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Reformy vězeňské v Belgii. 
P. Ber k a. 

o IClto'šním sjezdu soudně-lékařsikém v Bruselu seznal josem z 
blízka tamní refolrmy vézeňské. Na ;poli tomkrll'čí Belgie v po:předí 
mezi civiHs'Ovanými státy; :ude llIs1kutečňo;válllY is,ou ve velikém mě
řítku 'pQŽadavky krimina'HSi1 ů, kte'ré jinde až dosudz,dály 'by se theo'
retickými ideály bez možnoS1ti uskutečnění. Neibudebez zajímavolSti 
poněkud s nimi se s·ezr.ámiti i u nás, kde právě se chYIstá právnický 
svět kll' změnám trestního' záJkona. 

Důležil [ou znám~('Ů'u reforem ,olrrěch je, ž'eolbracejí p·o:uomost ze
jména k 'Oné katego'ľ,ii provinilců, která Slt'()Ij!C ze stanoviska ;přílčet

nosti llipwstřed mezi ~ndivildui normá:lnrmi a mezizločinc'Í vysloveně 
choromysUnrými d()lsud neibyla od žádné z nkh přeS\l1éjiodli'šo1Vána. 
Pro naše 'Poměry je vůbec no'vinkou výz'nélJčná ú~()Iha, která v re
Immách těch s oUlčinn o sti lékařské př~pa:dá. 

'Odůvodnění reforem spočívá v nás'ledudících myšlenkáC'h: 
NYlnější poměry vězeňské ne'j.s'Ou UlSlp.alko'ji;vé; . vězení ja:ko~10 

náJstwj, jímž zllolČÍnce ohceme napraviti a uděla1 ti z něj řádného člena 
lidské společnosti, se neo'svědčuie. 

Vězení mezi 4 ·zděmi více škodí než :prospěje, zvlášť zmíněné 
svrchu kategorii »alhnormálníoh« lidí. Karl:egmii tu, z níž se rekru
turje mnoho nepo,lep'šitelných vagabundů a »Zff)ětný1c!h« z],OIčinců (re
cidivis' .. ů), možnoohara.kterisovati jaJkoQI 'lidi (nenáležející an:i me\Z'i 
normální, ani mezi choromysllné) z třídy individuí, degenerovaných, 
duševně zcháJtralých, alk'ohohků, morfiJniSitů, kokainistů, dimž oby
čejně 'se :přisuzll'je zmeln'šená pří,četnost, anelb jiné polClhčuiící oQllmlno
sti při spáchání trestného činu. P()lbY1v ve vězení 'Působí 'ila vězně 
I[,y vlivem skličujícím, duševně neblaihým; zvyká! je zahálce, proto
že znemo,žň'uje jim obfľU'ti se vlastním zaměstnáním. 

DJle materiálu bel'gického náleží alsi .po\rcliVinaobyvatelú věZll1ic 
do 'i:étosJmpiny »abnormálnícJh« z].o<ČÍnců. 

Aby se Z!jednalo nápravy ve vězeňství, třelba přihHžeti k jádru 
věci, a neleikaM se a'ni radikálních změn trestního zákoníka. 

Tr,estní zákoll! vychází z IPřed:pokladu, že za viny 'patří vinníku 
trest. Trest.je ·odplatou; sou'časlllě odstrašuje a Ipů,sobí tedy co .po-
lripšuO·ící prostředek. . 

J ežt,o 'se však vězení jako po]:ep§ovací :pros.( ředek nevalně 

osvědčillO, ~ze na poměry ty použíti i theorie jiné: 
Společnosti liJdské náleží hájiti ,se vúči individuím, rušícím její 

řád. Mezi individua s p'olečnolsti nebez'peoná nál'eží zlolčiJnec, a je 
nutno jej ·co »lproti~po.Ječensk,ou« bytost· učiniti neškodným. Je-Ii 
činn'o's"t zločincova v~ro'l1em ,clhoré 'psyohy, Illutno jej u.zd.raviti; ne
ní-Ii uzdravení možno, pak nezbývá než jej vyloučiti ze 'styku s 
oSltrutn ím i. 

TaJ:,o theo'lie čítá více stoupenců 1llež the'Or,ie odplaty za čin 
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spáchaný. Dle ní slouží vězení co sociální ochrana, chrámící společ
'nost před antisociál!ními bytolstmi, it. ti'. Z'1,olČÍ'nci. 

Ze stanoviska oohrany 'Slpolečn>Ois,ti nemůže však býti Ipři vSr-

měře trestu směrodal : luoup()Iuze spálchaná pO'fUcha zákorna a jeH dú
sledky. Nwtno přihlí'žeti k tomu, zda pfiOrvinilec svou kornstitucí zna
mená nebez/pečí pro srpo!:ečnolst óH nic. Kdo zústá'Vá stá,lým nehez
pečím, nemůže bÝ1tJ z vě:zení propuštěn .na svobodu, nýbrž musí býti 
vězněn; vězení má za ú:kolpolepšiti a zm'ovu vychovati zl-o>ČÍnce. 

Dosud ,toholto stanoviska soudrnicvvi- .plně nesdíl'í. Naopak vi'n
ník ,bývá odsouzen Ido vězení na dOlbu pevně stanovenou ; její déllka 
je úměnnoru k a10,d!1JO'tě ISlpáoharného <Činu. Duševní kvality provinil
covy, věltší 'či menší ipravdě:pordohnolst, zda se polepší, hraljí Ipři \ vST
měře trestu roU jen p'0ldmžnnu. Stejně pO' vypršení vazby 'je vězeň 
pwpuštěn z vězel1iÍ bezohl'edu na ,to, zda se stal lepším či horším. 
zda je více či méně nelbezpečným s,vému okolí. 

Statistika učí', že :prolpušl .ění věmi sOitva vrátili se po 'odp,ykán~ 
trestu dodřívěj'šícih poměrú živolbll'í'oh, čarSILo, pá:chají nové trestné 
čmy; d~je se I!O zejména IP roto, že Jridé ti odvykli {)btíží1m Ibolje exi
stenčního a ,prá!Cl; 11a svobodě neví, jak by řádným zPúso,bem živo
bytÍ' uhájili, a chápou se pr'OIto cesty zločinu . Ještě více disponují k 
zločinu lidé abrwrmá,lní s :pří1četností zmenšenou, tedy 150 pol\ehčuljí

CÍ'mi okoIIDlosi:mi. Spol,e1čnost tres~Cl'jíc pro 'tyto polehčujíd okolnosti 
lidi a>bnormáhlí mí'f11ě1ji než lidi normál'ní v analogických Ipřípadech. 

chrá,ní se vúči většímu nelbezpečí méně 'než vú'či menšímu. 
PřevrácBflíobvyklé>ho principu (t. j. :prOlti většímu nebezpečí 

menší ochrana a -naopak) II lidí aibnormálníéh, nemúže býlti >účeJ.n.ým ; 
nucený pOlbyt Udí těch musí' 'spíše ,býti IProdloužen, než zkrácen, a 
bude nUltnQl jej užíti- k jich po,l'epšení neb vyléčení. Doba nuceného 
pobytu má zá;vis.eti .od ,duševnÍ' !sHuace provini1co,vya nik,oUv od 
spáohamého 'činu; deltence budiž in,di,viduel'n,ě upravena, aby m01"a
Hta molhla se zdámě vyvirni()luti, aby též lidé ti naučili se ve věze,ní 
práci, O:dpovídaljíd jich vlohám. Propusltiti jest J.i,di albnormální te
prve, až srtanou se za'sebyuos1mi zpÚrslo~ilými pohybOlVati se volně 
v e společnosti lidské. 

Zvláštní výlClhorvný význam nutno ve včzenÍpřičíta:li práci; 
ovšem třeba ji ilndividuaHsolvMi dle slklonu a předvzdělánÍ dednoh() 
každého. Kdo neumí vydělávati sj chl,eba neznaje řemelsla nelb' 1i
néhG za:mě's'tnání, tQlmu budiž po'Slkyltnuta přHežit{)st, arby se ve vě
zenlÍ něčemu ·naučil. 

Toto jsou :mQltivy belgických refGrem. Reformy odnáší se k 
,růzrným odvětvím služby jll's.učnf (vedl'e zaj,ímajídch ná;s zde zaří
zení vězeňských je jednou z ntch též zřízení kriminQllogického ústa
vu ku pěsitování vědecké poli!cie, ,thema 'tOl pro CSR stejně a,ktuel-ní). 
Us'kutečňulÍ'e je v nejnově!jší :do:bě .znamý i u náls ministr VaJl1'der
velde. 

Ref-ormy vězeňs'ké jsou za']oženy ~1a studiu choromyslný,ah 2'\.0-
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činců a zejména na s.tudiu vězňů, nál'ežejících do. ,sku'Piny abn:ormál~ 
níoh individuÍ. UpIatňuií se tu názorykrimin-áln.ítch un'throrpol0'gtl ' 
zápa,dních, že je :především třeba zná!l.jl podstatu bytosti z!oičince; 
chceme-li 'půsolbiti k jeho ,zletp,še>I1JÍ. . 

OHolengihi, proife'sor s'Ouldní>ho lékařství v Římě, pravÍ: 
"Dokud 'PaJllovaI1o' mínění, že zločinec je o!byčejným (noHnJáI- ' 

ním) člověkem, nemusela se pocifo,vati potřebaodhomých znalos.tí , 
J·/ eré Iby ve s'Íy.lm se zločincem slou.žily k 1eho hHdání, Ik jeho z'kou-
mánr a ik zákonodárným p,rOtjeMům ,z,ločinces,e týk a!Í'Í CÍlm. . 

Kdyžtě však .byly už konstat.ovány vlastnosti, zvyky a špat
nosti, 'IDteré zloónné individuum a zejm. vroZ'eného zllo'čin1ce vz,da'1'u'jf 
daleko od p'růměmých I1ldíoslt,utních, mUlsí zločinec bý'ti znám funk-
cionářům, kteří ve styku s ním ztráví' cellOu dráhu úřední. . 

J e tř~lba, alby zeljména právníci, obírající se Iplj'fpnl!vo'u lZá'kO'!1Ď 
a vydávajídolpatření ;proti zpětn,ým prorvún:Hcům" vydhá'~eli ze Zna
losti povéťhy zlo'činecké . « 

Podolb'l1'ě s.oudí Lac\lssagne v LYlOnu, že moderní soudní lékař
ství má se o1:lÍ>rati spí'še se zločincem, než - jak Itiomul lbyl10 ,dřív -
se zlolči,n.em ; že tře1:la po'dstatu zlo:čince stud orvati a p'orznávati. 

Refolímy vězeňské staví poměry bellgic.ké na no:vou basi, iimde 
prakticky neprovedenou. 

Po,čáJt.ek jejich saM do r. 1905, 'kdy ve .věznici Brus'se~ské Z3-

ložena zvláštní an'thropo!ogická '1aboratoŤ. IO:koly jeiií byly Ijen theo
rctické: Vě7.ň,ové vo'zororvá:ni a vyšetř'ován'Í' ; tak s'hromažďOlVán p,ro 
zatím statislt,icrký materiál, t. j. da1ta krimÍ!lOl:o;gická, sOlCÍo1ogiclcá a 
an'ÍhrolpolOlgická. . . 

Zkušenolsti ziska'né hyl:y :ponenáhlu upotřebeny i p'm praxi: pro 
interní ,potřelbu trestnic, l1ebo pro vyšelfřující soudce; tomuto ,skýtaly 
1118.teriál, rhodnoHcí vězně ve vyšetřOlVací vazbě. 

Od nalezených vlatStuosti anuhrOlpoJ,ogicko-psychiaJtirických byl 
další krok ke mdě,ní vězňů; 'tak oddě1'eni Udé normállní (ve ,smyslu 
právním úplně p'řÍičetní) od QlS'ta,tních 'vězňi1, jichž 'p'ří1če,tnost byla po-
někud zmenšena. Ukázalo se, že těchto byla většina. .' 

Dle vztahu bY1tosti zlarčinec:ké ke 'SiPá'chanému zločinu ,daly s'é 
roz e zin ávalt i 3 skupi'ny: J. individua, na něž 'pilsor1JHo !pouze, či q'spoň 

většinou sociálnÍ' :pros,uedí (milieu); z prvnÍC'h (= pouze s'oc. pro
středí) stali se zločin.ci náhodní, z ,druhých (= většinou iprostře'dí) 
příll'ežitolsitní; 2. individua, podléhající kombinovanému Ipůsorbení' Sto
ciá],ních momentů a působení poruch jiclh byrtoSlti; z nioh sta'l1'OI\1!' se v 
první řaJdě zlo,čind ze zvyku , anebo dále zločinci degeneT'ovaní'; 3 . . 
zlOlčinci, u nic.hž vlivy oklOlí nepůsolbHy na spácháinf zločinu, ten rorz~ 
hodly 'iedině vady a poruchy vlastní bytosti ; to isou ' z!ročinci. jež 
nutnO' IpočÍ>tati mezi morální insaniliu. anelbo iako Inejzaz'ší hranici 
mezi zločince vysJ,Qlveně choiromy,slné. . 

IPřilhií:žíme-li k možnosti ná,pfavy u vězňů, Itu chOlVadí se skupi
ny ty následoV'ně: v 1. kategorii l1alézaií se lrndlvidua,ktérá se' daji 

26 
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. přiZPŮSDlbiti sociálním poměrům v životě, Iběžío skUlpinu pole:pšiltel:
nirchúolČinců (odvis.Jý'oh ~en od :sociál'ního prostředí); v 2. katego.rii 
jsou částečně přiZlPůso'bHelní, t. i. čá'steóně :polepšitelní; s 3. kategorií 
ne'lze ve s:polečenském živol!ě mic počíti, tedy nepolepšitelní. 

Činnost llalboratoří anthrolpologicko - psychiatrických ·obdržela 
zákonný podklad r. 1920; z Ipracoven theoretických, sbírajících pÍl
vodně j.en ,sta:tisHcký materiál, sita:l:a se t. r. lIstanovením záJko.na ve 
všedh větškh vělZenílch (9 v zemi) p'sy,cihiatTicko-anthrolpologidká 
adděJel1í, vYP'l"a'vená zvláš;tní :práJvomocí. Oddělení ,podI"ízena léka
fům, 'kterým náleží studovaJl.i vězně, tříditi je, a rozhodovati ,dle to
ho';a z,půso:bu (farmě) uvěmění. 

Program jejichčinuosti dá se shrnouti takto (cHe Vervaecka, 
předinosty anthrO'pologi'ok:ého ·od:děleifJ.lí v Bmse'lu): 

»A!níhropo'logi'oká HéJkařská) oddě'le:ní' věznic maj!j' výcho.vné Cl 

mravní v:Hvy vězení' k'oncentrovati specielně na p'rovintlce polepši
telné Oidi normállní'); mai'í z nrch utvářeti zdárné. členy sp:ollečnosti 
tím, že je naučí ~ zVYlknou a z.dokonaH v něj:aJkém zaměstnány. 

Oddělení, ta peču,jí o nemoci a poru·chy ·du:še a těl'a, sbud1u'H je 
jich vztahy ku ·spádhanéJmu trestnímu činu a !hledí' j'e léčiti' ; sp·olup.tI
sob~,aJby trest byJ indiV'idualisován Hm, že jej upraví dle ihl,teHgence 
a V'lastností trestané!ho. 

Současně prová:ct:í čiooosU sv'ou dúlkaz, že velmi mnoho »z!pět
ných« prlO\Tijn~ků (recidivistú) náležf ve smys.Ju krimmálnf anthropo-
10000ie mezi · nepolepšitelmé a nevyléčitelné; že de třelba ~l1Idivild ua ta 
vylO1lJči1i zestylku se SiPoh~č'l1lQls~tí na delší doibu či c!ožlvOltně«. 

Psy,chiatriůkáod'dělen~' v praxi zasahudf znaČlně ,do v·ězeňské ad
minist·rativ:y a .dáY·aH 'do >budoucna: podněty :~ novým pr'ojektlIm re
fo·rmním. 

~k'oumání, deltnquentů dě}e se dl e zálkonný'ch norem; jemu P0'd
léha.jlř všichni, kdož bYlli vícekrát trestáni; z poprvé t'resta.ných pak 
oni, tt nichž doba odsouzení' nenÍ' kratš'Í' než 3 měsfce. Vyšetření d'ějc 
SiS .dle olbší'rného plánu (dotazníku), jemuž při1p:ojen návrh na reformu 
. věmění; výsledek podává se p'Ísemně přednostovi věznice. V týden-
ních schlIúch vězeň'ské komise .referuji' lékaři o poznatdch ,0sobnídJ. 
pr ohl u:bu'H' své náz'oTY, a sp{),lečně s ostatu1rmi účastníky wzhoduií. 

. Personál oďdě,lení sestává z 1-2 lébřů (zejména p'sychiatrťi), 
1 S'Í'ly kancelářské, a 1-2 pomocnÍkťiošetřovate.Jťi. Síd'[em oddělení 
je 9 hlavních věznic.-země; odtud rozšiřuÍ'Í' .ony svou a·dministrativ,ní 
činnost na všecky ma.lé trestnice venkovské. Případy z venkova: po
sílají se ·do centrál k vyšetření', a vrM'Í' se . zpět s direlktivami pro po
byt vl ma'lé věznici. 

Iniciativa pro. všecky vychá.zí, z Bruselu, kdež zří'Zen poradní 
sbor. Předsedou jeho je Iéka1ř-Ťediteil' anthropologi:okéhoodděllení 
tam,ní vězni:ce; zastoUlpelnl() je ministerstvo spra'Vedlrio:sti', fakulta lé
kař'ská IS profesory soudního l'ékaiíství a psy'chiatrie, dále vědy 1ech-
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nrické. lúllwle'm sboru je v,ědeoká kcmtrolařélžimu věz eňfské;hoa ó~ga
nis.ace práce ve v,ěw'icích. 

Uplatn,ěnf náz,orů tak od dosa\llaJdnÍ praxe s.e Il'Í'šÍdch přiná-š'Í' se
bou změm,y v {}rganisaci a úprav:ě věz,n~c, jak,ož změny v pfís!uš,ném 
zákonodárství. " 

Co se prvn'Í'l1!o ,týče, tož již nyní, je vězrnioe v Merxp,Jas II An
tverp současně zemědělsk,o.u .kolonií, v :nrí'ž vězňové 'obíraÍiÍ' s,e poLními 
pracemi. Zďe bude Zřízeno též zVll áš tnÍ' od děl i e11lÍ' pro Vlěmě stižené 
padou1cnici; vedl,e toho i oddělení' pro tuberkul!osní' vězně ve formě 
jakési 'léčelbny Vsa!!1Jatoria). Je'Š't,ě odvá'Žlněijš Í pro1ekty v bu d'OIU cnos ti 
OIbí,raljí se: zří!zením věizeň'Slkého chOTolbince pro vězně 'VY'sokého vě
ku, zejména S'Íižené chro'lTi,ckými chorobami; za,loželním věznic, mu- . 
iíCÍ'Clh sll'olu'žiti 00 ,léčebny 'pro vijáky, morfinisty a kokainisty '(ktel"éž
to zvyk,llosti js,olu v Belgii z11a<čně ,r'OrZšÍřeny). Konečně mají se zříditi 
zvláštn'fi ,hestnke a venkovské kolonie s pří'sným režimem pro nena
pravitelné a 'nevy/léči1elné »zpě,tné« prDlV'in'ilce. 

Pro vězně vysl'oV'em,ěchOT'otlllyslné, s nimiž 1ě'ž;ko v naši,ch po
měrech víme si rady, ježto dro ústavu choromyslných nelze j:e v:řadi,t 
mezi QstaJnrí' nemocné, a do' věq;nice nepat,n, zrříze,no. j:e'dnak v Ústavě 
v Toumai zV1láštní o ddě,l enÍ choromyslných vě'zňú (nepokoj!ných); v 
Reohhetmu umístěni ve ven'k,o.vské :k<Ollolnii zas ont chowmyslní pa
cie nti, kteří' nej~ouoko1í svému 11 ,ebezpečni (klidní). 

V zákoowdársiví' vejdou poměrY' ty, k institu'ci t zv. neurčitého 
odslo,uzení. Svrdhu zmíněný ko,ngres v Bruselu: ,obíral se 'Otázkou 
tou a na: návrh hrus.elských stM,nÍ<Ch zástupcl! a soudCl! vYsilovi,1 se 
;XO ná~ledující změ:nru tamního zárk'ona: 

»Stáv,árli ,dúvod k domněnce, že prIOvi:nHec je ahnormálním, 
může jejl soudní c1vŮ'r místo odsoU'zení dáti' na poz'oro'vání' psychiatri
ckému !oddě1'ení' vě'znice. 

By,lo-l'i pak rozpoznáno, že provintlec je b'Y'tostí abnormárl.nf, 
může soudní' dVl!r naříditi jeho ,okamžit'é internování v odbomém ú-
stavě vězeňském«. ' 

Otá,zkoIUl, :kdy má newrčitá d'oba urvlěz.nění Slkolnčiti, obírá se ko- . 
mise, v ní'ž spolu rozho.dují vedle úředníka s,oll'du -lékař a úředník 
věznice. (PřiznárvajIÍ' se tu soudním lékařúm práva velmi význa:čná.) 

J ežt'o ll! mladistvých 1ndůviduí Ip a11lují poměry obdOlbné jako 11 . 

lidí a:bnmmálních po stránce zmenšené příčetnosti, navrhujle se pro 
ně též neurčité ods o,uz enÍ' s pobytem ve v'zdělávacím ústavě (vězeň
ské škole), jako u: a:hnormál,nJÍ'ch. In:diyilUla od 16 do 21 Jet, na místo 
odsouzenú do vězení neb k peněžitému trestu, mohou býti dána k dis
posici vládě, ; jsoU' pak ponechána ve vězeňské šknle rneurčÍ'tou' dobu. 
nepřesahující vša:k 25. l"'Ok j,eHch věku. o 

Šk,oly toho druhu zřízeny v Oentu (vězeňSká škola průmyslo
vá) a v Merxplas Itl' kntVlerp r(zemMělská š:~o.Ja vězeňská,). Tak mo
hou mlad~stvj; pr'ov,in.iki, p'wpuštělní z vězni'ce, snáze zabráU platn:a 

26' 
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. m~'Sta v,espo~:ečnosti lidské, ježto·vy.cházejí z věznice o<boha'ce,ni 'llO

vým~ a praktickými vědomostmi. 
Současněorga,msu1re se veškerá práce vězeňsk.á . To v\Šak se 

neděj,e šablonovitě, ,nýbrž dae individu'aJ!ity zaměstnaného, napomá
hajÍ> tu: psychiatrická oddělen,í, která usuzu:H, j,akého druhu, práce a 
jak mnoha je vězeň dle svýoh normálnkh a pathoJ.ógickÝ'Cjh Vllastno
sti schopen. Zejména ve vJastním řemesle d'á.na je V'ězm p,říležHost 
se z:dloJmna'hti. Pr'oto je věze,ní' dobrou škol,ou i pm p'ovoJání vězňOlvo. 

Vidě'l jsem stavbu vellNé sto:la'řské dílny ve vělz.nici bwselské, 
na ní~praCOlvaJ,o asi: 40 vězňů za vedení stavitele-vězně; dloz,or 'lw
hati p,ouze 2 hilídaiči. Prá'ce vykonává se tu, v pod;o!bných poměrech, 
jako na sVlobo'dě. Tím odpa,dá péčef jednotvárnosti, kterou se d'os <l
va,d:nf' zaměstnání vězňů ve vězni-ofch vyznamenávalo" a která není 
výchovným účelům práce na prospěch. 

Bylo mi řečeno v: Bruse1ú, že ,tamní' V1ězňorvé si nepřejíl Qeč pra
oQIVati; ,odejme-li se jiim práce, Dllatí to za; trest. 

Odměna říldí se dle skut.eČné hod;noty prá<ce vyk'onané. Výtěžek 
děli' se na' 5 dHů: jedeln ponechá si stát -0-0 náhradu vydání' vzniklý-ch 
svydržovánliJ11 vězně,dTu:hý s,!'oU'ží k 'o:dškodn'ění spáohané škody 
tresíníni činem; třetí' k,ryje výlohy za učení vězňoViOI, čtvrtým lze 
vězni z,lepšiti si životní ,poměry v trestn1ci. Pá~ou: část 'obdrží pro 
sebe aJ rodinuopclIU:štěi'e vezernL 

Vězeň má z rurvězněn'íl pwspěch; je přidržován k práci, nau'ČÍ se 
' leéčemUlS norvému, Ineb aspoň zdokona<l1 ve starém, vydě,lá sobě i ro
diněpen1'ze, a n.ení, když vyjde na s.vob1odu, veřeine dobročinnosti 
tak na obtíž, jaik,o .doposud. 

Jak viděti, ulehčui'í' reformy be,lgic'ké napravirf:eJným vězňům nJ.
vrat do sp'oJ.ečnos.tř; abnormální, incLividua léčí a, porlepšujÍ; nenapra
vitelnérecidivis1y čini' neškodnými ne1obmez.eným ,O'dsou:zením. Pr-o 
zdar ref,or.em takový,ch je nutným př:edpoldadem vědecké studium 
mdividu,aHty vězňovy, o j.eh1olž důlležH,osti - i li' nás za dnešnÍ' doby 
- netřeba šířiti sllov,. 

Hovorná. 
Škoda způsobená maďarSkými I(arlisty. ~Námě,t k ,diskusi.) 

Mezi ka,rlisty maďarskými je řacLa os'obnQs:tí, !které mají své 
statky naSlolV'ensku, z ni'ch hOlu někteří velmi vÝZlnamní latifundi'Sté 
(Andrássy,. Raiko'Vszky atd.). Ka'rlisté neipo/Pfratelně Z1Půlsolbili našemu 
stMuškndu . Hm, že lp'w ,!\Iepokode v Uhrách Ibyl nucen náS stát molbi
lis,olva:tl. Hned při počátlKU mobilisace vYIS'kyt!y se hlasy, že statky 
ImrIřs'tů budou kOlnfFsko'vány 'Ve prospěch našeho státu. Konfiskace 
vyžado,vala by trestní vÝr,ok a tento by se dal těžko provésti O< ciz Í<Ch 
přfslušniCÍlch, kteří jednali na území s.vého domo'vského. státu, neboť 
dle daného stavu věcí trestní ,právo tÝ'ká se jen tuz emska a dzinry 
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