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Hofhnannem z něho činěný, odpadá. (Talelaios má zde nepřímou 
Zlninku o Kyrillově zpracování látky, jež prý ») teď je rozptýlena 
po cel~Tch Digestech «.) 

I ostatní Hoffmannovy nánlitky došly vyvráceni s několika 
.stran. Co se týče neSlPolehlivosti J ustiniánových údajů přip:.l
lníná se, že jest třeba rozeznávati lnezi nadutostí byzantského 
stylu, jež je nesporná, a udáváním falešných f'akt, které není 
nikde doloženo. Bvlo. dobře možno určiti přibližně počet řádek, 
poněvadž iiber tvoří jistý celek, t. j. vždy svitek papyru určité 
délky právě asi o 2000 řádcích, což HoffInann přehlédl. Ostatně 
je jistě těžké si lnysliti, že by se hyl Justinián pokoušel klanlati 
tak odvážně své vlastní souč.asní,}{y. 

Co se t~)rče krátkosti doby , poukazuje se, že práce byla již 
připravena Iplřed konstitucí Deo allctore (jak vysvítá z konstí
tuce samé), dále že členové kom:ise látku jistě již od dřívějška 
ovládali (vždyť to hyl výhor z nejlepších justiniánských práv
níkú) a konečně že šlo o pouhou práci nlosaikovou, jež nevy
žadovala úplného přepracování a slití v celek. Ke vlivům caíi
hradských nepokojú na dno se poznamenává, že právě v době, 
kdy podle HoffInanna byla znemožněna práce kompi1atorů, pro
jeyovala se vehni živá činno/st zákonodárná, tedy práce jistě 
rovněž yehui citlivá vÍlči klidu ve státě. Jenom z 20. září 532 
je asi dvacet konstitucí. 

Nánlitka krátk)'Tch fraglncntú vyvrácena podrohnou analysl 
kontextu těchto fragnlentu. Že nebyly přejaty hotové z . nějaké 
starší konlpilace, vyplývá někde na př. z toho, že proti obsáh
lejšÍlnu fragmentu, za nÍlnž stojí, jeví značné nedůslednosti (na 
př. y prvnrÍlu fragmeľlltu se lnlnví o cognitores, v druhém o PľO
curatores), což se dá vysvětliti právě jen theori! BluluTIovou: 
mechaniokým seřazením samostatně excerpovaných míst. Jinde 
hlavni fraglnent je interpolován nebo podezřelý, nebo spojení 
fragmentu hlavního s krátk~l1ITl je upraveno interpolací, což ro,,
něž odporuje Hoffmannovu vysvětlení. Zejnléna pak je zjištěno, 
že i ony krátké fragmenty podléhají pořadu, stanovenému 
Bluhmeln, což rovněž poráží Hoffmanna. A praví-li Hoffnlann, že 
tři tituly, od nichž Blu}une vyšel, jsou v~Tjil1lkami, je to pravda 
jen potud, že na nich lze yýjimečně jasně dokázati systém 
BluhmlolY, který však i jinak lze "íce méně sledovat v titulech 
všech. 

(Dokončení.) 

Sociální pojištění v Bulharsku. 
Dr. Alois J. Jindhch ~Praba). 

Ze slovansk)'rch státll zavedlo nejnověji sociální pojištěni 
Bulharsko· Dnes, kdy mladý náš stát buduje si cel)T nov~T systém 
sociálního pojištění, nebude nevhodno krátce se o nělu zmínitI. 
Bulharsko zayedlo sociální pojištění zákonenl ze dne 6. března 
1924, čÍs. 7. Pojištěnei děli. se na povinné a dobrovolné. 
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Poyinně jsou pojištěni všichni dělníci a zaměstnanci stát
ních, veřejných i souluomých podniků prúmyslových a hospo
dářských, pokud nejsou již jin~k zákonně pensijně zajištěni. 

Dobrovolně mohou se přihlásiti s31nostatní řelneslníci, 
obchodnici a rolníci jakož i příslušníci t. zv. volných povolání, 
pokud neulají většího ročního příjmu než 50.000 L, dále zalněst
nanci státní a veřejní, pokud ustanovení zákona tohoto jsou pro 
ně v~Thodnější než jejich pensijího zákona. 

Pojištění nemocenské poskytuje lékařskou pOlnoc, léčivl:t, 
léčebné pOlnůcky a nemocenské. Podluínkou pro vznik nároku 
jest, aby zaměstnanee byl pojištěn nepřetržitě osm týdnů před 
nastavšínl případem pojistným a aby byly příspěvky zaplaceny. 
Peněžitá podpora řídí se dle nlZdové třídy, do níž pojištěnec jest 
zařazen, jakož i dle toho. jde-li o ošetřování doma nebo v le
čebném ústavu a pohybuje se dle toho mezi 12 až 22 L denně. 
Pro každé dítě, o nějž pojištěnec pečuje, poskytuje se příplatel<. 
1 L denně. Je-li pojištěnec ošetřován v léčehném ústavu, obdrží 
peněžitou podporu příslušníci jeho rodiny. Dávky pojištění ne
mocenského poskytují se po devět lnčsÍců, počínaje ode dne 
onenlocněnÍ. Neozdraví-li pojištěnec v době této a nemá-li ještě 
nároku na důchod invalidní, obdrží kll konci devátého měsíce 
jakési odbytné ve v~Tši nemocenského, .iež nálež i mu při domá · 
cÍln ošetřování za 75 dnů. ' 

Pojištěnky, které v době porod'!-l byly nejméně po šestnáct 
měsíců nepřetržitě pojištěny a platily příspěvky, mají nárol\. 
na pomoc porodní asistentky, lékařskou jakož i peněžitou pod 
poru ve výši nemocenského po dobu šesti týdnů před porodem 
a šest t)'dnů po porodu; podpora na kojeni se neposkytuje; za to 
zákon stanoví, že ženě musí zaměstnavatel poskytnouti denně 
přestávky půlhodinové - jednu dopoledne, druhou odpoledne 
- k nakojení dítěte, aniž by jí učinil za to srážku ze mzdy a že 
neslnÍ těhotnou ženu z prúce propustiti, pokud není práce déle 
vzdálena než šest týdl1lJ. 

Pozůstalí mají nárok na pohřebné: Vdova, nebo k práCI 
nezplhobilý vdovec 40%, děti 30%, oboustranní sirotci 50%, 
rodiče zesnulého, jeho sourozenci, pokud byli jÍln vydr žov'linl 
a není manželky ani dětí 30% důchodu , jehož používal zesnuly 
nebo na nějtŽ měl nárok. 

Pojištění invalidní a starobní počíná dokonaným 14. roken. 
a končí dokonaným 60. rokem věku . 

Nárok na důchod invalidní má pojištěnec, jenž jest inva
lidním a jehož invalidita nebyla přivoděna úrazem, dokonal-li 
v pojištění nejméně 156 přispěvkových týdnů, nebo byl-li po 
devčt měsícú nepřetržitě n emocen. Invalidním je ten, kdo je více 
n ež z poloviny k práci nezpůsobilým . 

Nárok na dllchod star.obní má pojištěnec, jenž dokonal 60. 
rok věku a ztrávil v pojištění nejnléně 10L10 příspěvkovych týdnt\. 

Výše důchodu invalidnfho po dokonání doby čekací Je 
pevně stanovena a řídí se dle mzdové třídy , do níž byl pojištěnel..: 
zařaděn; činí 1500-··6000 L ročně. Za každý příspěvkový týden, 
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ztráven")T v poj'lštění po dokonání doby této zvyšuje se důchod 
o 2 L ročně. Starobní dtlchod skládá se ze základní částky, jež 
je táž jako při dlkhO'du invalidnhn a z částek zvyšovacích, jež 
činí 1 L za každý příspěvkov")T týden, po dokonání doby čekaci 
156 přískových t")Tdnů v pojištění ztrávený. 

Provdá-li se pojišŤěnka a vystoupí-li ze zaměstnání poiis
těním povinného, lnúže v době 6 lněsíc:ll žádati o vr,ácení premll 
zaplacených po uRlynutí doby čekací. 

Zenlře-li pojištěnec, jenž dokonal čekací dohu 156 příspě'v
kových týdnů, aniž by požíval důchodu, 11l0hou jeho děti, nlan
žť'lka nebo lnanžeL nebo rodiče l:ádati o vrácení zaplacených 
příspěvků, nemají-li větší roční příjlny než 6000 L. Právo tO'to 
třeba uplatniti do roka po smrti pojištěncově. 

POZl1stalÝlll náležejí dll chody POZ1ISh:11ostní, pokud ze
snulý již dllchodu požíval nebo měl naň nárok: vdově nebo 
k práci nezpúsohilému vdO'vci 40%, děteln jednostranně O'siře
lým po 30%, oboustranně osiřel")7nl po 50% důchodu, jehož ze
snulý pož,íval nebo na nějž měl nárok. Rodiče a sourozenci 
zesnulého lnají nárok na 30% důchodu pro O'sobu, byli-li jím 
živeny, pokud zesnul")' nezanechal vdovy a dětí. Matka, jež jest 
zcela bez prostředkll má nárO'k na 30% dúchodu jehož zesnulý 
požíval nebo na nějž lněl nárok. Výše důchodú pozllstal~Tch 
nesmí převyšO'vati výši dllchodu, jehož zesnulý požíval nebO' na 
nějž měl nárok. Byl-li zesnulý doma ošetřován , náleží pozllsta
lým pO'hřebné ve výši 50násobné částky základního dennih,) 
platu zesnulého. 

Osohy, jež dosáhly věku 60 let dříve , než zákon tento vešel 
v pla1nost, obdrží základní částku dle 1. m zdové třídy, pokud 
nálež~jí v okruh povinných po.iištěncll dle zpúsobn svéhO' ZCl

měs tnání a nokud jejich pracovní zpúsobilost jest aspoň o lj':} 
zmenšenn a postrádají prostředkll k obživě. Osoby, jež v době. 
kdy zákon vešel v platnost byly ve věku mezi 50. a 60. rokem 
nebo n1ezi 40. a 50. rokem věku, pokud zaplatily pree:lie ročně 
aspoň za 26 příspěvkových týdnll a pokud prokáží, že celkellj 
zaplatily aspoň 260, resp. 520 příspěvkov\'ch t\'dntl, mají nárok 
na dúchod starobní, doplatí-li částlu1, která schází k oné částce. 
kterou by byly zaplatily , kdyby byly dokon!1ly čekací dobu 104.0 
příspěvkO'vých týdnů. 

PO'jištění kryto jest prellliemi; II pojištění nemocenskéhu 
platí polO'vinu zaměstnavatelé, polovinu zanlěstnanci; v~Tše oc\· 
visla jest od výše jich vvdělku , dle něhož zařaděni jsou poji
štěnci do mzdových tříd. Osoby samostatně v·ýděleč.ně činné platí 
samy celou premii. Stát přispívá polovinou prelnií, je'ž vllbec 
byly zapraveny. V poiištěnÍ invalidním a starobním jest tomu 
zcela obdohně. Placení premií děje se zakoupením známek, přl 
lepenhn jich do poiišťovací knížky a znehodnocením. 

Nositeleln pojištění jest »Sociální pojišťovací fond « spravo· 
yaný kanceláří pro sociální pojištění, zřízenoll při ministerstvu 
obchodu, prllmvslu a práce. 'Místními orgány jsou dozorčí úřady 
"práce. O přiznání, odejmutí dúchod{l a pod. rozhodují dllChú-



hod 
jež 
jež 

ka ci 

ojis
~mll 

pě,,

lan
lých 
toto 

ze
lebo 
siře
: ze
enci 
jÍlu 
jest 

nulý 
lých 
:) na 
1sta
niho 

vešel 
)kud 

Zh

o 1/:j 
lobě, 

kem 
očně 
,kenj 
árok 
stce. 
1040 

kéhu 
0(1-

poji
platí 
ůbec 
:OIIm 
při-

~avo 

rstvll 
řady 
lchv-

9 

dové kOlnise; prcti jich rozhodnutí je přípustna do meSlce od 
rozhodnutí stížnost k vrchnímu správnímu soudu prostřédnl
ctvím 111inisterstva obchonu, pn1mys]u a práce. O žádostech za 
lékařskou ponlOc a peněžitou podporu rozhodují dozorč.í úřady 
práce; spory rozhoduje rozhodčí soud, složený ze soudce z po
volání jako předsedy a ze zástupce zaměstnavatelů a zaměst
nanců. 

Orgánem poradním jest vrchní pracovní a sociálně-pojišťo
vací rada, složená ze zástupců zájemct"l .1 veřejných korporaci 
jakož i odborníků. 

Pojem státního úzelní v moderní literatuře 
francouzského práva veřejného. 

Vladimír Vy bral (Brno). 

Státní území jako pojem problelnatický, vyžadující určitého 
zařadění v SystélllU poznatků veřejného práva, počíná se jeviti 
státovědě ,asi od počátku 19. století. Neboť teprve 18. století bylo 
s ItO postaviti proti t. zv. pat r i m o n i á I n í It e o r i i státu vě
decky rovnocenný systénl nového pojetí, byť mnohdy jen mállo 
obměněné to učení »ancien régimu «. Teprve 11ato názorová 
juxtaposice dávala řadu podnětů, jež vedly k novým poznatkům 
a 1). nutnosti vykázati jim místo v systému celé discipliny. Takto 
i pojem' stá,tního území dostal \Se do spojení s pojm,elll státu, 
jehož definice ukázala se nutným východis1kellll všech úvah tStM
n:ho práva. V diskusi, vedené téměř celé 19. století, a dále pak 
až do naší doby, vynořila se celá řada t. zv. » prvků « , určujících 
zásadně pojem státu, avš~k toliko tři prvky dosáhly všeobecného 
uznání jako význalnné pro pojmovou konstrukci státu, totiž 
území, národ a veřejná moc (též politická, státní moc, suvere
nita). Souhrn těchto tří elementů objevil se panující nauce tak 
'charakteristickým pro stát, že byl vzat za podklad jeho. jur i
s ti c k é definice, o niž hlavně šlo celé teorii státního práva. 
Tato definice stala se ho.tovým dogruatem,t) jež parnující mínění 
postavilo v čelo vše ob e c n é stá t o věd y jako teoretické 
vědy o státu. 2

) Rovněž pojem státního území \stal se takto tra
dieionelním předmětem a nezbytnou součásltí systematiky této 
vědy, tradován jsa v souvislosti s pojnly státního národa a státní 
In'ocL 

Toto pojetí státu i pojmu .státního území je tYlPicky n ě
lI;J. ~ c -k Ý mll) pojetím problému, ja'k svým postave'ním ve ' vše-

1) Srov. W . H e n r i ch: »Theorie des Staatsgebietes« (\iVien 1:922) , 
s t r. 1. ' - ,' 

2) Srov. J e lI in e k ' G. : ~ AJ1gemdn:e Staatslehre « 3. vyd, s tr. 9, 
j r. P r oti ' tomu je K e I se n o v~ ' (Allgemeine Staatslehre; Berlin 192 :;-, 

"tr: 45) všeobecná ' státóvěďa »eine Art 'a ľ1 gem e' i n st e r Rechtsľelire « , 
, 3) Srov. D u g u i t »Traité de droit constitutionnel« (IQ2I) r:. 

str, 460: - Kvantitativně je to ' zřejmo ' na př . z encyklopedie »Dlas 
(') ff entlích e Recht 'dei- Gegenvvart «, kde ,"šichrÍi němečtí autoři př,ijali 
toto pojetí za podkl ad. - Srov. i pi-ehled německých konstrukcí státll 
tl H e n r i cha, 1. c . § 1. 


