu; jsou vázány krevní 
mstou (teprve Solon za,vádí »populární ( trestní žalobu). Dědici stávají 
se (jako u Římanl't heredes sui) bez zlVláštního prohlášení a ručí neome
zeně za: otcovy dluhy, nemají však beneficia abstinendi vytvořeného 
římským praetorem. Naproti tomu postranní příbuzní nebo dědic testa
mentární ručí j en cum viribus hereditatis. ' 

III. Zachované památky, ř. pf. nemluví - podobně ' jako říms ke -
nikde o pojmu právního jednánJ. Přes to takový pojem byl vytvořen jak 
lze so'uditi z formálních předpisú a některých institutů . společných nh
ným odvětvyím práva (princip publicity, archivy). Nejstarší formy pro j ed-' 
nání byly symbolické, tak uchopení rukou (»Handritus«) ph sňatku 'a 
rukojemství. Rovněž používání svědkú je starého původu; původně obli
gatorní, při čemž byl soudce v)' p ovědí vázán, stalo se fakultativním s vol~ 
ným posouzením výpovědí. - Řekové brzy dávali při právním jednání 
přednost vúli stran Pl'ed formou. Ta,k již Solonovy zákony vypočítávají 
mezi dtlVod y neplatnosti te st:lmentu poruchu mysli z důvodu stáří n e
moci nebo šílenství, přemluvení ženou, donucení - tedy šíře než v' řím
s~ém právu. Podobně v listinách se zjišťuje zdravý rozum jednajících.' 
SImulaci pi"edchází se přísahou. Hojné ' jsou případy právních jednání 
pod formou jiných: tak zápůjčk::t nebo věno p Old formou deposita. 

Mnohá z právních~ jednání byla ovládána principem publicity. 
Uplatňoval e v rllznýcl~ form ách , jak je vypočítává řeckS' autor Th eo-
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frastos (3. stoL): 1. asistence sousedů, kteří dostávají pamětní peníze. 
2. pamětníci, 3. vyšší ochranou je již veřejné provoláni hlasatelem, 4. zna
lost písma na místo hlasatele zavádí ohlášení na úřední vyhlášce, S. nej
dokonalejší formou jsou veřejné knihy, jak je známe jmenovitě z Egypta 
doby římské. -I Princip publicity uplatňoval se; nejvíce při obch1odu 
nemovitostmi, ale též při právu zástavním, nabytí dědictví, propuštění 
otroků; méně již v právu manželském a vůbec rodinném. Účelem publicity 
bylo přivoditi platný pni.vní stav, jmenovitě znemožniti disposice osobou 
neoprávněnou a chrániti práva osob třetích. 

Velký význam v dějinách řeckého práva měly archivy. Jich před
chůdci bJ' ly osoby soukromé, u nichž si strany listiny ukládaly (egyptský 
17vryťCl!poq'lL(a,) a členské seznamy ' poloveřejných sdružení a spolků. 
které časem nabývaly povahy veřejné. (Neodvisle od těchto vyvíjejí 
se matriky římské, nejprve v Egyptě a sev. Africe od Marka Aurelia 
jako všeobecné matriky zroze.ní). -Vlastní řecké archivy jsou vesměs 
z doby hellenistické, dllVodem jich zřízení bylo vybírání daní; nemaJ1 
tedy nic společného s publicitou. Úřad uschovávající působí druhdy i při 
zřízení listmy, tu má pak deposice obligatorní charakter (uschovává se 
obyčejně originál listiny). Pióíslušnostarchivů byla asi určena všeobecně, 
ač o tom nemáme výslovných dokladů. Zvlášť dokonalé bylo archivní 
zřízení egyptské (listiny od: počátku veřejné - 0"1IA-otJújr; y.(!'7tta~ltJttór;) 
soukromé listiny, kter~Tm byla povaha lVeřejn)Tch teprv propujčena). 

Soukromá listina, obsahující písemně pořízené právní jednáni. se vy
skytuje u Řeků převahou V ' objektivní stylisaci (třetí osobou; tak vždy 
t. zv. syngrafe), méně v subjektivní! (cheirografon). Zvláštní formou li
stiny je hypomnema, listina, která obsahuje' offertu a akceptaci, při čemž 
si strany navzájem vymění podepsané exempláře. Lze rozeznávati listiny 
dosvědčující a dispositivní; za takovou musíme pokládati listinu tam, kde 
ji ku zřízení pro jednání předpisuje zákon nebo vůle stran. Po stránce 
formální p.odléhalyl řecké listiny vlivům orientálním, jak se jeví na př. 
na t . zv. dvojitých listinách, přinesených Alexandrorvou výpravou. 

IV. Ř. pro zná rozdíl mezi osobní a majetkovou exekucí. Osobní je 
starší, ale během doby uplatňuje se víc a více druhá. N ejprvotnější for
mou této (majetkové) exekuce je svémocné za.bavení; i když k ní později 
přistupuje státní asistence, hledí se na ni vždy jako na výkon soukro
mého práva.i Autor podrobněji se zabývá exekučním právem papyrů, 
jmenovitě na základě exekučních doložek v listinách. - Osobní exekuce 
vychází z odvety, dlužník i s rodinou propa-dá věřiteli, který s ním může 
libovolně nakládati (omezení jako v leg. XII. tab. se nikde nevyskytují). 
Zakázán je pouze prodej dlužníka v obci domácí. V Athénách zrušil 
So,lon otroctví pro dluhy ponechávaje je pouze pro dluhy veřejné 
(v Egyptě Augustus) . Mírnější formou pers. ex. je vazba pro dluhy, 
ke které dochází zcela neformálně uchopením dlužníka věřitelem. Vazba 
se koná ve vězení veřejném a trvá až do úplnéhlol zaplacení; ženy bývají 
z ní vyňaty. Zvláštní formou p. ex. je ztráta cti, která nastává jmenovitě 
u státních dlužníků. Nepřímým prostředkem exekučním je násilné doL.. 
nucení dlužníka věřitelem (ono{J,ál;etJ{}a,'). Omezení či vyloučení exekuce 
poskytovalo právo asylu, osobní výsady (úředníci) či )odslouženíc 
dluhu. 

Stručně podaný obsah Weissovy knihy ani zdaleka nemůže nazna
čiti, COl ohromného materiálu je v ní - zvláště v bohat~1ch poznámkách -
sneseno. Autor provází své these doklady z pramenů z celého hellénského 
světa, při čemž neustále srovnává právní vývoj řecký s právy staro
věkými (římským i orientálním), právním vývojem středověkým i právy 
moderními. Rovněž literatura je všude uváděna způsobem vyčerpávajícím 
až do podrobností. Knihu, která vyšla s podporou československého 
ministerstva školství a národní o,světy možno doporučiti i posluchačům 
práv, třebas byla věnována předmětu řádného studia tak vzdálenému: 
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to pro četná místa psaná se všeobecného hlediska právního vývoje (jme~ 
novitě v poslední knize), a zejména pro poznání úctyhodné píle, s níž je 
kniha psána. B. 

Dr. jur. Rudolf Rauscher: Dědické právo podle českého práva zem
ského. - V Bratislavě -1922. Právnická fakulta univ. Komen. llKnihO'vnac 
sv. 5. 8°. str. 98. - Po dlouhé dOtbě dostává se nám opět do rukou obšír
nál studie o celém oddílu historického práva českého. Že autor se k ni 
svědomitě připravoval, není jen možno posuzovati z pravé spousty po
známek, kterými doprovází svůj obšírný tekst výkladů, nýbrž i z toho,. 
že dříve než přistoupil k této: knize zpracoval celou jednu její kapitolu 
o zvolené posloupnosti ve studii zvláštní, jíž jsem posoudil ve 3. ročníku 
tohoto časopisu (str. 44, 45). To, co bylo tehdy řečeno, zůstává i nyní 
v platnosti pro ony části, v nichž Rauscher použil dří-vějš í své práce 
(část nI.),z nichž však pouze paragrafy o dání dskami po . smrti (§ 8) 
a o zápisu k dědictví dluhem (§ 9) ziista1y beze změny, kdežto ostatní 
byly valně doplněny a přepracovány, jak k tomu autor dospěl da1ším 
studiem a jak toho vyžadovala systematika celé knihy . 

Práci rozvrženou na šest kapitol zahajuje autor úvodem, v němž 
poukázav na úzkou spojitost vývoje dědického práva s právem vlast
nickým podává kritický ·rozbor dosa-vadní literatury o tomto předmětu, 
všímaje si zároveň i literatury jinoslovanské. V následující stati (§ I) 
přechází již k úvahám vlastním a probírá předem povahu rodinného 
nedí1u českého. Jeto vbstně revise vývodú Kadlcorvých s hlediska dě
dického prá'va, při níž se ovšem naskytá řadq. zajímavých úvah jako na 
př. pokud nedílný mohl míti v držení statky nabyté vedle rodinného 
jmění, o synovu právu žádati rozdíl, jak vzniká podělení jednotlivých 
nedílných atd. Celkem vyznívají, jeho úvahy týmž tónem jako ve známé 
studii Kadlcově. Vlastní práce Rauschrova' počíná teprve § 2., v němž 
probral pojem a vývoj posloupnosti u nás. Konstatuje tu přímou závis
lost dědického práva na právu rodinném, jež je hlavním dúvodem, proč 
krevní příbuzenství hraje tak značnou roli a proč jsou příbuzní po přes
lici ve starší době úplně vyloučeni z pOlsloupnosti . Touto závislostí vá
zanou na rodinném spo,lečenství statků neuskutečňuje se v čes. právu 
universální sukcesse. Je pak hlavní otázkou, jak se zařizuje posloupnost 
mezi více nedílnými příbuznými, kde se čítá podle kolen či pokolení, při 
čemž se vylučují a/scendenti a nápady jdou pouze vpřed. Pi"i tom linie 
přímá není obmezena, kdežto ostatní končí 4. kolenem. Autor měl ·pří1e
žitost, pojedniávaje o způsobu počítání dědického, setkati se polemicky 
s Blochem a Kossem a správně zústal se svou kritikou obou prací 'V po
známkách, poněvadž zatěžova ,ti\ tekst věcí odbytou v právu i historii by 
nebylo "tálo za to. Paragraf končí se vypsáním V)Tvoje dědické posloup
nosti, v němž poněkud postrádáme většího vyřešení otázky vlivů cizích. 

V druhé části jedná o posloupnosti po rodu : Jednak o posloupnosti
mužských příbuzných , v níž je zajímavý vývoj k zákazu z r. 1497, že 
syn nemttže žádati zal života otcova díl a podobně i formulace dúvodú 
vylučujících syna z dědictví, jednak o posloupnosti žen . V paragrafu 
o o:dúmrtí rekapitulují se vývody z dřívějších prací. 

Stran části třetí o zvolené posloupnosti lze opakovati referát dříve 
zmíněný. Ka'Pitola tato jasnou dikci patří k nejlepším z celé práce. Ko
nečně ve 4. část.i zmínil se autor Ol nabytí dědictví, jež se velmi zjedno
dušuje u nedíln)rC'h a o ručení z3. dluhy! zůstavitelov-y. V doplňku pro-
brány jsou změny dědického práva podle Obnovených ZřízenÍ. . 

Bohatost zpracované látky vysvítá z uvedených bodů . Obsaženo 
je tu celé historické právo, tedy partie ze soukromého práva -velmi ob
sáhlá a nesnadná. A tím, myslím, lze vysvětliti určité nedostatky zejména 
občasné nejasné formulace, neboť není možno shrnouti na tak malém 
prostoru kriticky zpracované (i s pomocným ap;uátem pramenným i lite
rámím!) dědické právo. Potvrzuje to, že autor. kťer:\T je vázán tématem 
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tak obšírnym, nemnze vyhověti na dvě strany: stručnosti a důkladnosti. 
Dva styly} se střetnou: a zhuštěním látky nepřiblížíme se k jasnosti. 

l-..J ení tedy třeba připomínati, že tím větší je zásluha Rauschrova.} že 
se mu podétřilo 'vyhověti obojímu směru . Ca. 

. Jan Havlasa: Rozluka církve od státu V · Brazi1ii . . Otázky dne sv. 2. 
Vydal F. S. Frahša. Aut o:r, dobrý znalec brazilsk}'ch poměrů, líčí z'de 
blavně kulturní a politický vývoj Brazilie v minulém století, který vedl 
k rozluce provedené v e' federální ú(avě z r. 1891. Rozluku samu probírá 
do sti p ovšechně , a n eroz ebírá jí po stránce právní, zejména ne vzhledem 
k církevdmu právu. . J. B. 

Dva patentní zákO'ny. (Českoslo:venský patentoV)T zákon, vydal Ph. 
Dr. Vlastimil Šmejkal, Praha. - Die Gesetze zum Schutze des gewerbli
·ch en Eigentums ; zt1sammengestellt von Dr. Erwin Huttner, Stiepels 
Gesetz-Sammlung, Liberec 1923). Šmejkalo.vo] rvydání jest určeno pro p o
třebu vynálezci't. Malý spisek vyhovuje uplně svému informačnímu účelu. 
Obsa.huje patentní zákon pozměněný našimi zákony, poučení o požadav
cích p atentových přihlášek, poplatky, vzorce přihlášky i s výkresem pa
tentu a též náležitosti stížnosti. Po stránce jazykové nelze také překladu 
ničeho namítati , snad prá'vník poza:stavil by se nad některými výrazy. 
Již s lovo »patentový « neb » paten~ní « zákon skytá pochybnosti. K tomu 
;jest vzíti zákol1\ z 30. VI 1922 č. 252 sb., jenž důsledně uvádí: »paten-
tová «. práva a přihlášky, a.Je »patentní« zákon; a :úřad . »Gewerblich « pře
kládá vydavatel (v I, 8, aj.) »průmyslový e , ač cit. slovu odpovídá spíš e 
naše »živnostenský e, jak i naše zákony das gewerbliche Eigentum ozna
čují živno s1 enským vlastnictvím (nař. č. 151, 178, 302 z r. 1922). I Rand a 
·definuj e pojem »gewerbemassige jako pramen stálého výdělku, což lze v y
jádřiti slovy »po živnostensku « ai nikoli » prúmyslně 4: . Bylo by ještě zmí
niti se o jinýc.h drobnostech na pl'. »zur Schau gestellt oder vorgefiihrt « 
(§ 3 a 6) , kde poukazuje z;ikono:dárce na rúzné druhy patentů , záležejí
cích jednak v předmětu samém, jednak ve zpi't sobu vý r oby a n elze tudíž 
'uvedené zákonné místo ztOltolŽií.ovati s~ slovy »na odiv vystavován a 
představován e , spíše snad »k prohlédnutí vystaven aneb pře dved en « . 
Také není příčiny , proč odchylovati se při překladu »Anfechtungspro
zess « (§ 9) od ustáleného » odpttrčího sporu « a zaváděti n<YV)T termín 
:t zrušovací « rozepře. N alolpak zase slovo II Verfahren« v § R vhodně zrcadlí 
se v našem »postupu výrobním e. 

Německé vydání Húttnerovo podává úplný zákonn); materiál o ZIV-

110stenském vlastnictví. Vydavatel předesílá histo rický V)TVOj, uvádí chro
nologicky příslušné naše nové zákony. Pio<té vl as tní t ext patentního, 
zoomkcvého á. vzorkového zákona' s nařízen í mi, kde odlišn)'rm tiskem na-o 
značeny pozdější změny. dále zařacfuje zák. ustanovení dot}'kající se 
mezinárodního práva a zákony příbuzné. Z ejména 1ze~ vítati, že roz hod
lIUiÍ uvedena jsou ve zvláštním oddílu. Toto uspol'ár1.ání n eruší sled jed
notlivých paréJgraftl él př ehled celého zákona, když za každým paragra.,. 
fem nenásleduje dlouhá řada: rozhodnutí jako v Manzových vydáních . Dr. 
Htittner ' nezapomíná k j ednotliv)Tm termínúm přičiniti i če ské vý razy -
ovšem těžko souhla9iti s překladem v § 55 Vorprllfung (prozkum) , vhod
něji nadpisuje c.it. § Dr. Šmejkal slovy »0' zkoušc e předběžné «. 

Z nadep saných řádek vysvítá, jak jest žádoucno pro V)'voj naší práv
nické .mluvy a ustálení odborných výrazů, aby do šlO! k oficielním pre
kladúm zákonll zvláště z práva soukromého, uvei-ejněným jako komp e-
tentní znění zákonné ve SHrce z. a n. Dr. Fr. 

Dr. Otakar Klapka: SamO'správa a zřízení župní. Praha 1923.-
Nákladem revue »Par1amentue. - 16°. - Stran Iľ3 . - Kč 19,00. - Autor 
v přítomné knížce snaží se krátce nastíniti nestra,nně celkem své stano
visko k novým zákontlm, zasahujícím do uspořádání místní, správy v naší 

r epublic e. Hlavním před 
župních a okresních úřad 
úvodních předesla,l panuj 
stav této · V' zemích zápa 
notli'vé typy a vy1íčiv jej 
zá:konodá'rství ukázal, jak 
jíce samosprávné svazky 
hlédacích . . 

Dokladem pro tOl j 
autor správně ukazuje. 

Zákon tento má své 
pra'Vdiva jsou slova Klap 
v okolnostech mimo ně. 
dárce má vyhověti, aby 
ovšem rázu po,litického. 
nejen dbáti vědeckých 
Z tohoto hlediska nutno 
děné, a knihu tuto, a.č 
né myšlenky autor 
župní, jež slibuje. 

ZákO'n O' najvyššO'm 
sj ednotenie zákonov a 
8°. - Str. 64. - Kč 12,40. 
tovaný zákon o 'správním 
réžto normy byly pouho 
Podka,rp at ské Rusi zákon 
této materiel 'se týkající. 
tu př e dnos t ..:...... nehl e dě ke 
niho zákona js ou uvede 
pozdější jsou pi'idány v 
r e daktoři př e ce uvés ti d 
níh o z 21. XII. 1867, Č. I 

byla zákoneml čí s. 3/1918 
petence náležející dotud 
soud. Uvedení těchto no 
tÍ1TIj spíše, že kniha tato 
kteří nemají možnůst č 
nebo jistě velice ztěžka. 
můžeme dílo opravdu z 
t)Tkající se nejvyššího sp 
lidová. 

Prof. Dr. JO'sef V 
světle dějin. Díl prvý. 
192 3.) 

Mínění, že: církevní 
veřejný živOlt a s úp 
stane se zbytečnou přítěží 
úkolem církevního práva 
a · církví, a právě poměr 
římsko-katolické, jakožto 
krajích. zústává palčivým 
chce býti důkladněji v 
nesmí chyběti znélilost h 
zvláště 'V n ašich zemích, 
státní a církevní vždy 

*) V iz »V Š e h ľ d «, 
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strany; stručnosti a důkladnosti. 
látky nepřiblížíme se k jasnosti. 
větší je zásluha Rauschrov a, že 

u. Ča o 

:tátu v Brazi1ii. ,.Otázky dne sv. 2. 

l lec brazilsk§ch poměrů, líčí z'ri.e 
:ilie v minulém století, který vedl 

z r . 189I. Rozluku samu probírá 
ánce právní, zejména ne vzh ledem 

J B. 

nský patentov:)T zákon, vyda! Ph. 
esetze zum Schutze des gewerbli
;)n Dr. Erwin H iittner, Stiepels 
:alovo) lVydání jest určeno pro po-
ú'plně svému informačnímu účelu. 

ašimi zákony, poučení o požadav
zorce přihlášky i s výkresem pa
tnce jazykové nelze také překl adu 
vi l by se nad některými výrazy. 
:ákon skytá pochybnosti. K tomu 
sb., jenž důsledně uvádí: »paten~ 
zákon: a 'úřad . »Gewerblich « pře

ový«, ač cit. slovu odpovídá spíš e 
das gewerbliche Eigentum ozna

'. 151, 178, 302 z r. 1922). I Randa 
ramen stálého výdělku, což lze v y
i »pri:tmys lně ~ . Bylo by ještě zmí
Ir Schau gestellt oder vorgefiibrt " 
na různé druhy patentů, záležejí-
ve způsobu výroby fl. nelze tudíž 

se( slovy »na odiv vystavován a 
inutí vystaven aneb předveden « . 
;e pi-i překl adu »Anfechtut1gspro
) sporu « a zaváděti nový termín. 

) Verfahrenc v § fl vhodně zrcadlí 

lvá úplný zákonn); materiál o živ
~ sí l á historický V}TVOj, uvádí chro
y, p\()(té viastní text patentního, 
řízeními, kde odlišn)'rm tiskem na-o 
je zák. ustanovení dot:):kající se 
té. ZejménJ lze~ vítati, že rozhod-
Toto uspořádání neruší sled jed
~ákona, když za každým paragra.,. 

jako v Manzových vydáních. Dr. 
mínům přičiniti i české výrazy -
i 55 Vorpri.1fung (prozkum) , vhod
y »0' zkoušce předběžné«. 
est žádoucno pro V)'voj naší práv
'azů, aby došlo) k oficie lním pre
)mého, uveí-ejněným jako kompe-

Dr. Fr. 

a zřízení župní. Praha 1923.
- Stran Il3. - Kč I9,00. - Autor 
:íniti nestranně celkem své stano
° uspořádání místní, správy v 'naší 

republice : Hlavním předmětem jeho v)Tkl adů jest ovšem' zákon o· zřízem 
župních a okresních úřadů. V několika krátk)Tch <li stručných kapitolách. 
úvodních předesla,l panující názory a státu a samosprávě a přehledný 
stav této · V' zemích západních (Anglii, Francii a Německu), odlišiv jed
notli-vé typy a vylíčiv jejich specifické úkoly. Z norvého republikánského. 
zákonodárství ukázal, jak nyní ,se díváme na úkoly samosprávy" podřizu
jíce samosprávné svazky stále větší odvislosti a vázanosti na úi-adech do
hlédacích . 

Dokladem pro tOl jest i ž~pní zákon a normy jej doplňující, jak 
autor správně ukazuje. 

Zákon tento má své odpůrce a má i své zastance. Rozhodně však 
pravdiva jsou slova Klapkova, že vady jeho nejsou v něm, jakOl spíše 
v okolnostech mimo ně. Jsou to velice obtížné poměry, kterým zákono
dárce má vyhověti, aby ' uspokoil na všechny strany. Obtiže ty jsou 
ovšem rázu po·litického. A autor na ně ja s ně ukazuje. Zákon odárce musí 
nejen dbáti vědeckých zásad a doktrin, nýbrž i politických momenHL 
Z tohoto hlediska nutno chápati námitky proti zákonu Dr. Klapkou uvá
děné, a knihu tuto, a,č snad příliš stručnou, vítáme a těšíme se, že 0pľav..: 
né myšlenky autor vysvětlí až v soustavném vylíčení ústavy obecní a 
iupní, jež slibuje. Dr. Karel Novák. 

Zá.kon o najvyššom správnom súdě. - Publikácii ministerstva ' pre 
sj ednotenie zákonov a organisáciu spráIvy. - Svazok II. - Praha 1923. -
8°. - Str. 64. - Kč 12,40. - Svazek tento obsahuje velice dobře komen
tovaný zákon o 'správním sondě z r. 1875, jednací i-ád tohoto. soudu, kte-· 
réžto normy byly pouhou citací pi-evedeny také na území Slovenska a 
Podka.rpatské Rusi zákonem č. 3/I918, dále pak i jiné zákony a nařízení 
této materi C/ 'se týkající. Oproti vydání Fliedrovu*) má pt-ítomné dílo 
tu přednost ~ nehl edě ke vzpomenutému komentáři , - že změny původ
ního zákona jsou uvedeny na pi-íslušných mistech , a kromě toho zákony 
pozdější jsou pi-idány v celém textu na konci knihy. - Zapomněli však 
redaktoi-i přece uvésti doslova ustanovení t. zv. základního zákona ' stát
ního z 21. XII. 1867, Č. 143 ř. Z. (čl. 2. lit. b) a c) a čl. 3. lit. b), pokud 
byla zákoneml čís. 3/1918 ponechána v platno'sti a ohledně nichž se kom
petence 'náležející dotud t-íšskému soudu přenášela na nejvyšší správní 
soud. Uvedení těchto norem neja.sně v poznámce tuto vadu neodstraní , 
tl1TIl spíše, že kniha tato jest v prvé řadě určena právníkiim slovenským ,. 
kteří nemají -možnost č.erpati . z ,původního textu rakouského zákona, 
nebo jistě velice ztěžka. - Jinak jest redakce vedena velice pečlivě , a 
můžeme dílo opravdu za1-aditi mezi nejlepŠÍ úpravy zákonné materie, 
t)Tkající se nejvyššího správního soudnictví u nás. - Cena ' j es t opravdu 
lidová. dnk. 

Prof. Dr. Josef Vacek: Právní názory církve římsko-katolické ve 
světle dějin. Díl prvý. (Knihovna Čs. A. S. »Prá:vník q:, svazek ' 1., Brno 
192 3.) . . 

Minění , že: církevní prá'V'o rovnoměrně s úpadkem vlivu církve na 
veřejný živort: a s úpadkem náboženského cítění širokých vrstev lidu 
stane se zbytečnou přítěží, ukázalo se zcela myln:)Tm . Naopak: je předním 
úkolem círlúvního práva podrobně poučiti o vývoji poměru mezi státem 
a · církví, a právě poměr našeho mladého státu k od'věké organisaci církve 
římsko-katolické jakožto nejmocnější organisace náboženské · v našich 
krajích, zůstává 'palčivým problémem jak politickým tak kulturním. , Kdo ' 
chce býti důkladněji vzdělán pro přípravu k i-ešení této otázky, tomu' 
nesmí chyběti znélllost historického vývoje poměru mezi státem a církví , 
zvláště 'v našich zemích, v jichž děj.inách hrála úprava vztahu mezi mocí 
státní a církevní vždy význačnou roli. 

*) Viz »V Š e h r d «, roč. ITL str. 44. 
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V tom tkví aktualita spisu prof. Vacka" vydaného Čs. A. S. , Práv
níkc jako 1. svazek knihovny tohoto spolku. V předmluvě podá'vá prof. 
Vacek přehled všeobecných názorů na úpravu církevních poměrů ve státě, 
zejména. pak také názor svůj, v dalšími pak sleduje na širokém historickém 
podkladě vývoj názorů církve římsko-katlollické na vztah ke státu od 
počátku její organisace přes období rozvoje na.dvlády církevní nad státy 
až do doby úpadku církevní moci. Probrav příčiny tohoto. historického 
zjevu přechází k podrobnému líčení a rozboru české reformace, což 
tvoří hlavní jádro knihy. Důkladností a namno ze novostí po.s třehu: a 
analys předstihuje v tomto směru vše, co bylo dosud napsáno v české 
i cizí literatuře církevního práva ol této nejslavnější době nej en české 
histoTie po,litické, nýbrž i nejzajímavěj š í periodě náboženských dějin 
českých a současně období smělých pokusů o realisaci revolučních ná
vrhů na řešení poměru státu k organisaci církevní. Tím vymyká se Vac
kova kniha z rámce obvyklé učebnice a přehledných spisů o podo.bné 
materii a nabývá nejen vysoké důležitosti vědecké, ale i významu pro 
neodborné kruhY) čtenářst'va. Proto vydáním této knihy, jejíž prvý díl 
sahá k počátku náboženské reformace Lutherovy, přispěl Čs . A. S. 
,Právníkc opětně značnou měrou k obohacení české literatmy vědecké 
i všeobecně dllležité. Především ovšem kniha zůstává. určena pro akade
mické studium, také prof. Vacek ji věnoval akademickému dorostu mo
ra1vskému, dopro'vodiv věnování opravdu vřelými slovy o vztazích meZI 
Moravou a Čec hami. Nechť snažení p. prof. Vacka najde půdu úrodnou. 

-,1 K-
Zákony o školách národních. Sestavil Dr. Osvald Janota. - Sbírka 

zákonů československých, svazek XI. . ~ Brno 1923. - Nakladatelství 
Barvič a N ovotný s podporou ministerstva školství a· národní osvěty. -
r6°'. - Stran 366. - Kč ?? - Poměry pomalu se kons1ollidují, a k tomu 
přispívá spolu i jaSn)T a znám:)T právní řád. Převrat přinesl hlavně v oboru 
:správního práva 'tolik nové látky, že právem bylo si stěžováno na ne
přehled.J:lost jednotlivých materií. Tuto vadu hledí pokud jde o školy 
národní v zemích hino rických, odstraniti uvedená sestava platn:)Tch před
pisů, vydaná péčí \Veyrovy sbírky zákonů redakcí Dra Janoty, rady 
nejvyššího sprá'vního soudu. Všechny důležité normy byly do sbírky té 
pojaty, a odkazy ~ poznámky byly celkem účelně provedeny, ač tu a 
tam omezenos t místa, vede . ku nepatrné n epi·ehlednos ti, totiž tam , kde 
na změnu příslušného předpisu se pouze poukazuje, ač by snad bylo 
vhodno, aby nová' norma ta byla hned na místě uvedena, aby čtenář 
nebyl nucen pravý stav věci hledati podle odkazů po rllzných stránkách 
knihy, po případě dokonce i jinde, čímž ztrácí mnohdy souvislost. Autor 
sbírky 8ám ,'t předmluvě si stěžuje na, nedostatek místa . M ys1íme, že 
neměl býti omezován 20. tiskovými archy jako limitem práce své. Ze 
sbírky vidno, že svému předmětu věnoval se s láskou a porozuměním , a 
bylo-li tomu; tak, měla mu býti dána možnost, aby jednal po.dle svého 
volného uváženÍ. Dobrá věc byla toho hodna. Avšak i tak nám sbírka 
vypomůže, neboť specielně v tomto. oboru přišla velice vhod, soustře-
ďujíc všechny 'Význ"čné zákony a nařízení této materie. -á-

Výklad živnostenského řádu. - JUDr. Bohuš Pro c h á z k a. -
Právnické a politické příručky, sv. 12. - Nákladem B. Kočího v Praze 
1. - 16°. ~ Str. 248. - Kč 15,00. - Výklad Dra, Procházky snaží se 
populárním, jasným a přehledným způsobem vyložiti živnostenský řád. 
Nemá ambicí 'vyšších, než: věc vysvětli,ti . Proto mnohdy podává prostě 
parafrasovaný text zákona, jinde píše obšírněji 1 kde povaha věci to 
vyžadovala. Svému úkolu vyho'Vuje dobře, ano doufáme, že i právníci 
ex professo sáhnou rádi k této příručce , stejně jako bude dobrým rád-
cem živnostníkům a živnostenským společenstviim. . -á-

Předpisy trestního zákona i řádu Tep. čsl. - Díl II. - Dr. Max 
Led e r e r. - A. Haase. - Praha 1923. 16°'. - Str. 362 . -- Kč 36.-. -

Po roce vychází sHtený 
~~!erii vydar:ou do 30. 
zan .1922, a dale obsahuj 
preSIdenta republiky (a 
do 30. září 1922. Rovněž 
v 1. díle, čímž oba díly 
trestních předpisů 'V' rep 
praktiky, kteří trpí vel 
.sbírce pi'·ipojený, snaží se 
a usnadniti orientaci . 

Ludwig FIleischner: 
berg 1923. Gebriider Sti 
publikace zřejmě pole 
je zajímavá spletí nej 
sestavami autor dospívá 
Auto.r, který je . velmi 
nezná bohužel prací našic 
brožůře tohoto výbornéh 
hrduc: (II. 59), ani zaříz 
.ani o poválečné činnosti 
technického oddělení při 
s?ukromých korporací, j 
Jmak by nebylo možno 
institutů. Fleischner o~ 
která při nižším kursu 
v úřadech. Ukazuje na 
kupec dává syna studova 
na kupectví, že studovati 
živlům méně nadaným. 
názory lomí poučováním 
jednotliv:)rch odvětví živn 
fejtonisticky charakteri 
čísle), příval do nynější 
Počítá i s momenty poli 

vým propagátorem »šk 
těžko obhájiti . Své 
možno mu dáti za pra 
v institucích sociálních. 
11aše země. Autor je si 
j proti. Vllbec cena jeho 
i citáty presidenta Masa 
~;lenek porúznu nadhozen 

Universitní studium 
sitní sbor pi'-i .P. ú. S. 
příručka je zcela jiného 
většinou články informu 
kultách a málo údajů 
dáti abiturientům i po sl 
informativníhoc, přešla 
l<terých zejména pOltře 
nechala. Slovem »inf 
přednášek, zkoušek, 
velice pečlivě. Rozhod 
-odborné části byl přip 
Kalabl'tv v části právni 

právnické části údaje o 
.stech nebylo zapomenuto 

*) Viz ) Všehrd« , 



Vacka" vydaného Čs. A . S. )Práv
spolku. V předmluvě podá'vá prof. 
úpravu církevních poměrů ve státě, 
pak sleduje na širokém historickém 
o-katlOllickě na vztah ke státu od 
)Zvoje nadvlády církevní nad státy 
robrav příčiny tohoto. historického 

a rozboru české reformace, což 
tí a namnoze novostí posti-ehu: a 
e; co bylo dosud napsáno v české 
této nejslavnější době nejen české 
lvější periodě nábožensk)Tch dějin 
pokusů o realisaci re'Volučních ná
saci církevní. Tím vymyká se Vac
:e a přehledných spisů o podobné 
~itosti vědecké, ale i významu pro 
rydáním této knihy, jejíž prvý díl 
lce Lutherovy, přispěl Čs. A. S. 
obohacení české literatury vědecké 
II kniha zůstává určena pro akade
'ěnoval akademickému dorostu mo
vdu vřelými slovy o vztazích meZI 
I. prof. Vacka .najde půdu úrodnou. 

-1 K
stavil Dr. Osvald Janota. - Sbírka 
1. .~ Brno 1923. - Nakladatelství 
erstva školství a· národní osvěty . -
'y pomalu se kons1ollidují, a k tomu 
řád. Převrat přinesl hlavně v oboru 

: právem bylo si stěžováno na ne
ltO vadu hledí pokud jde o školy 
miti uvedená sestava platných před-
zákonů redakcí Dra Janoty, rady 

r důležité normy byly do sbírky té 
celkem účelně provedeny, ač tu a 

,trné nepi"ehlednosti, totiž tam, kde 
pouze poukazuje, ač by snad bylo 
med na místě uvedena, aby čtenář 
podlé odkazů po d'tzných stránkách 
mž ztrácí mnohdy souvislost. Autor 
na, nedostatek místa . M ys1íme, že 
archy jako limitem práce své. Ze 

noval se s láskou a porozuměním, a 
la možnost, aby jednal podle svého 
Iho hodna. Avšak i tak nám sbírka 

oboru přišla velice vhod, soustře-
ízení této materie. -á-

- JUDr. Bohuš Pro c h á z k a. -
[2. - Nákladem B. Kočího v Praze 
- Výklad Dra, Procházky snaží se 
způsobem vyložiti živnostenský řád. 
·ětli,ti. Proto mnohdy podává prostě 
)íše obšírněji, kde povaha věci to 
dobře, ano doufáme, že i právníci 
učce, stejně jako bude dobrým rád-
společenstv{\m. -á-

.du rep. čsl. - Díl II. - Dr. Max 
1923. 16°'. - Str. 362 . -- Kč 36.-. -
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Po roce vychází slíbený II. díl této, sbírky. Kdežto díl prvý*) obsáhl 
materii vydanou do 30. června 1921, druhy díl časově pojal látku do 30 .. 
září 1922, a dále obsahuje jako díl III. různé předpisy, výnosy a nařízení 
presidenta republiky (amnestie) a ministra . spravedlnolsti, od převratu 
do 30. září 1922. Rovněž do sbírky byly pojaty změny norem obsažených 
v 1. díle, čímž oba díly tvoří jediný celek, podávajíce podrobně přeh1t:d 
trestních předpisů 'V' republice vydaných. Sbírka bude uvítána jmenovitě 
praktiky, kteří trpí velice roztříštěno.stí právních norem. Rejstřík, ke 
.sbírce pi-ipojený, snaží se uvésti jednotlivé předpisy v organický celek 
,Ci usnadniti orientaci . -á-

Ludwig FUeischner: Berufswahl un,d Fachbildung. - Reichen
berg 1923. Gebriider Stiepel. 8°. Str. 28. Kč 8·00 (!). -- Fleischnerova 
publikace zi-ejmě polemicky zladěná (patrně určená jen pro užší kruh) 
je zajímavá spletí nejrůznějších vývodů, jež nejsou sice no'vé, ale jejichž 
sestavami autor dospívá k dltkazul nutnosti přeorientovati Se ve studiu. 
Autor, který je velmi korektní v nazírání na na'še národní poměry, 
nezná bohužel prací našich česk)'ch zejména. Weignerových (o informační 
brožůře tohoto výborného zesnulého pracovníka stala se zmínka ve ,Vše
hrdu< (II. 59), ani zařízení Pedologického ústavu města Prahy, nemluvě 
ani o poválečné činnosti pražské ,Poradny pro volbu povolání« a psycho
technického oddělení při Masarykově Akademi~ práce, jakož i některých 
soukromých korporací, jako brněnského Sdružení pro výzkum dítěte. 
Jinak by nebylo možno, aby Liberec kladl na první místo ve výčtu těchto 
institutů. Fleischner opakuje starou devisu o nadprodukci inteligence, 
která při nižším kursu duševní práce je špatně honorována a ubíjí se 
v úřadech. Ukazuje na příčiny: jednak jsou to mylné názory (německý 
kupec dává syna, studovati, aby šel na kupectví, rakouský kupec dává ho 
na kupectví, že studovati nechce !), j ednak ulehčení studia otevřelo brány 
živlům méně nadaným. Autor hlásá návrat k svobodným povoláním; 
názory lomí poučováním neuvědomělých a proto: ostře odmítá provolání 
jednot1iv)'ch odvětví živnostenských o přeplněnosti (výborně tuto náladu 
fejtonisticky charakterisoval -ksg- v Národ. L. v jednom čer'Vnovém 
čísle), příval do nynějších škoL zadržuje zostřením podmínek studijních. 
Počítá i s momenty politickými, zejména národními. Fleischner je horli-

vým propagáto'rem »škol nadaných.:, jež ovšem v nynější soustavě lze 
těžko obhájiti. Své !vývody zužitkoval ve sta-ti ° ženském studiu, v čemž 
možno mu dáti za pravdu, že ženě spíše svědčí zaměstnání v obchodě a 
v institucích sociálních. Ovšem to platí jen pro dobu přítomnou a\. pro 
1JaŠe země. Autor je si toho dobře vědom, uvádí také pTOtO důvody pro 
j proti. Vúbec cena jeho práce nezáleží 'V polemické účinnosti , již podpírá 
i citáty presidenta Masaryka a ministra Bechyně, nýbrž v množství my-
~: lenek porúznu nadhozených a dobrých námětú. Čao 

Universitní studium pražské. Informativní příručka. Vydal Univer
sitní sbor při .P. Ú. S. Čs. S. V Praze 1923. Str. 127. Kč 10·-. - Tato 
příručka je zcela jiného rázu nežl brožura vydaná 1916, která obsahovala 
většinou články informující o obsahu a systému studia na různých fa
kultách a málo údajů praktických. Redakce navého Un_ st. ve! snaze 
dáti abiturientům i posluchačům »průvodce stručného, střízlivého, čistě 
informativního<, přešla zas do extrému, že informace o obsahu' studia, 
1<terých zejména pOltřebuje abiturient při 'volbě oboru studia, vůbec vy
nechala. Slovem ~informace« rozuměla jen pokyny týkající se' zápisů, 
přednášek, zkoušek, ubytován~, podpor atd. Tyto údaje· jsou sebrány 
velice pečlivě. Rozhodně však by bylo značně pmspělo, kdyby ke každé 
-odborné části byl připojen aspoň takový článek, jaký" jest krásný článek 
Kalabúv v části právnické: Proč studujeme vědy právní. Zato však chybí 

právnické části údaje o vyhlídkách absolventů, nta které v ostatních čá
stech nebylo zapomenuto. Úprava knihy, až na obálku, není příliš pěkná.. 

*) Viz > Všehrd.:, ročník III. str. 140. 
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Jan Hocke: Čtyři historické mapy k dějinám národa českosloven
ského. - Týž: vývoj státu českosUovenského. (Nástěnná mapa.) Praha 
1923: S tát" naklad . - Odborný učit e l Hocke kreslil podle náv rhu prof. 
iZaprasa známé mapy hi storického V)lvoje če s. státu (vydání Unie) , které 
hl avně sloužily ,'Při rnír ovém kongresu. N yní s ám se , pokusil j ednak 
o m alý příruční atl as (j en do stol. XIV!) a větší nástěnn ou mapu, Kresb a 
j e 's hodná s úpravo u zmíněn.)l ch m ap , al e bylo by si přáti zejména n a 
ve lké mapě lepší vo lby ba rev a někte rých korektuť zakreslený ch hranic. 
J ina,k by sluše lo jádro st átu českéh o k resliti v e větším mětří tku a p o
tlač iti sTlíš e p r ázdné plochy, které jen př ehl edno s ti ško dí. Tím by získal a 
map a jak pro prak si p o liticko u tak pro věd eckou potř ebu . Čao 

Sborník věd právních a státních v roč. XXIII. ( 1923.) v čí s . I . a 2., 
přines l studii Živojina :rvI. P er i č e o ch a1r akteri stický ch rysech ústavy 
SHS., p ak práci dra Fr. V á ž n é h o »Studie o t arif ech v dopravě poš
to'Vní , t elegrafní a t elefonní. « Francouzsky je tu o ti š těna přednáška R. D e
m o g u e v Právnické Jednotě . »Bases de la r esponsabilité civil e.i!: Z a
j ím a'vé i politicky momenty pi-ináš í článek dr a Vr at. K a I o u s k a, v němž 
uveř eji1uj e r odinný st atut dynas ti e H ab sburko-Lotri 'l ské (v čes. pi-ekladu, 
lép e by byl o oti sknouti o r iginá lní t ext ) s p oznámkami pro otázku, koho 
s luší považova ti za č l en a bývalé p anolvnické rodiny při převzetí statků 
čl m aj etku podle zák. Z. 12. s rp. 1921 č. 354 Sb Z . a n. Dr. Č a, p e k po
j ednal »0 běžném pojištění dopravy zboží «, dr. C. H o r á č e k ml. pod al , 
pi-íspěvek k teorii indexovaný ch čísel a jejich použití ve stati s tice cenové 
a dr. R o u č e k »0 základních rysech ústav u správy c naps al opět jednu. 
kapitolu ze svých prací o tomto in.stitutu , známých již z jin)Tch časopisů_ 

Čao 

Co nového na cizozemském knižním trhu.*) Knihkupectví A I f r e d 
L o r e n z (Leipzig, K ronprinzstrasse 10) oznamuje mimo jiné : Eb er
mayer L., Lobe A ., Rosenberg W . : Das Reichssil: rafgesetzbuch mit Be
ri.lcksicht. d. Rechtspraxis d. R. G. R. ve 2. vydání (Berlín 1922, šfr. 40). 

- LĎwe E., Rose11lberg W. : S trafpro zess-Ordn ung f. d. R. ji ž v 15. vyd. 
(Lipsko 1922, šfr. 44) . - Dokončení Ehrenb ergovy: H an dbu ch d. g es. 
Handelsrechts v I I svazcích (Lps. 1913-23, 130 šfr. ). - N akl adat els tví 
B . G. Te u b n e r (Leipzig, Poststr. 3) upozorňuje na tyto novinky: Dr.. 
Joh. Riedel: Arbeitskunde, Grundlagen, Bedingtmgen U. Zi ele d er wirt
schaft. Arbeit. --J Prof. dr. A. Sartorius Frhr. V . '1\' alt erh au sen : Ein
fi.ihrung in die V olksw irtsch aftslehre (Geschichte , Theori e U . Politik) . 
- Prof. dr. Levy: Die V er einigten Staat en als \ iVirtschaftsm.acht. -
Ve sbírce »Quellen u. Studien des Osteurop a,-In<s titut s«' (s rov. V šehrd 
III . 76): Dr. E. Purckner: Die russische Genossenschaft sbewegung (1 865 
až 1921) , - Dr. S. von Bubnoff: Die Kohl enl ag er O s t europ as 1. - N a
kladat elství M'. & H . Ma r c u s (Breslau , \ i\T ilh elmstras se 8) o znamuj e 
m. j. : Prof. Dr. Car1 Koehne: D as Recht der KUl-taxe; Dr. Kurt \ iVolzen
dorff : Staatsrecht u. N aturrecht in der L ehre v om \ iVid er standsrecht de:;. 
Volkes gegen rechtsw idrige A u si.ibung der Staat sgewalt. Čao 

*) Letošním ročníkem p očín ajíc zavádím e rubriku, v níž budem e 
naše čt enál- e informovM j podl e zpráv ,cizozem ský ch n akl adat elst v í Ol je
jich n ovinkách. Pro st ále trvající mimoi-ádné p omůry n en í n ám možn o 
ani zdaleka dosáhnoluti úplnos ti a prosím e tudí ž své č te n á ř e, aby nám 

' co n ejv íce k zdokonalení t éto rubriky p omáh ali , zas ílajíce n ám zprávy 
o knižních novinkách t1- eb a seb e st ru čně j š í . Uvád ím e také ce n y , a s ice 
při německ)Tch knihá ch značí šfr = šv)Tcar ský fr ank a gzhl = základní 
čí s l o, j ež nutno vždy násobiti pi-í s lu šn)Tm denním » k1íčem « a pak v)r
sledek převés ti n a n ::lš i měnu. Počín ám e zemí n ejbli žší' - Německem _ 

R edakc e. 

Nákladem ·S. C. P. "Všehrd" v Praze. Redaktor dr. František éáda. 
Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 26. 
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Světová válka se 
práva mezinárodního. 
kongresem zažehnána, n 
zírání na problém mezin 
válečný, zůstal, ač se 
vypořádati se základn 
právo mezinárodní na . 
mocenská konstrukce 
se potřeba; nahraditi 
I!ími. Dokonce E r i ch 

, byla sociálním ideálem, 
neukantischen 1\e,chtspttilQt 
vál k li, poněvadž 

S potřebou r p ",T1rll'l'tT'l-l 

stavuje se potřeba, 
národního. Nutnost 
i praxe práva me~zirlárlod~ 

Prol přítomnost. a 
práva mezinárodního 
arci nelze chápati y 
tismu. znamenajícího 
no v.a idea suverenity\ 
právo spočívá. Od této 
hovovati skutečným 
světové válce 
ale sám pakt o 
tu ce ukazují, že princip 

K otázce pojmu a 
světové válce znovu 
zaujímá stanovisko ne 
B a u m g art e n ve 
struktivnÍ jurispruden 
n á rod n í. Své 
vo.dňuje vlastním 

1) Die Wissenschaft 
1920 a 1922. 


