
i prijatel'ná. J edine každo
rá jé tá stredná cesta, ktorů 
a nelnusí byť práve v pro
lým a subjektívným. 
dneŠn)T stav, jak ho nám 
Teď konečne jak lnože byt 
tívným to právo, ktoré nic 
~ra, ale v mnohýc.h prípa-

le vylučujúcej jedná § 18, 
) okolnostiach sl\:.utkovýc.h, 
~ho, čo si predstavoval. 
je za to zodpovedn~T,. ~ie-li 

leodpor llje práVnelTlU rádu 
ymi okolnosfmi, mOŽe súd 

jednotliv,Tch k návrhu po
:-efonnu kecl' stanovila, že 
trestu a zavrhla tak stano-

bolo nezbytné lišif lnedzi 
>oneváč bolo by "iedlo ad 
nÍlnotrestnOln nebDI býval 
e do úvahy i onlyl trestný, 
:h'uhy právného omylu po
á"a Nalvyšší súd - alebo 
li , mnoho ztrác.a zo svo,lho 

-ln skutkovOln je N ajvyšší 
iE z theorie sub.iektívnej 
!fll zastá va názor, že mylná 
'in, alebo trestn:)'T čin ine] 

Ddy Najvyššeho súdu, po-

ýeh zásad , sme ale opráv
výjilnky, keď to vyžadujú 
dčenie. Preto tá - nedá sa 
,rinnikova je rozhodná, ale 
'ejšia nebude rušif harmo-

neiakého právneho statku; 
l je na ohžalovanOln, ahy 
lstava s::\. nekonkretizovala, 
wávnych statkov, kto vin-

~ kaviarne omylom vezlne 
~dež, na (00 ale on dokáže 
taktiež jeho vlastný'dážd-

:Il ík. sú' sli vel'nli podobné, že je človekol11 i ináč roztržitým a bude 
<oslobodený. To bol prípad skutkového onlylu priaznivý pre 
yinníka. . 

Predstavlne si ale tel;az prípad tento. Niekto taktiež vyc.hád-
:zajúc z kaviarne vidí, že pršÍ a ukradie dáždnik, ktorý je uložený 

-pod vešákom. Až doma zpozoruje, že je to jeho vlastn,Ý dáždnik, 
-ktorý vzal si so sebou jeho vlastný syn a náhodou zabudol v ka~ 
viarni. Poneváč čin musí byt posudzovaný podla toho, ČO Sl 

yinník predstavoval, nlal by byť pre krádež potrestaný. Pýtalne 
. SCl ale te19az nie len kto dokáže tonlU nášmu »zlodejDvi čÍs. 2« 
jeho íllnysel krásf, ale kto sa vobec. dozvie tohto jeho zlóčinného 
ťllnyslu? A takto sa má vec. vo vačšine prípadov. Takýto upríliš
l1en-~T subjektivismus viedol by koniec. konc.ov k trestaniu zlých 
111yšli.enok, čo musÍnle ponechat svedDmiu č]oveka, ev. zpoved-
níkovi. 
. Nech je mi dovolené poznamenať, že v rámci tejto 111ale,i 
študie nemal SOlll na nlysli presnejšie objasllie problému po 
stránke dogmatic.kej. 

~ 

Z P R 1\ VY. 

Prof. Dr. Hermann-Otavský šedesátníkem. Je za}ímavo sledo
vati liteníJ'Jzí činnost Dra Hermanna-OtcLVského. Zabývá se s ob
libou, obtlžn~ími problémy pl'ávnimi rL opět (l opět se k témuž 
problému vraci, aby lej ze všech stran osvětlil. Podrobná znalost 
detailních otázek zzmožiíuje DUl pak obsáhlá díla vědecká, ktera 
nejen pro vědecký svět, ale ze,tména i pro praktického práu
nOm iSOLl nepostradatelná. 

Sotva šestadvacetiletú vydal svů.Ť habilitační spis »0 p11ávlll 
povaze rcktapapíl'ů « , ve kterém se jeví .1(1ko přímý pokračovatel 
Randovy teorie o cenných papírech, lehož nauku logicky pro
hhzbl1.ie (1 .blldu!.fe dále. Spis ten .test d?dne~ ne 1dl.!ležitějšÍrfl 
či!sl':Ýln spisem o cenných papírech a prvm,m dukl~dnflm spzseII~ 
o rektapapírech vůbec. K telnatu o cengch poplJ'ech se vraCl 
HerDwnn-Otavský pozdě.ii leště několiknite ( » Příspěvek k nauce 
o převod1; práva z cenn~7ch papírů na }méno zně}ících « -
v Právnikzz 1901, »0 právní povaze duplikátu železničního listu 
nákladního « - ve Sborníku věd právních a státních 1901). 
StudiuIll otázky cenných papírů vede .ie.ipřžrozeně k ne.idůlež;-· 
tějšímu komcrčnímupapíru - ke směnce a k právu směner:
nénuz, .iehož probléIily se zejlnéna kromě litografovaných unl
vúsitnich přednášek - zábÝl!á v nlznúch článcích . 

Zvláštní zátem prolevu}e t . zv, pdiiJům k statkům nehmol~ 
nýin" kl~l'ým právě moderní doba obchodní musí věnovatr 
zvláštní pozornost. Sem náleží na př . .teho význačnÝ' 'článek 
»Obchodní závod a práva k staik{í,m nehmotným «, uveře,;něný 

. v Randově poctě, Jenž p1'O svůJ v!Jznam bHl_ na zvláštní žádost 
německých kruhů vědeckúch Llveřelněn též v »Oestel'l' . Patenl-
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blatt«. SCln náleží pak nesčelná pojednúní věnovaná právu pl1-
vodce k jeho duševnímu výtvoru ( » O autorskoprávní ochraně~ 
děl architektonických « 1909, »0 právní ochraně idéálných zá
JIHŮ autora dila litel'árního a uměleckého v TJrávu rakouském « 
1904, »0 přípustnosti a mezich exekuce autol'Skoprávní« 1910, 
»Otázka z pl,áva nakladatqlského « 1917, »Der internationale Ur
h eberrechtsschutz zlVischen Oesterreich [md dem deulschen 
R eiche « 1903, »Právo z vynálezu v rakouském zákoně paten t
llÍln « ve Sl~orníku 1903 a též německy 1) Patentblattu, »Archi
tektonisc.Jze Plane im deutsch-osterreichischen UrhelJerrechts
schutze « v Gerichtszeitl.lng 1902, »Die nell,este Fortbžldung des 
Urheberrechtsschutzes zwischen Osterl'eich llnd dem Deutschcn 
Reiche« lJ Z eitschrift fur Handels- lL Konkul'sl'echt 1908, článelc 
»Urheberrechi « v Osterr. Staatsworterbuch 1908. atd.). 

Záhy se věnoval Hermann-Otavskú též sludiu obtížných (l 

složitých problémů práva pojišťovaciho ( »K reformě soukroméllO 
práva po.tišťovacího « v Právníku 1906), ktcréžto vědecké bádáni 
došlo vÝl'azu ve znamenitém díle »Snukromé po}išťovaci prdvú 
československé«, ve kterém přehledně, přesně a s vědeckou dl.l
kladností jemu vlastní osvětluie základni polmy a problémy 
soukromého práva pojišťovaciho. Všeob ecnúm ptoblémům prál'-

"11ín1 isou posléze věnována po}ednáni lJztabu}-ící se na vznik 
slnlouvy ( »Der Regl'iff und díe rechtliche Redeutung der An
tl'agserklď.l'ung« v Grunhutově časopise, »Pro.iev smluvniho kon
sensu a .feho vady dle nových osnov vlftdních « v Právniku, »Zur
rechtlichen Beurteilung der Antl'agsel'kléll'llng« v Assekur. J. B. «) . 

Již v jeho vědecké práci poznáván1e tak é Hermanna-Otav
ského ,jako člověka: iest vždy oblektivnf, neosobní, skromný: 
vitá každý vědecký pokl'ok J ' l'espektuie i odchylné ciz í mínění: 
.test vždy důsto}ný. Praktický význmn té které hospodářské in
stituce .test mll vždy důležitějM n ež sebe důmyslněiU abstraktní 
konstrukce a přece nepodcei'íu}e logikll v právnickém myšlení. 

Po vzniku republiky nastala HeJ'mannl.l-Otavskému: nová - 
zvýšená činnost. Byl prvním rektorem naU universitu v Cesko - , 
slovenské republice, spoblptzsobil při vznikl! četných zákonů a 
lnezinárodnich úmlul) státních, stal se členen1 lnezinárodního 
soudu v Haagu atd. Uvážílne--li při lom lťho činnost na wniver
sifě, kde iako skvělÚ učitel a přr-devšim pro svou osobnost byl ' 
a jesl u svúch žáků tak oblíben a kde ze.Ťlnéna účastníci .feho 
seminářů nikdy nezapOlnenOll, juk dnpedl povzbuzovati k po-
kusům o vědeckou práci - uvážíme-- li dále , že při veškeré -této
činnosti .test stále činn~jm literárně, činným v Právnické iednotě, 
}eiiž .tesl předsedou, (a to nikoli" len formálně!), zkrátka činnýln 
všestranně a všude iniciativně. infcnsivně fl čile, pak mllsbne 
jemu vysloviti svů.t neskonahí obdiv. 

Pře]eme prof." Dl'. Hermannu-Olavskémll, aby byl le.ště- -
mnohá léta tak mlc?d! DI'. Fl'. 

l n mem or iam Adolf W ach. V Lipsku zemi-el dne 6. dubna t _ r 
vyn ikající p rocesua1ist a Adolf -Vlach , unive r sit n í _ profesor. PDcházeI -' 
z Chelmna v Záp adn ích Pru sícll, kclež se narod il 1843- Habilitoval se ' 

v K rálovci, odtud 
l<ách a v Bonnu, až 
v r áce jednak zaj ím 
-s einer geschicht1ic 
F_ L. v . Ke ll era 
platný soudní řád 
Handbuch des deut. 
nung u nd die P r axi 
Zivil- und Processr 
poct y (Festschrift I 

Vedle známéh o K lei 
-- ne j významnější ztrá 

Dr. Josef Frič 
D r. Josef Frič, kt 
a co jest j eš tě dů l e 
tkví jeho veliký 

Josef Frič n 
byl krejčím . Dok 
pražskou přípravn 
vým se vzdě l áva1. 
roku 1827 povýše 
nických studií 
ješ tě v době svýc 
-kte r ého častokráte 
Němce, kterou četl 
zn alosti potřebné 
lál-i advokáta D r. 
tedy d ivu, že již v 
jmenován justiciár 
panství užíval Fri 
-význam Fričúv p 
skutečným stře d 
d okonce Frič nav 
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rl konkursn íh o řá 
-covav s Dr. A. 
'rl.okonalým sfovní 
překlady i slovn 
-nější rysy če,s ké 
v roce 1848. 

Když v bř 
--un ivers i tě, byl to 
1Hávnické fakultě . 
-znovu zah áj il a 
přednášel až do 
Když pak Dr. F . 
profesora, s po 
byl zvolen za 
-p rofesury. 

Ve svém 
advokát, ale j a 
,o becního řádu, 
z apsal do děj in 
před k utnoh or 
, sedmašedesát 
nzení, ale h lav 
l11 avně od svého 
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v Královci, odtud přešel do Roztok, prošel však i univer,sitou v Tubin
"l<ách a v Bonnu, až konečně od r. 1875 trvale se usídlil v Lipsku. Jeho 
-práce jednak zajímají se o historii procesu (Der Arrestprocess in 
' s einer geschichtlichen Entwicklung, 1868) a v tomto oboru zpracoval 
F, L. v. K ellera Der romische Civilprozess (6 . vycl. 1883), jednak 
pla tný soudní řád (Vortdige úb er di e Rechtscivilprocessordnung 1896, 
H andbuch des deut. Civilprozess r echts 1885 n s., Die Civilproces'Sord
nung und die Praxis 1886 a j.). Redigoval Rheinische Zeitschrift fiir 
Zivil- und P rocessrecht. V právnickém světě j sou t aké proslulé dvě 
pocty (Festschrift 1913, 1923), které '\iVachovi byly podány jeho žáky. 
V edle známého Kleina, zemřevšího týž den ve Vídni je úmrtí Wachovo 
n ejvýznamnější ztrátou na poli vědy právní. v r. 

Dr. Josef Frič. 19. května 1926 bude tomu padesát let co zemřeL 
Dr. Josef Frič, který uvedl na právnickou fakultu české přednášky 
a co jest ještě důležitější - přednášky o če ském státním právu . V tom 
tkví jeho veliký význam. 

Josef Frič narodil se dne 2. března 1804 ve Slaném, kde jeho otec 
byl krejčím. Dokončiv středoškolská studia vstoupil Josef Frič na 
pražskou přípravnou filosofickou fakultu, kde pod vedením Bolzano
-vým se vzdělával. Roku 1821 vstoupil na fakultu právnickou, kde byl 
roku 1827 povýšen na doktora práv. Touhou jeho již během práv
nických studií projevenou, bylo státi se zemským advokátem. Proto 
ještě v době svých studií vstoupil do kanceláře Dr. Jana Nejedlého, 
kterého častokráte zastupoval na jeho přednáškách o české řeči' pro 
Němce, kterou četl na universitě. Tím získal si Frič, aspoň částečně, 
znalosti potřebné řečníkovi. Později pracoval Frič ve známé konce
lái'-i advokáta Dr. Kaňky a tu již měl pově,s t obratnéh o právníka. N ení 
t edy divu , že již v r. 1837 stal se zem ským advokátem a zároveň byl 
jmenován justiciárem pro panství jinonické. Při soudním řízení tohoto 
panství užíval Frič češtiny jako úředního jazyka. V létech čtyi'-icátých 
'význam Fričúv pro naše národní hnutí tak stoupl , že jeho dt'im stal se 
skute'čným střediskem českého života pražského i venkovského, ba 
~d okonce Frič navázal styky s n á r o dn í m hnu tím s loven s kým. 
Do téže doby spadají Fričovy Pl'eklady právnické, jmenovitě soudního 
"a konkursního řádu a jiné. O dokonalosti díla svědČÍ, že ' Frič, pra
··covav s Dr. A. Štrobachem a K . J. Erbenem, opatřil svúj překlad 
·rl.okonalým slovníkem česko-německým právnických termín'Ů. Obojí, 
překlady i slovník, vydal svým nákladem. Dal takto aspoň nejzáklad
'nější rysy če,ské moderní právní terminologii. Překlady tyto vyšly 
-v . roce 1848. 

Když v březnu 1848 bylo dovoleno doktorúm práv vyučovati na 
-universitě, byl to Frič, jenž první ujal se dne 5. června 1848 slova na 
1Hávnické fakultě . On též, po přestávce v době bouří svatodušních, 
'znovu zaháji l a vytrval i v době Bachova absolutismu. Jediný čec;ky 
přednášel až do roku 1861, kdy začal své přednášky Dr. A. Randa. 
"Když pak Dr. Fričovi byl dne 25. í"íjna 1861 udělen titul mimořádného 
'profesora, s ponecháním advokátní praxe, nic již nestálo v cestě , aby 
'byl zvolen za děkana sboru doktorú práv. Dovršiv 70 let, vzdal se 
profesury. 

Ve svém praktickém zaměstnání vynikl nejen jako doved~~ 
'a dvokát, ale jako VZOrn)T organisátor. On vypracoval návrh na revIsI 
·o becního řádu, pokusil se napsati návrh ústavy atd. Nejvíce však s'e 
'z apsal do dějin našeho obrození úspěšným obhájením Karla . Havlíčka 
před kutnohorskou porotou a pak obhajováním obce pražské proti 
)sedmašedesátníkúm.«. Ovšem Frič vynikl nejen v oboru soudního 
1'"ízení, ale hlavně v př ednáškách o Č'eském státním právu, které četl 
]11 a vně od svého jmenování mimoí'ádným profe sorem. V tomto oboru 
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nalezl t éž dú sto jného nás tup ce v osobě Dr. J a romíra Če l akovského_ 
. O oblíbenosti Fričově u posluchačLl svědčí, že brzy po zaháj ení 

přednášek podali p etici , aby předmět Fričúv byl , prohlášen za řádný_ 
, žádosti bylo vyhověno jen potud, že frekventační a zkušebnívysvědčen f. 
Fd.čova · (podle studijního řádu z roku 181I vydaná) mají )stejnou 
právní platnos t a m oc prúvodní « jako vysvědče ní l-ádného profeso ra_ 

- jr.-
Ruské knihy. Také t a oko lnos t , že konečně objevlly s e n a kniž-' 

ním trhu ruské vědecké knihy, jes t příznakem změny n ázo rové, která, 
se v Rus ku v poslední době uplatňuje. Dříve byla to jen literaiUl-a 
'pol'iticko-agitační, která k nám dochi.zela z Ruska, nyní ko nečně Z~lS 
první vědecké knih y. Tyto knihy umožiíu jí nám aspoň trochu po
rozuměti vývoji Ruska pos led n ích let , které bylo pro ost atní svět ten-a 
ignota. Co j sme z Ruska vid ěli , byl prach zvířený r evo lucí , který n ám 
zah aloval skutečnosti, S lyše li j sme. že hroutí se tam, staré tradice a: 
systemy a na mí,sto ni ch nastupují id eje, které u skutečněním přive-· 
deny byly ča to ad absurdum, ale všechny -ty zp rávy byly ten ·denční,. 
kter é, ať s t é č i oné s trany, s kutečnost spíše zkres lovaly než obj asňova l y. 

R usko prodělalo o hromný experiment v hospodář ské i právnF' 
st ruktuře . Žasn em e, že se po té sous tavn é destrukci, kterou provedr 

' vilečn'fr kom'unismus, ' pod ařil o rekonstruovati opět strukturu Ruska. 
aspoľí tak, jak j e dnes. ' Ovšem, že j e to rekonst rukce prozatím po- 
v rchní a bude j eš tě nutno vyčkati , ' zda zapustí kořeny. Že se to p oda
řilo, možno vysvětliti , s i výjimečnými ' okolnostmi , diktaturou, která 
neznala vážn ého odporu , pro které byl . ho spodářský život země
tvárnou hmotou, která hnětla podle své vůle 'a ' vlastního uvážení. ' 

A ide ov)r výs ledek? 'R. S. F. S . R. odvrátil se n a poli ho spodá i" 
'ské politiky úplně o d komuni smu a vrátil se nekompromis ně ke kapi
talistickým metodám. To. co v praksi zbylo z komunistické ideologie ,... 
j so u trosky. Zdá se. že RSFSR. se vyznačuj e nyní všemi vlastnostm i" 
kapitalistického státu: ho spod ářským kapitalismem, imp erialismem,.. 
vnitřním abso lutismem a konečně ne n a posledním místě i tím, ž e ' 
své destruktivní ide e vyhrazuje cizině, ' že jich používá ' jako zbraně _ 
Ani to n ení nic nového. djl 

Ústředí poraden pro volbu povolání konalo dne 30. bř ezna 1926', 
va lnou hromadu v Praze, jíž zakončilo prvé pětiletí své činnosti. 
V ti š t ěn é vfT ročnÍ zprávě podává přehle'd o činnost i poraden v r oc e · 
I925 a zmiií.uj e se o výcviku pot:adcú, očiú.nosti vydavat elské ve svém' 
oboru a o s tyku svém s cizinou. Pražská poradna rozdělena jest n a-; 
oddě l ení živnostenské a s tudťntské ; v oddělení živnostenském bylo za" 
rok I925 zpracováno 1784 případú , v. oddělení studentském 804 Pl'Í- 
pady. Poradna vyvíjí v poslední době zvláště intensivní , činnost kon- , 
trol ní za účelem tím, aby mohla sledovati, jak dalece ,' se prognosy 
její uskutečnily a v kolika případech bylo jejích rad po.slechnuto. Do
savadní výsledky jsou velmi pěkné. T am" kde není jistoty o zdraví ' 
dětí, jsou prováděny lékařské prohlídky, aby byla zjiš těna fy'sická 
zpltsobilo st k určitým druhům zaměstnání. Dr. Jindři ch. 

, Ústavní vývoj Švýcarska a současné poměry, Posluchači pražské ' 
práv. fakulty měli ve s tř edu 14. dubna p1-íležitost vyslechnouti S. Č. P ., 
:. Všehrdemc: poř ádan ou přednášku dra B o va y e, rodilého Švýcara _ 

>,.'0 ' státním ' zřízení j eho vlasti. Švýcarsko j,e jeden z mála s tátů, kter}r" 
' se nemusí ophat ani o určitý národ, ani se nevytvořil kolem určit é' 
dynastie . Stát švýcar.ský se v pravém slova smyslu utvořil z vůl e lidt1. 

_I. ' s rpna 1291 vznil<:á mezi 3 lesními kantony Schwyz, Uri a Unter
: wald en smlouva věčného spojenectví. Na , začátku novověku , jest ji ž ' 

I3- karrton.ú. Mají převahu z~mědělskou , konservativní a n~přejí dalšímu ' 
f ' rózšiřov'ání spolku. l\ově připojené kraje mají práva menší a. naZ)Tvajj ' 
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státii na Curych, který se pokládá za ) i-ídÍcí kantone. Sněm - tehdejší 
nelze pi-irovnati ke dnešnímu, pi-ednášející jej přirovnává spíše ke Spo-
lečnosti národů, kde k platnosti usnesení je třeba jec1nohlasnosti. 
Sněm však nabyl svými rozsudky velké vážnosti. 

Již v této době počíná se vyskytovati ,fakt, že Švýcaři slouží 
v ' cizině jako vojáci, buď jednotlivě, ale většinou hromadně, tvoříce 
svůj vojenský oddíl pod vlas tním velením. Faktum toto je všeobecně 
odsuzováno a vytýká se mu zejména vzniklé sesurovění mravů, dále 
závislost švýcarské vlády na cizí vládě, která právě vojsko smlouvou 
se S němeITl švýcarským t. zv. kapitulací si najímala. Ubíralo se tím 
pott-ebn)rch pracovníků pro zemědělstvÍ. Věci došly tak daleko, že · 
v jedné době bylo v cizích službách až 70.000 ŠvýcariL Při vpádu 
francouzském nebylo doma schopných obhájcll . Naproti tomu dlužno · 
přiznati, že lid švýcarský, právě tak jako v jiných horsk)rch státech. 
musil si hledati obživu za hranicemi. Když přes t aly pokusy o vpáď 
z ciziny byli vojensky vycvičení Švýcaři nezamě,stnáni i proto nelze
se diviti, že sněm přijímá n'abídky, které se mu od rt~zných vlád dějí. 
Ze získaných peněz kryly se státní výlohy. Smlouvy při tom uzaVl
rané zabezpečovaly Švýcarsku výhody celní, možnost posílání mládeže 
na cizí školy atd . To, že Švýcaři poznali cizinu, prospělo i vlastní ' 
zemi. Doba reformační, spojená s neúspěšnymi vzpourami sedláků, 
není vyplněna tak krutými událostmi jako jinde. Znamená úpa.dek 
politické jednoty, ale má význam kulturní vnitrostátně i mezinárodně .. 
Švýcarsko se stává centrem evropského protestantismu. 

Dalekosáhlejší změnu ústavy mimo právní uznání neodvislosti Šv)r- . 
carska mírem Vestfálským, přinesla teprve revoluce :francouzská. 
Ústava jí zavedená, pt-inesla sice mnoho dobrého, odstranila patri
cijsk§ režim, ale neporozumněla povaze švýcarského státu a dle vzoru 
francouzského zavedla jednotný stát. Federalismus ovšem zase - brzy 
zvítězil a vznikl na místě dřívějšího spolku států, a to státu jednot
ného, nově stát spolkový. Každý kanton si dává sám ústavu, která 
musí býti schválena ústřední vládou, a) nepříčí-li se ústavě spolkové, 
b) zásadám demokratick§m a c) je-Ii přijata od lidu. 

Rovnoprávnost němčiny, francouzštiny a italštiny je záklanní zá
sadou jazykovou. Školství je věcí jednotlivých kantonů. Stát je úplně 
laickým. Podpora církví je přenechána kantonům. Zákonodárství šv§- · 
carské je svou moderností vzorem pro mnohé jiné. Zbývá zcentraIi
sovati ještě civilní proces a hlavně právo trestní. Národní shromážděnÍ 
skládá se zNárodní rady (Consei! N ational) a 'z rady stavovské (Con- 
seil des E'tats).Komory tyto jsou rovnocenné a o návrhu zákona se 
musí shodnouti. Volí na 3 léta spolkovou radu 7 člennou. H lavní poli- 
tické strany jsou: socialisté, demokraté, katolíci, agárrníci a Hberálnt 
radikálové. 

Skutečnými zvláštnostmi švýcarsk§mi jsou referendum a iniciativa. 
Referendum - hlasování lidti o určitých předlohách - jest a) ústavní (ob: . 
l.igatorní) a b) zákonodárné (fakultativní). Počet h.la~{'1 P:o. z.ave~em 
referenda ani iniciativy není ve vš~ch kantonech steJny. Il1lClatlva Jest 
možnost lidu donutiti při:slušné činitele hlasováním, aby byl vypra
cován návrh na zavedení či změnu nějakého zákona. Re~e~e~1t:9m i }ni
ciativa jsou hojně používány a oceňovány. Dr. Bovay VIdl ]eJlc~ pred- -
110st v tom, že zé\mezují každou revoluci. -lb1.-
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