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statech zákonodárs.tví trestní podléhá rychlým změnám, jest diplom<!Jtický 
styk omluvitelný a snad i nutný zvláště, když poměry vnitřní těch kte
rych státú nejs-ou ještě anL urovnány. Mimo tJ není nyní tak snadna zna-' 
lost cizího práva trestního. Ovšem dějí se pokusy zpřístupniti i znal'ost 
práva cizího, zvláště v oboru soukromého práva. 

Tak založil "Reichsverband der Deutschen Industrie« v Berlíně 
»Institut fUr auslandisches Recht beim ReichsverbaJJ1d der Deutschen Indu
itrie«; dle čl. 2. stanov mi zaslaných pečuje institut ':J šíření znalosti ci
zího práva podáváním zpráv ad-obrozdání, vydáváním měsíčníku "Au s
landsrecht, Blatter fiir Industrie und liandel«, zařízením knihovny a čítM
ny, vydáváním zákonú a sbírek cizozemských a pod. Institut zamýšlí zří
diti jakýsi druh vysoké školy cizozemského práva, zahraniční úřad ně
mecký sám snahy ty po,dporuje. - Pod:Jbný institut je v liaagen, »Inter
médiai,re Intennationak 

V oboru práva trestního není ovšem takového zájmu jako v oboru 
práva soukromého, zvláště Německ-:J vidí v instituci té i dúležitou po
můcku svého hospodářského- povznes.ení. 

Jelikož zahraniční ministers,tva mají zpravidla i své právní .od-dělení 
(na př. něm. zahraniční úřad odd. III., viz Dr. liermann Meyer: Das poH
tische Schriftwesen im Deutschen Auswartigen Dienst, Tiibingen 1920), 
mo·hou snadněji orientovati se f v ':Jborech cizího práva trestního a jest i 
pro nyněj.ší nepřístupno-st cizího práva diplomatický styk v poměru ku 
vzdálen~ším státúm účelný. Jinak tomu jest však v poměru ku státům 
hrani,čním a zvláště státi'Im sukcesním. 

V 'poměru k Německu neplatí ovšem Bundesbeschluss ze 26./1. 1854, 
avšak touto oblností s~mou nelze ještě odllV'odňovati nutnost diplomati
ckého styku, který dle našeho soudu jen politickými a zahraničními dů
vody na ten čas se dá omluviti. 

Saské soudy vzhledem ku naši praJí.i stavěné na diplomatickém sty-
1m žádrují, <!Jby žádost dipbmaticky se podala, výnos bavorského minister
stva spravedlnosti z 21./V. 1920, č. 23945, nařizuje bav'orským soudům, 
a,by vraceli vúbec dožádání o právní pomoc přímo podmlá, -naproti tomu 
soudy pruské a hornoslezské přímo- d:Jpis,ují, vyřizují přímo došlá dožá
nánl, ano .dokonce v krátké cestě bez formálního vydávání dodají provi
nilce, vykázavše j.e administrativně a uvědomujíce soudy, by na hranici je 
zatkl, po případě -dodávají je bez administrativního ,jednání. 

Tab praxe vyvinula se na pohraničí jhž v dobách dřívějších a vra
cejí se k Jlí soudy pruské i hornoslezské. 

Také po·licejní úřady říšskoněmecké nyní vyhovují zvláště na po
hraničí a to zvláště v službě pátrací s výsledkem. Jisto je, že snaha musi 
se nésti tím směrem, aby umožněn byl rychl~', nenákladný, neformální a 
aeSOrlenní s.tyk, opak je přežitkem staré školy. Dr. Antonín mos. 

Literatura. 
Dr. fr a nt i šek W e y r, profesor práv J1Ia universitě Masarykově 

v Brně: Z á k I a d y f i los o f i e p r á v n í (n a u k a o crJ o zná v á n í 
p r á v IJ1 i c k é m). V Brně 1920, -nakl. A. Píša, str. 244, cena 17 K. 

Spisovatel zabývá se filosofií právní ve smyslu fO'rmálním. methodou 
poznávání právnického, noetiJwu, a vytkl si za účel stanoviti základní poj
my, kterými právní Jlormy maií býti poznávány. V části prvé pojednává 
autor -o methodě kausální a normativní (o nazírání kausálním a normativ
ním, ,o pOjmu normy, o hodnotící činnosti intelektu při poznávání norma
tivním ,a -o' vědě o právu jako vědě normové). Část druhou věnuje zá
kladním IPoi'mllm práv-ním, 'Pojednává v ní o prá'vnÍ<m řá-du a jeho kon-
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strukci, o logické a mluvnické formě právní normy, o 'pojmu povinnosti a 
práva, právní osobnosti a státu připojiv ke konci vývody o systematice 
právní. Uvádím v hlavních rysech pochod nejdiIležitějších myšlenek spislI' 
Vv'eywva, 

Východiskem autorovým je t zv, filosofie idelalistická , Objekt po
,mávání ,jeví se tak, jak jej subjekt vnímá, poznaná podstata objektu jest 
na'Ptosto závislá na podstatě subjektu ,poznávajícího. Nazírání Jla svět, iaký 
jest, jest nazírání kausální, zák~adní pomtkku pro. nazírání toto tvoří forma 
kcmsálniho zákona, ' kte rý praví: vše, co jes1, musí míti příčinu, že jes.t, 
jaké jest. Nazírání na svět, j,aky má býti, jest nazírání normativ:ní. Růz
nost methody znamená různost zásadního 2';O'rného úhlu, s ním ž pohlížíme 
na ,předmět, který chceme sezna1i. 

Noetickým .předpokladem nazírání normatůvního iest 'existence n () r
m y, to jest výrazu něčeho, co má býti. Pitvc:dce oné n ormy zove se sub
jektem normy, subjektem povinnosti pak ~lěkdo, komu tato norma svědčí. 
Splývá-l i subjekt normy se subjektem povinno·sti v jednu osobu, mluvíme 
o autonOlmii. T ím vznil~á ipředstava subjektu, ,který sám s,obě dává normy 
a jest jimi vá'zán, V opačném 'případě mluvíme o heteronomii. Důvodem 
poznání, že něco má býti, muže býti o'pět jen norma a nikdy příčina ve 
smyslu kausáln ím. Weyr ohraničuje pojem normy předně od pOjmu 
e x a k t 11 í h o z á k o n a v přírodovědeckém . tedy klausálním smyslu P.o~ 
znáním určitého přírodního zákona vím, že za urči,tých podmínek něco 
m u s i býti (musí se státi), kdežto poznáním určité no'rmy zvím toliko, že 
něco má býti nebo se státi. Zdali se to skutečně stane, nemohu na základě 
pouhé normy to jest s hlediska normativního nikdy rozhodnouti. Dále 
ohnaničuje Weyr pOjem normy od pojrmu p r a v i d i a. Pravidla js'ou určHé 
pravidelnosti ve vědách kausálních, k jichž poznání dochází intelekt zkou
maiíd jednotlivé zjevy. Tato pravidla mají ovšem výjimky ze své platnosti 
(jinak exaktn í zákony ,přírodní). Pojem pravidla nemá methodologicky co 
činiti s ,pojmem normy. Norma shoduje se s exaktním zákonem přírodním 
v {,OIm, že oba 'nemají výjimek z'e své platnosti. K no etické podstatě pojmu 
normy nenáleží její vlast.no'st, že s,lmtečně působí íako motiv (imperativ) . 
Jen ten, kdo by směšova l zorný úhel kausální a normativní, může se do 
pustiti chybného úsudku, že platnost normy je závislá na skutečném jejím 
ptlsobcní jako motiv, jinými slovy: na skutečném jejím zachovávání, uzná
vání se strany subjektů po\"innosti. Neuposlechnutí normy není tedy vý
jimkou z její platnosti. Dále ohraničuje Weyr pojem 'normy od pojmu i m
per a t i v u. Imperativ jest jednou z forem, kterými může se normativní 
před.stava vyjádřiti, n i k o I i v š a k jed i n o u, a jest tedy nesprávno 
když ztotožňuje se ,pojmově norma a imperativ. Norma může o'bsahovat 
imperativ, nemusí ho však obsahovat i. Konečně ohran ičuje Weyr po~em 
normy o d p!oÍ<mu m a x i my. Tato jest představa , ·kter,ou posuzujeme 
sv-ě,t, ja..ký j,es t. 

Věd a o p r á v u jest. dis,ci.plinou normativní, není však . jedinou, 
jest ,jí také zejména ethika. Předmětem vědy právní isou právní normy. 
Veške ré normy, jichž normo'vým subjektem si představujeme jednotný 
subjekt, který nazýváme stá t, jmenuieme p r á v II í m i. Tím ,pr,ovedeno 
tedy rozlišení norem právních 'nejen od ethických, nýbrž též ode všech 
jiných, jalm JSOll společenské, náboženské atd. Také jistá část s o cio 10'
g i e má jako právní věda za !poznatkový předmět s.oLtbor právních no
rem, avšak ta,t,o část sodo,logie (explikativní) na rozdíl od vědy ,právní 
(normativní) zkoumá kausální methodou účinek právníchno-rem na lidsk.ou 
společnost. liledati a uvědomovati si příčiny vývoje soubÚ'fuprávních nol.. 
rem vzhJďed.em k jeho změnám v určitých ,obdobích, stanovení příčinné 
souvislosti mezi souborem právních no'rem dávno již zašlým a soubory, 
které ho časově následovaly, jest činností h i s to r i c k ,o u, není však 
činností ,právnicko u v nórmativním smyslu. Podobný (p.ouze vnější) vztah 
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k nOfilTlativnímupoznávání práva tako historie má také t. zv. s r o v II á
v a c í !p r a v o v ě.ct a. 

P r á v ním řád e m dlužno rozuměti soniem všech právních no
rem, které chceme chápati iako jeden ústrojný celek, t. j. takový soubor 
(komplex) norem, které souvisí s\polu tak, že jest I,ogicky vyloučeno', aby 
jedna 'I1!o'rma odporovala (obsahově) .druhé. Tuto, souvislost čili jednotnost 
norem .přivádí totožnost 'subjektu normy. Subjekt ten jest ryzí abstrakcí, 
jen pomůckou, kter,ou chápeme určité normy jakožto Í' e dno t n Ý no'l"
mový soubor. Pro tuto představu zak,o·řeni! se výraz stá t. Noetickým 
předpokladem právní normy a právního řádu jest tudíž konstrukce jedno,t
ného normového subjektu, totiž státu. Právní norma a · právní řád má vlast
nost heterono mní, subjekt normy nes.padá nutně v jedno. se subjektem po
v innosti stanovené normou. Dův,oď platnosti (závaznosti) právního řádu 
jest \poZ;l1atkem metanormativním a Weyr f'o'zebírá kriticky theorii !{Jřiro
zeněprávni a theorii uznáva.cí (Bierling). Za předpokladu jednotného 110r
mového souboru dlužno obsah všeho, co si představujeme tak, že »má 
býti", přičísti 'jednotnému subjektu normovému. Zejména nelze obyčej po
kl<taati za pramen (i. e. formální) práva, pojem ·právního' .obyčeje má vů
be·c pro normativní poznávání smysl jen za .předpokladu existence právní 
normy. Totéž platí o ostatních skutečnostech, jichž se právní řády dovolá
va,i,í. Tyto skutečnosti jsou vesměs předpoklady; které stanoví norma pro 
možnost své aplikace v konkretních případech. Interpretací nelze nikdy 
korigovati nebo doplňovati právní řád, nýbrž toliko p o zná vat i. Vykla
dač musí dojíti ku své interpretaci bez veškerých vedlejších pohnutek a 
úmyslů, hona fide, musí býti na výsledku své interpretační činnosti doko
nale desinteresován. Právnímu řádu přísluší znak svrchovanosti, právní 
řád lze si \představiti s kterýmkoH konkretnírr. obsahem, jin}omi slovy .iedi
l'ý;m dúvodem poznání, že určitá právní norma platí (existuje), jest pří
slušnost její k normovému souboru, jej,ž poznáválrne. rento pojem svrcho
vanosti jest pouze formálním principem normativního poznávání, není v 
něm žádné »moci« (»nejvyššÍ«, »neomezené,,). Svrcho'vaný právní řád jest 
jecl.iný resp. prvotní zdro'j vzniku veškerých právních poměrú reslp. kon
kretních právních povinností :a t. zv. subjektivních práv. To platí také pro 
běžný názor o mnohosti normových subjektfl uvnitř jed not II é h 'Q práv
ního řádu. V této SOllvjslosti pod,\vá Weyr dvě konstrukce mezinárodního 
práva. . 

Pro log i c k ý výr a z 'právní normy jest zpiis cbilou každá forma, 
kterou jde na iev:o', že stanoveno jest něco, co »má býti" a .povinnost ně
čeho (někOho), co (kdo) ,předmět povinnosti má olniti, musí z ní plynouti 
představa normativní (odchylně ,od Kelsena, 'jemuž samostatnou právní 
l1:ormou jest jen ona, která obsahUje povinnost stá t u). Z toho, co uve
deno, plyne, že každý normový soubor vyjádřellý řečí, obsahuje mnoho, 
co samo o sobě není samostatnou normou, nýbrž jen nutný mi, nesamostat
nými součástkami norem, .podmínk,ami, na něž právní řád určitou povinnost 
z normy vyplývaiící víže. Rozdíl mezi k:ogentními a dis.positivními před
'pisy nevztahuje se na normy (jak se všeobecně za to má), nýbrž múže se 
vztahovati po'uze na zmíněné podmínky. Do zákona nepatří definice základ
ních právních IPo!Ímů , pokud vystupují s pretensí vědeckého prostředku k 
theoretickému poznávání práva. Tyto pojmy stanoviti, t. j. definovati je, 
přísluší jedině theorii či vědě. Od těchto cl.efinic rozlišo'vati dlužno definice 
slov, které ,poiímá zákonodárce do iprávního řádu za tím účelem , aby mu 
bylo lépe porozuměno, t. j. aby vykladač s určitým slovem spojoval týž 
pOjem jalko zákonodárce. Tyto definice jsou pro vykladače závazné. Mezi 

. záJklad:ní pojmy právní, jakožto prostředky k normativnímu poznávání prá
va vLlbec - těch je poměrně málo - - nepatří především mnohé pojmy, 
které vše.abecně k základním pojmúm právním se počítají , jako na př. 
»vlastnictví«, »krád ež«, »'nemovitost«, »pertinencc" 'a td. Neklamným zna-
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kem, zdali takové pojmy patří k základním pojmům, tvořicím prostředek 
Jr normativnímu pO'znávání každého právního řádu vůbec, jest okolnost, 
zdali nutno k jeUch definici přibrati hlediska, která jsou normativ,nímu na
zírání nutně cizí, tedy především účelová, teleol{)·gická. 

P·o,jem p 'o v i n n o s t i jest ústředním pojmem poznávání TIormativ
Dího, Jlemá místa v okruhu poznávání kausálně-expli'kativního. f'ormálně 
kví se jako zvláštní normativní vztah mezi subjektem a objektem povin
nosti, zvaný při čít a tel TI o stí (povinnost .přičítá se subjektu povin
nosti). Okolnost, zda povinnost jest uvědomována a cítěna, jest pro no'r
mativní hledisko nenozhodnou. Norma může stanoviti po>vinn0'st i takového 
subjektu povinnosti, který si tuto povinnost ani uvědomovati nemůže, ježto 
mu chybí psychické vlastnosti (jako na př. při t. zv. morálních osobách). 
Vedle toho může vš:ak právní řád v určitých případech vyžad0'vati 0' d 
s k u t k o v é p ,o ,d s t a t y, jež má býti v konkretních přÍipadech důvodem 
(loznání, že zde p0'vinnost (v >subjektivním smyslu) jest resp. bylá, aby 
mimo jiné součástky obsahovala též uvědomění si oné povinnosti se strany 
toho, kdo má býti považován za povinovaného t. j. zavá~aného. Tam, kde 
je povinnost, m ů ž e býti také právo, (nárok), co jest povinností (s hle
diska ,subjektu povinnosti), může se jeviti právem či nárokem (s hlediska 
!iného s>ubjektu); kde je právo, nár.ok, m u s í býti korespondující (povin
nost. Kdežto pOjem p0'vinnosti jest nezbytným základem a východiskem 
každého normativního uvažování, jest pojemprávla jen :pouhé aKcidentále, 
bez něhož normativní vztahy zcela dobře mysleti lze. P0'jem oprávnění 
n{}rmati\~ně nelze vllbec definovati (konstruovati). Možnost vynucení p{)
vinnosti státem není rozhodující pojmovou součástí právní povinnosti (ji
nak Kelsen). 

V pohnu subjektivního práva a povinnosti sp1atřuje Weyr pom0'cnou 
představ>u vlastní aplikaci právních norem na konkretní případy, nikoliv 
však ryzímu i. e. objektivnímu poznávání právního řádu. Naproti tomu 
jedna skupina theoretiků (na př. Thon) posuzuje i objektivní právo (právní 
řád) zásadně s hlediska subjektivního a představuje si právní řád jako 
snůšku subjektivnkh, avšak latentních práv a ,povinností, které za určitý ~h 
'ek,olností stáVlají se virtuelními, t3Jkže jeví se jí 'jJfávní řád jakýmsi objek
tivovaným subjektivním právem. Kelsenovi pak jest všecko ·právo, objek
tivní, v subjektivním právu vidí to.Jiko subjektivisaci objektivního práva. 

P r á v n í s u b jek t i v i t o u rozumí se ZPllsobilost býti no,sitelem 
subjektivních povinností a ,práv. Logický pojem nositele subjektivních po
vinností a práv jest pouhé abstniktum, jemuž ve světě vnějším nic n00dpo'
vídá. T,010 abstraktum jest jaJ,si geometriokým bodem, k němuž vede 
právní řád jednotlivé povinnosti a vztah mezi tímto bodem a objektem jed
·notlivých povinností z,o>ve se, jak shora uvedeno, přičítatelností. Z akausál
ního rázu této přičítatelnosti, jakož i z logicky nutného předpokladu svrcho
vanosti právního řádu plyne, že práv:ní řád může spojiti s kterýmkoliv ku
sem vnějšího světa (nejen s člo>věkem), ba i s pouhou \představou něčeho, 
co ve světě vnějším neexistuje, právní subjektivitu. Jedním z prostředkil, 
které usnadňují aplikaci práva, jest zásadní stanovení toho, co chce po
kládati zákonodárce za body přičítatelnosti. V této souvislo>sti vytýká . 
Weyr Kelsenovu řešení problému právní subjektivity nedostatečn0'st s hle
diska praktické aplikace práva. 

Přecházeie' k výměru pojmu státu ve smyslu normativním, právni
ckém, vytyčuje Weyr dvě základní funkce stáhl: stát, jak,ožto l1o>sitel 
právního řádu (subjekt normy), a stát, jakožto 'právní ~ubjekt (subjekt 'PO
vinnosti a oprávnění) , podřízený tomut.o právnímu řádu. Pojem státu jako 
normového subjektu je pouhým regulativním principem určitého dmhu nor
mativního nazíránÍ. Stát ja:ko právní subjekt je 'Pouhým abstraktem, tedy 
bodem přičítatel11l0sti ve smyslu normativním, k němuž právní řád vede 
linie přičítatelnosti. Autor rozebírá s tohoto stanoviska kriticky panuHcí 
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nauku, zejména Pražákonl deiinici pojmu státu vyr~'kaje jí, ze jest smésicí 
teleologických, sociologick~'ch. historichch a především ipolitických hle
lUsek, že tudíž postrádá všelikého jednotného východiska methodického, 
pak spor o pojmovou povahu t. zv. spol:kového' státu, s tím souvisící kon
troversi, je-li možnou dělitelnost Svrchov21loSti CWaitz cOlltra Se~',dl) a 
poukazuje v dalším na v~'ZIla111 'přesného oddělení oboll funkcí státu jak" 
Ilormového subjektu' a subjektu prá\'ního po stránce methodické, politické 
a lllravní, podrobuje s tohoto hlediska kritickému rozboru konstrukci 
ústředního pOjmu novější tllcorie správnilw Ipráva, totiž pOjem t. zv, sprá\
Ilího aktu, jak jej vyměřil Otto Mayer. 

Poslední kapitolu věnuje Weyr systematice pl'ávní ve smyslu Ilor
I!lativním, probÍra'ie kriHcky panuiící systematiku na nejdltlež it ějších pří
kladech, zejména na třídění prúva v pn'tvo věcné a ebligační, v materielnl 
a formální (procesní), ve veřejné a sotlkromé (theorii zájmovou - Oierke 
- '1 mocenskou) . 

»Základy« jsou hlavním dílem autorovým v řadě jeho dosa\'adníclr 
spisll z tohoto oboru a prvním Plh·odll ím českS'm větším speciálním dílem 
() filosofii 'právní vůbec. Ostatně zd ržuji se hodnocení tohoto díla vzhledem 
k IPoměru auto'rovu k ' tomuto časopisu. . Kašpárek. 

Práv"y obzor. Orgán »Právnické JednJty na Slovensku« vychází 
\ 8 číslech o dvou tiskových arších. Roční předplatné 40 K. 

Vítáme srdečně tento časo·pís j:lkožto nástupce zašlého časopisu té-
' l:ož jména Dra. :Emila Stodoly, jenž s vyc(áváním jeho !}Jčal v nejkrutěj
ších dobách maďarskéh o útisku ve snaze a pevném ,přesvědčení, že i slo
venština musí jednou dosáh!h)uti svého přirozeného prá\'a. že i ona bud.e 
z3Jznívati lIejen v síních soudních, n}'brž i v ostatních úřadech a školách , 
Bylo mu proto JOJl milou povinnosti starati se tímto zpClsobem nejen o zá 
,í em starších pracovníkCI slovensk$rch na záslužné práci této, n:í'- brž i o vy
chování dJrostu, vvbuzení l{lSky k mateřštině a 'řádné hodnocení její a vy 
budovati termiologii slovenskou, jíž měl b~'t i i jeho čas,opis zas"ěcen a ta k 
~tal se ,prúkopníkem slovenštbny na tomto poli. Ph ustavující valné hrom:l
(Iě, j}ři níž bylo usnesenD časopis tento jako org-án Jednoty dúle \'ydávati. 
byly též Drem. fajnorem snahy Dra. Stodo.ly řádl1ě ocenčny a veřejn~' 
(l,ík vzdán za jeho neUllavno.u pr.áci ve pří6ně této. 

V úvodu svém sice zcela skromně Dr.ohlašuje redakce. že si nečiní 
nároki'! na Ilroveň vědeckou, omlouvajíc to, tím, že nemají ,posud Slováci 
svých škol právnických, ani literatury a'ni ustálené terminologie, avšak 
c;·bsah čísla samého nás přesvčdčuje, že přes to úrovně této čaSJpiSll ode
přiti nelze. Tak pojedná'vá Dr. V. faj.nor stručně, avšak přehledně. jasně a 
srozumiteln)'m ladným slohem »0 manželském Iprávu majetkovém na Slo
\'ensku« shrnuje tak v pojednání své: ma,jetkové následky odstupu od za
sllJubení, výživu manžeh1v, os.obnÍm majetku (osiohitn:í' maje tok t. j. vý
lučné v lastnictví muže nebo ženy), koakvisaci (Čili majetok sIYolunadobud
~lUtý t. j. maietek společně nabytý), věno, obvěnění čili odměnu za věrnost. 
manželské smlouvy. V doplňku )11luví pak ,)dědění mezi manžely, {) dědič
ském právu vdovy, o vdovském právu a připOjuje dotyčná ustanovení zá
kona ve slovenském překladu. 

Dr. :Emil Stodola podává pak dle spisu Ignáce Acsádyho »A magyal' 
jobbágyság torténete« dějjny Ipodanství v Uhrách,)d dob králl!v z roctu 
A rpa,dovcľ! až do osvobození lIastalém v roce 1848. 

Dr. R á t h A. promlouvá o nové Irndifikaci trestního zákona a trest
!lLho řádu a kJnčí s výzvou 'na právníky slovenské k účasti na dttležité 
I;ráci této, neboť prý »národ je len lol'ko slobo,dy, tol'lm pn\v hoden. kol'-
ko je ich schopnir«. _ 

K článkllm těmto připojuje pak rada nei\'. soudu Dr. Zatu,rcck~' pře
hled slO\'enské části, rozhodnutí lIej\'yššíhD' soudu republik}' naší. 
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Ve směs i nozmlouvá se () bra,tisla"s.ké iakultč právnické, o pensi ad
vokátské, o přídavku soudcllm na Si.ovensku a o r0zhodnuti 'pražského 
soudu lobchodního v oboru pojiŠfovacím. kter~' lll byla pojišfo\'ací společ
Il ,)st »Oreshalll« na žalobu li. R" ředitele továrny v Českých Budějovicích. 
ndSDuzena zapl1,titi lG.OOO Kč přes númitku ža,lované společnosti místní ne
příslušnost i . jelikož ve smlouvě pojišťovací se dojednaly strany na přísluš
nosti soudu vídcllského a pi'es to. že spoleČlh,st "Gresham. 'Odepřela platiti 
\'e m ěné československé, ielikc'ž pr~' b:rla místem ,pl1lění Vídei'! a že se te
dy musí ža,lobce spokojití s měnou. jež platí ve Vídni. Obchodní soud ve 
svých krátk)'ch dlhodech h.lavnč vytkl. že se strany na Vídni jak'o mÍstč 
p l,něl lÍ patrně pr,)to ujednaly. že byla Víc1elt tehdy pro pojištěného mčstenl 
tllzemsk5'úl; jelikolž pak Vídeií núsledkeJ:l .přew·atu přesta,la b:\;ti pro re
]lublil\u naší vnitrozemím J úmysl stran smčřoval nepoch)obně k tomu, že 
pOjistllé se vyplatiti musí ve mčllč pl'ltné Pl0 pOjišt ěnce, musil o bi-·ti ve 
smyslu žaloby rozhodnuto. 

Přejeme jak sesterské jed-notě sl :lvenské tak jejíl1lu čas·Jpísu nejlep-
šího zda ru a c1oporučujeme ho vřele 11ašelllu prúvnictvll, - rCll-

S e Li I CI é c k Jaromír. Dr., !J IOi. éeské 1echniky v Smě: VlastnictVÍ 
a vlastnické právo.- Kl itický po!l;us. (SbírkJ ~píS{1 prúvníckýc!; 1 llárodo
hospodúřsk~'ch, $\' , Ll. Bm::> 1919, Saľ\'ič a Novotn5", str. 58, 

Autor '1tazý\'ú 5\ ou prúci skl c lllně »krítick:í'1ll pokusel11« , 1 jinak 
prohlašuje na rě kolíka mistech, že nepřeje si. aby spíSu jeho přiklá,dán byl 
"ělší V)TZlJ8!l11, než činí autor S:II11. T ) to skr.oml1'cst jest sympatickú II spi 
sova tele, kterS' jinaK 111á n ej\'úž llčj š í vč :'ecké :llllbice. 

Spis sklCtdá ~e ze tr-í hlav" Pn' llí jedná o IlJet ick:íi ch pi-cdpokladecli 
prúvllí vědy \'{Ibec :\ o pojmu pl :I\'nÍ normy zvlúště. druhú přinúší kritíku 
několika pl ú\'llicl(5'ch spísovateli'!. pokud jednaií () o,tázce vlast,nictví Q 

ylastnÍl'kélro pdva. (R2nda, Unger. Thon, licyrovskL Tilscl1. Kraínz, Sur~
Iiardt, Cromc. Krčmář a Svoboda). ' tJ-etí část včnovúna jest v5'kla1 11 llSta-
1I0vellí .,l;č allskélio, zúkon1 o ochr'~ lIč vl::lSlllíctví. 

1'I1e1113, jež zvolil autor. jeslt značně l,eslladué. Nespokojuje se -, 
jako včtší,na spisov:ltelťJ -- pi'ejínnti pr c" tč ilúzory a miuěJlí panující Jlauh' 
a vyšpeJ1kJ\'ati ji. jak h~'v(1 ob\yklo, Ilčkolíb v lastnímí dodatkL jež oby
čcj'ně na "ěci samé nic nemění, Jlýbrž lIsilnj c zce la vávně o' kritiku (\051-
\'a,dl1Í teoríe prúvní. VychúzÍ při tom z teorie normatívní a pokolušÍ se \' 
prv,ní hlavě svého spisu vyloží ti čten;}i'i vc vší stručnos.tíJloctické zúklady 
léto teorie. Tat,o snaha pJ stručnosti stúvá se 111\1 arcí někdy osudn'ou, po 
něvadž 11ení prostč možno vyložití na nčkolik:t málo strál1kúch zcela uspo
kojivě p'roblélll taJ< spletit~' a nes'll3~c1.'l1~' jOlko jest ~10lrmativJlÍ nauka. Proi 'I 
stúvá se. že mnohdy v)'k'lady jeho ,nejsou (zejména' pro nei,nformo,va,néh o 
čte náře. jejž Jutor zajisté pi'edpoklúdú) ' tak určité a zřetelné, jak sám asi 
11:<1 za to, TJ platí zejména o Cinčch partiích, \'e Ikter~'ch se ,uchyluje 0(1 

teorie jinak jím zastúva,né. Dalším Ollvc l,em ,nejasnosti jest jistú vla'Stno5t 
l iterárního slohu' Sedlúčkova. kterou jsnlc již \ jin)'ch pracích jeho pozor{J
valLi a která se i v -této nejllovějšÍ puhlik:1.cí. třeh:t že v míře slabŠÍ, Jb jc
vLije. O tOIlll se ještě zmíním . 

.Ja'ko ,příkh!d takové nejasnosti uv:úím místo na stránce 3., kde spi
sovatel praví, že »llCllí tudíž s.prúvno, když se ,nerozhodnost vě,domí povill 
]1.Gs1i pr') ko.mtnJ'kci její vyvc1zu.je z ustanoven í positíVllího prúvllÍho řádu . 
že znalost z::íko,na 11co l111ol1 Vú. (Má b)'tí p~trně: !1eznalost!) Toto ustano
vení je pro pojell1 povinnosti náho'j né a 111'111Me pro t ') b~' tí pojmo'Výnl 
dělicllem pro lIorm!l pr;1vní :I etíckc:u. " Miní tím patl11lě pravidlo igl!lOranti:1 
lcg-is ,nemíní pel Illit.títnr ale vyslovuje ~p r6vl: ou jínak myšlenku, že Gwrm:t 
jeslÍ suverenní ve stanovení povi,n::cs tí a že lu::J.íž mľtže po p,řípadč stan 0-

\'iti pov i'rmost povÍ1J11ostního subjektu, 3nižh' předpokladem jejím bylo 
»věc1 om í PO'\' tllnos tí «, nesprávn( Nct-nf pJt1'lll: není správné tvrdit i, že nc-
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lze vyvoditi lIerozhodnost vědomí její (I. j. povillllosti) z ustano
vení práv.ního řádu, p .)něvadž není jiného d!'tvod~1 pro 100t,0 po~nání [1e~ 
onell normo\'f SJubol. A'lli věta (jinak správná), že ustanolvenÍ ig.norantia 
legis lIemi,ni permuttitur je pro pOjem povinlllosti ,náhodný, Illemúže být drl 
voe1em. proč by lIemohla býti ·pojmov:\'úll dělidlom ,pro normy právní a 
etické. Ncm.)!1u se' též spřáteliti s autorov,ou dehnicí »pojmu« jak'ažto »vý
razu pro relaci pojmt'1 vyjádřenou v tak zvaných pOljmov~lch znacích« (sltr. 
3l.). Vý.klady Sedláčkovy jsou pří.liš rapsodické. tak že jeně'kdy dos,t i .těžko 
zjistiti. j:JJk si autol' <lIn včc před1s'ta.vuje . 

Velmi sprúvllě vycíti'l spisovatel - Jla I·ozdí! -od většiny Jcrit ikrl 1101'
llIati\'ni te ,)rie - nejdůležitěj š í a . nejzávažnějši pr,oblém. ,k ,ier~' tato. teorie 
skýtú . .Te to otá,zka kOllstmkce slib j e J( t i v n í povinnosti <.'l práva a jejího 
\,zÚhu k p'J jll1.tl 'prú\'a ,úbjektivního. Vybrav si twto lI ejtěžší partii z ce'lét!!, 
~o.uborll otázek seJII spctdaiících. osvědči.l poz(,ruhodnou odvahu vědeckéh0 
lls>udlkll. kter;'l smiřvie 1I:1s S lIěkter~'mi néldostatky, jež v řešení jeho shle
dáváme . .T5me přewčdčeni, že málokterý 10 it ik Sedláčkova spisu mohl br 
o ~éto ta,k obtíž.né věci ří 'c i něco podstat'ně lepšího, takže tit,o kritikové 
lis í ,se cd Scdláčka .ien tím. že o padobll}'ch otázk{lch mOludře a diphmati
cky mléí, spokojujice se pohodl'HOll a málo nebezpečll'ou negativní kri
likoll, \(Ježto ant<lf neMl 'se vyslmriti svľl j názor o 'nicl!. př i čemž arc i ť. jak 
máme za léJ, tu a tam přecenil svou vlas.tní sílu. 

Základní v}·clwdis.ko, z nějž autor ve .ctI uhé hlavě svého spisu pl-istll 
puje ke kritice několika spiSJvateh\ jest nesporně správné. Bezpe6ná pLtc\a 
l1ormJti\'ní teorie. lIa ,které stOjí , umcžni-la mu, že správně postřeh I methn
dické IIledostatky a nedl\sledky obvyklSrch kons,trukcí pojmrl »vlastnictví« 
a »v la'stnické právG«. Tyto kO'lIstrukce chtějí :n.ormativními p.Jjmy zachy
liti něco . co normativně vyj{('dři,ti sene.dá. »VI'ast'llictví« iest t. zv. právní 
institucí (viz mé .Zákla·dy fil ,o~.ofie právní«, ~tr. 133.) I. i . určitým sociál
nílll a hos.podá'I-sk:<-m stavem. jejž 1l1á motivační ·pľlsobnos.t pdvníeh n,)re111 
ve světě vnějším vyvolati. K tclll'U třeba celého 'komplexu právních norem. 
Ine(ý vzhledem k zam:<-šlcnemu jednotnému hospodář'skému cíli zákono 
clárc ,)'\iě mo~no nazvat i jed.no,!.r:ě »právem vlas,tl1ick~'m. v '0'bjektivnÍ11l 
smyslu. Normativně nejeví se tento kompJex jednotkou, nýbrž toliko s úče
lového hlc.di'skJ z<ÍkonodáľQova. To,též co 'o :právní ímtituci práva vlastni
ckéh·) platí i c .iinS-dl ·pcdcbn:<·cli "institucích« íako na př. o manželství atJ. 

Je tedy autorova kritika v hlavě druhé v podstatě toli·k,o negativn! a 
- s hledisk:l teorie llormativ'ní -- ani jiná býti nemllže. Přes tuto svou nc
ga:ti\'ní pOdstatu jest však Il cpuměľllě pl(}d~ l ějšÍ, než spol1ls ta jiných kritik. 
které, posnl ádajíce pevného metodologického východiska, .dopouštějí se n.a
mn.oze podobných chyb jako. autoři jimi kritisovaní a nejsou tudíž zpravidh 
o nic přesvě.dčivějŠí než náZ!Ory. k,teré potírají. 

V rúmci té,to recence, není mi možno za:b)rvat i se pJ ::lr'obněj i jedllot 
liv,lIostmi spisu Sedláčkova. Vyžadovalo: by ~o, abych zkoumal, do jaké 
J1Iíry oS\8jil SI autor jasnou představu 'o dosahu vět a pouček, jež p,řej Í m'l 
z teol ie lIorma.tivní. Podle pravdy jest mi říc i , že některá mís.ta ve spisu 
Sedláčkově ': iní ,111 mne dojem, jako. by ,si autor 'nebyJ dosud bez výjimk~' 
ttovcd!. uSjJol"ádati p ,)J1Iěr norma,tivní nauky k. jistým filos'ofickým thesím. 
které zast:hal pat,rné dl'íve, než s normat ivní teorií se s,ezJI1ám iJ, a J<teré. 
jak se zdá, dosud ·nechee opustiti. Z toho plynou jisté :nedtl'Slledno~ti a [le
jaJsností. Tyto Ileja,snos.ti, 'ač ji,nak zásadně neubírají ceny pokusu aut,o' ľ.)VtI. 
zbytečně vystupňovány js.ou anOtl zvláštl1í vlas:tnolstí jeho slohu. o které 
jsem se již shora zmí.ni\. Kromě j i's té r ap's,)dičlI'o:s ti yyzmmenává se to t iž 
sloh' ton poule méh'o sou,du ,sklonem k formám, jichž užíváme v řeč i ml u
vell é. Z 11 ll1l)'ha přík,ladll , jež v tom to směru skNú sp is, uvádím na.mátkou 
je:11 'tento: »Tato pomíjivá vúle nen! .)Všem ani právním dovolením, a:ni 
právní možností. Mys lem e s i - pro s í m - že 'P r á V,IJ í řád d 1{1 -

yO I tl j e, t. j. 11 C z a k a z u j ech o od i t ip o u r č ! t é ce ·5 tě. má m tím 
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jii yľili choditi po této cestě?« VMu hl,i o I11DŽnJ sice DO. pt i'j}a·dě 
\' mlu\'Cllé řeči (přednášce) bez závady vysloviti, ale méně h,odi se do řeči 
psané, t. i. určené pro čte n á ř e. Vťlbec bylo by si přáti. aby autor peČlIi
\' ěii dbal v}'razu sV}Th myšlenek. Jsou llamnoze správné, ale io'rma, kle
no.u je vyjadřuje. jest velmi častJ nejasná, někd:r ledabyl<1, Na str. 41.11a 
př. praví: »My však tvrdíme, že pr::1v.ní věda v::1zána jest sice normami 
právl1ími, leč lIikoli z::\kolncm. I v tom lišíme se od pallující \'ědy právní. 
Tímovšcrn ,I,ení řečem:, že ony definice neobsahují právních sku~ečnQstí 
pro ochranu lIDrem«. V\'raz ;, skutečnosti prJ o.chranu norem« jest zcela ne
jasni'. ba nes prá'\iíI1 i ', poněvad ž právě s hlediska normativní twrie, ke kte
re se spisovatel hlásí, nemá představa llormy. která by něčím mohla rlebo 
nmsela b~'ti chráněna, žádného smyslu, Autor tím chtčl patrně, říci. že deíi
I1ke. obsažené v zákonech. neisou bez výwamu pr,) aplikaci normy lla 
konkrennípřípady, t. i., že jei mají pro II rčení konkretních po"innosrí a 
práv. - vý· sJ.oyně řekl však .něco zceh jiného, 

, Poslední publikace autorova zn;cmcná přes neLlostatk,:. kter~' ch ' e 
Ilcuvai'Jval a kterých se IOSltatně témčř žúdll~' spis úplnč nevyvaruje, roz-
1IOdn~" pokrG'k v řa,d,ě jeho dosavadních literárních prací . Vé,<lecká škola 
normativní vítá v něm proto se za.dostillčillČním pracovníka. od jehož daL. 
šího \' čdecké l uo plhJbení si mnoho slibuje , Weyf. 
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