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znamená, že se nám zásada formální, Ilmnti:nuity právní pft změně éi
nitele zákonodárného red'ulku,je na poUUcký pÚ"ža'dtave:k legality tako
véto změny. 

Zdá se vůbec, že požad.avek této fmmální' kontinuity jest 
vYlbudováltl1 na nároru, že prá'Vni řád jewstémem subjekfurnídl 
~rá'V, ni-kold.v systémem umem. Kon,sltrulkce, která za centr,Mnďl po'
jeru prá!v.n~ pokládá subjektivllIv prálVO', vY'cháJzío,d p,r á va IV y d á
va't i z á: ko II y, k,teré určrtý 'čilfi,jlte'l (na př. pallioIVlt1~lk) nwbyl origi
nárné (na př. ,od Bona). Tohoto .práva: může nabýti jen ten, lromu 
je oso<bélJ ()právněl11Já určHýun fonná,llním způsobem ood<ev;:odá. Ten pak 
,n1aJbýrvá ipráva: derivatlJVně podle obdoby nwbYltí práv majetkorvých. 
- Tenlto ná00r jes,t prame:nem pOlžwd,avku formální kon'N,llIuity prárv
ní i tam, k,de ji !l1ielize prá'VniCiky pOlch!otpiltí. 

Zákony formální a materielni.*) 
J.osed' S a f a ř Í k 

Rozliš-orvání mezi fOlrmálnÍmi a ma,tedeln'Írui zákolllJY je v právní 
vědě a literatuře poměrně lJ>Cllzdlliho ,data. Vede k němu snaha Ipřesně 
strullorviti po,jem zá!kOlna ve smyslu .právními a ohra'ničilti ,pojem zákc
nodárství pif()lti 'p,oljmu stáJÍlní správy. PředmMem řešení je te'dy 
ctárzka, CI) Lze TIlazvaJti zákonem, jinými slovy, ,které zjeVY státního 
života lize sh"llIc-u'ti pod IPooem zákona a které nikoli .. 

ZáJlwn bývá charwkterisorván formálně: vše, co vykazu,je Uol'čité 
vnějŠÍ z.Iuámky, tedy vše, co je USIUelseno zákonodárným sborem, po .. 
depsán,o vlada,řem a vyhláŠoellJÚ", je zálwnem. Od zákona odtHšuje se 
pak n:ařúzenÍ, pocházející od státní správy. Avšak přihlížíme-li koib
sr\Jhu zákonů, shledáváme, že toto formáln'í mzliš olVánÍ nedos1ačuje , 
že zá!kolnypřejíma'iÍ často fLfn:kce aktů 'správních a naopak zase na-

shromáždění a po dmhé ústavní lishnou z 29. úllora 1920, čís. 121 Sb. zák. 
a nař., jíž d<Jsavadní Národní shromáždění přeneslo SVOlji zákonodárnou moc 
na budoucí vo.Jené Národní shromážděnÍ. 

*1 Literatura: 
P. La b ,liTI d, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, II. , IV. 
G. Jellinek, Gesetz und Verordnung. 
G. A n s c hli t z, Kritische Studi en zur Lehr,e vom Rechtssatz und 

formellen Gest'tz. 
řl a 11 e I, Studien zum deutschen Staatsrechte, II. díl, Das ,Gesetz im 

formellen und ma-teriellen Sinne. 
J. P r a ž ák, Rakouské právo ústavní, HI. 
řl. Kel sen, řlauptpr-obleme der Staatsrechtslehre. 
G. Me y e r, Lehrbuch ~des deutschen Verwaltungsrechts. 
O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht. 
F. Fl e in e r, Ins.tLtutilQllleon des deutschen Verwaltungsrechis. 
S e I i g ma '11 ll, Der Be,griff des Gesetzes. 
Se h u I z e, Deuts·ches Staatsrecht. 
Z o r ll, Das Staatsrecht, L 
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řízení někdy 'nahrazují či ,doplňu,Í'Í zá!k,o,ny (zejména při t. zv. dele
g.aci). Poku:d se nám ie'dnáo zákony je nu'tno míti na my,slř, že zá
lwnodárném'll sboru přísluší zpravi,dla nejen funkoe 'zákOlnodárná, 
nýbrž i funkce správl1Jí. Obstarávání záleži'to,S'tí slprávy jest sice svě
řeno úřadům '~práV1nílm, aVŠ3lk nejs,ou jim isvěřeny záležrtolsti vše
chny. Ně1cieré úko:Ly sp'ráJvlní, majlÍ' býti! d'le ústavmíiho pře,dpisu vyří
zeny fiQlfIl110U zákona (na př. rozpočet, někt'eré Iwncesse a pod.). Tak
to účastl1JÍ se zákonodámý sb0'l' přímo, na stMn1 '~právě. 

Na tom s,poičÍvá výzl112m riQlZli,§OIVán1í mezi zák'o'l1.Y f 10' r m á 1-
111 í mi (vyhzujícími úkoly s·práJvnO a mat e r i e I nim i, (upravují · 
dmi práJvní' řád). 'J1he'oT'ie za10žená Laba'tl'dem ce vyb:wdovamá pa k 
dále Jel.linkem a Anschiitzem může ,býti po,važována v dnešní p,ráv
n~ nauce za theorii panuiíoí. li<ned od po.čátku měla s~ce tato theorie 
vážné odpúrce, ale iejilch po,lemiky neměly v Hteratuře účimku a ne
budily mnoho ,o ,zvěn. 

L ce b a TI cL IPou!kaz'uje ma' ~měnu ná:2Jorů .o zák:Jonu na sklonku 
období absolutismu a na počá>tku ko,ITsltitucioll1alilsmu. V abs,oIT'lltní 
mom:ardúE 'byl kaž,dý řádně vydaný rozkaz země:pálnův stejně zá
vazný, af se tý,lml splnění; nebo uposlechnutí právního, :předpisu a 
jeho použití ·soludy, ,nebo af se tý,kal stá,tl1'í správy a činn10lsti úřadů 'k 
tomu zřízených. Již v 1éto ,dolbě před zaavedením ústav kon.s>tituč
nÍch In:elbyla cesta zákonodárství omezena na úpravu ;prá'Vního· řádu. 
A nO!Vá doha vytváří nový paiCl1TI 'zákonu. Zákouem v tomta. novém 
smyslu jest ,dle Labanda po stráJnce formální »ein WiHenS'akt des 
StaaJtes, der in einer besltimmten feierl:iJohen Wei'se :oustamde ge
lmmmen uIJId erklart w~'rden wkld« ~St. R. II., str. 64.), zákonem ve 
smyslu ma:terie1nim ,je »ei'ne rechts!Veťbi1ndHche Anoťdnung eiJn:C13 
Rechtssatzels« (St. R. H., str. 2.). Mus.í tedy ma'ÍeridnÍ zák-otll '0Ib'saho
va:ti předl1:ě právDÍ- .předpis, dále musí býti závazným!1luřízCiním, 
poněvadž vůle v Iněm vystupuiící je ro z k a zem a konečně jaJko 
.ak:t v ů I es tát oll! í musí býti Iprqjeve1n a vyhlášen. O f.ormě se 
nemluví. DůsJ.cdné provedení theorie o dělbě moci ve 'stMě mělo 
t01tiž za násled'ek, ž,e všechny funkce státního .života, ježpří'slušely 

A. A r n d t, Das Staatsrecht des d.eutschen Reiches; Das Verwal-
tungsrecht d. D. R. 

A. Per nic e, P,o,rmelle Oesetze im Rbmischen Rechte. 
Práce v čas,opisech: 
Are h i v f ti r 'Či f fen t I. Rec h t: svnek 2.: P r a žák, Beitrage 

zum Budgetrecht und zur Lehre von den f,ormellen Oesetzen, sv. 3. A r III d t, 
Das preussi.sche und deutsche Reichsbudgetrecht, sv. 5. T ho.n, Das Gesetz 
im formellen und materiellen Sinne. 

Z e i t s c h rif t f. d. g e s. S t a a t s w i s sen s cha f t, ro.č. XXXVIII.: 
\1. Ma r ti t z, Ůberden konstit. Begriff des Gesetzes. 

fl a n d b uch der Po. 1 i t i k, I. (1920). P . S cha. e 011, Die fo,rmellem 
Geset'ZJe. . 

V čes k Ý c h pracích menší stati u 'W e y r a, Soustav,a čs. ,práva 
.státního, fl oD e t z ,1 a, Nauka o správních aktech, fl a n e 1 a, Všeobecná prá
v,o~ a státověda. 
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pouze králi a správlliÍm úřadům Hm jmen,olvaným, byly 'P06támry k 
exelkutivě, a všechny funkce, k,teré vyžadovaly ' sou či,nnas t koruny 
a lidového ,zastupitelstva, k legrslaitivč. I ·exekutiva, i legisk\;tiva 
ma'ÍÍ mnc vydávati závazná naNzení právního 'předpisu, tedy zá
kony ve smyslu mete,rielnílffi. AleOlua nařízení, která dle ústavy vy
dává pano"~ník bez pa>rhmentU!, nepo.važuje Laband za zákony i 
ve smyslu fo,rmálním. ZákCJlI1l formálnj je prodU!ktem zákonodárství 
liuového z.astupi,telstva. A tak nen,í každý materielní zákon: sou
časně i 'zákon;em f,olrmálním. 

Zákon ve smyslu materie:Jním j'e t'otožný s ius scriptum; ve 
smyslu formálním je ono illlS scri'ptum práMem zák'ona, který 'Povstal 
za souhl.asu par,llamelnltu. AJe ])od tento ,pojem iormáln:ho· rz;áJkona 
neSlpadají jon právní předpisy vydané za Isouhblsu 'parlamentu, ný
trž i oiny akty vůle s tátní , jež nařízení právnÍICh pravidel neolbsahují, 
t. j. úprava něk,terých zále,žiností spráVllllí.ch, k nimž i'e nutně třeba 
wuhla1su HcLového ,zastu'pHelstva. Tam, :kde nemá samostatně f'OLZ
hodOlVati pa11'0villílk nebo 1Jl~lt1ist~·, žádá se zálk:on, to jest ·z·wchová'Hí 
urót~rch forem, předepsaných IpW vydávání z ilionů , protoie ,práJvč 
ony obs.ahu.jí Inutně souhlas .parlamen/tu. Slovo ,zákon zm:amená te.dy 
v trnuto smyslu formu, ve které se pr·ojevuje vůle stMu, jednak i 1'0', 
00 je obsahem tét,OI vůle. Obsahem zák·ona může býti ookoliv - es 
gibt ke1.nen Gegenst.and des gesamteill staathchen Lebem, ja man 
kann sagen, keinen Gedanken, welcher nvoht zum lnh'aHe .ďes Gestzes 
genaillnt werden klonnte. (St. R. II., 63.) 

Poměr formálního zákona k materielnímu není tedy ohdOlbn·ý 
poměru pojmu luadřazeného k podřazenému, nýbrž js·ou to dva úpln:č 
fOJz'dfJtnépajmy, z nichž kwž.d:ý ,je určen jiným zlKl,kem: Iprvn:í formou, 
druhý olbsahem proj,evené vůle. 

Důležitý rozdíl t0dy mezi formál:ními a ma,terielními zákony -
ja:k již naznačemo - je v jejJi'oh p II v ·o' du. Zák·on formální může 
vzniknouti jen v parlamentu, zálkon materielní odvozuje svúj pův,od 
nejen přímo .od suveréna, nýbrž iOld pod:říZCIll:ý·ch orgánů s·tátních na 
z<Íkladě zákonného zmoonění (Idelegace). Je-Holbsahem formálního 
zákona na 'př. rOlzpočet, llelnlí ·tellllto OIbsah IPrávu,ím ;předpisem, nýbrž 
aktem správním. Forma tatO' na o bsahu. nic :nemění. Ovšem nellZ'c 
říci, že by po,užití formy zákoillné nemě'lo' významu v živo!tč stá'tním 
a že by nemělo .prá·vnkh účinků. POfmazá'ko,na znamená nutně sou
hlas parlamentu. ] e-J.i tedy :některý ~právní akt oděn ve formu zá
k'ona, znamená ·to, že parlament s ním sO'lrhlas.í, a vláda, jež pa:rla
mentu odlp.ovídá za Is.tátní správu, je tím zbavena své výlučné zold
'pověd-nosti. Může t·o: býti buď ús·tavou pře'cLepsáno , I!1leJbo může tak 
'vláda jednati d:()IbrOlvolJl1ě, alby ·dolda,la 'tomu, ·ci onomu a:ktu ráiz-u 
slavnolstnějšího nebo aby se .pojistHa v otáz·ce ·O ldlpo'Věd'no.s'h. Nelbof 
kdo za svoje jednání úěkomu jilnému je odpo:věden, souhlasem jeho 
k určitému jedill.ání této. odpOlvědno'sti je zbave.n. To pla'tí pro vše-
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chrny vládní aikty a v tom vidí. LabiaJnd: veliký vÝznam fOlfffilállnícll 
záJkornů v životě státruÍm. 

Jel' 1 i IJ1 e k gramatickým šetřením Ipřicház1 k závčru, že slolVO 
zákon má v právním smyslu význam několikelrý, §etřenÍm histOl
rickým k tomu, že zejména dva oláJnky t0'hot,o pojmového řetězu 
StOljí 'pfOlti sOlbč atOl: :závazné n.aříZielnlÍ ipráv'nÍho ,předpisu a slavnoiSlt
nč projevená vůle státní, iinými slovy :zák'olTL ve smy'slu materielll'Ím 
a formálním. 

Vš echny záJmny f,ormálllJlú js.oru p r Ol 'j e v e m v ů I e stá 'i ll; 
to jes't jejich s,poleČlnlÝ chamkter. Alklt vůle státní je Iprávě n,ejvyšš.í 
po:iem, který u~vírá v slobč všechnu činnost státní, fOlrmálnÍ i ma
teri'elní. A však f,01ľma a zpŮ's'ob .platmoslti ,pmjelvu vůle !stát11lÍ mohou: 
býti velmi ľozmaniité. Všechny fOlrmy, k,terými jedna 'osobnost může 
působiti 'lila druhou, má stát k disipo'sicí. Můve ,pou čova'ti, defi'!1lOlVati 
Po.jmy, kOlnstatoVa'ti skUiteČIl1olsti, IProi'ev'Olvati vdě'6nO'S't aM. a při 't~n 
všem nemusí se na své .pOIdda1méobraceti ve fO'l'mě rozkazu. J estl:i!že 
t<::.kto stát jedná ve formě zákona, pOlVs!távají Hm zikony, :které 
nemají závaznéhol obsahu, s,lo.v,em : 111 e 'z á v a zin é z ák 'o.ny. -
Jelhnek Isám .pIOdOltýká, ž,e tyt'o »nezávé\iZué zCÍ'lmny« nej'sou typem 
fOľmáJ:nkh zákonů, ale jejich '~xiSltence je mu důkazem, že zák,oln a 
pľávllllí 'předpis 11Ies,p'adají obsa'hOlVě v jedJno.. Nehoť IPľávě p,oldls,tatou 
pľávního předpisu ,je závaznost. »Nezávazné zákonlY« dle jejich .po~ 
vahy řadí Jell iuClk do. velké ,ablasti wktů s,prárv:nÍlC'h. 

V !převážné většinč zábolÍ1 ůolbra'cí se zákono.dáľce na p,oddané 
správlll:ími přcdpi'sy. Tyto zá>kony ~bsa'huií i mp e r a t i vy, j'sou 
záv,a'zné. A tu zdůlrazňu~e J emnek myšlenku jti'Ž La'bandem pľone
senou, že to.tiž ,zák'OITI nemusÍ nu;tně obs,ahovati všeolbecná .pľav~dla 
pľO neurčitý po'čet přílpa:dů a že 'by ustaruO've'ní konkretního 'Pří
padu zállwuem nelbyj,O>. I když ve většin ě 'připadů právní .před'Pisolb
sahuje ,pravidla všeobecná, tu je . teTtto mOlmoot vš eOlbeClno5ti na
nejvý'š ,nMurale, ale niktdy ne es.sentiale zákona.1 ) Všechny zákony 
ve smyslu právním is'ou zá1w'ny fo,pmální:mi, nelze Hch ľozliŠ'OIvati 
s h'lediska formá:lníh'O, jalkt činí Lahand, nýbrž materie1lního, o'bsa
hOiVého, a t,o <tak, Ž1e na' i'edJné , straně jsou zákOl!1:Y, Hchž ú 'č e lem 
jeohrClll1ičiti sféru volné ,činnosti, olmeziti v,olnosto<sob pr,olti sobě 

navzájem, upraviti !s.odálil1Jí ;pomě'ry; takové zák'o'I1Y jsou ,právními 
l~ ředpisy, oibsahují stam.ovení 'práva povi,nností, jsou Itedy i zákony 
materiehúmi. Na ,druhé straně.isou xáko'ny, jimi: tent'o' účelchy:bL 
J sou to zálwny Ipouze formáll1Íi. J eml1!eik dčlí je ve dvě skupiny: 

') Srov. Jellinek, Oesetz und Verordnung, str. 239. a táž sl'ova u La
banda, Staatsrecht d. D. R. II., str. 2.; ~ro.ti 1'omu ma ,v.ř. Meyer, Lehrbuch 
des deutschen Verwaltungsrechts, str. 7: OesetlZ ist .... Anordnung, die 
a I I gem e i ne ,a der a b str a k t eV , r s ch rif t e 11 ~nthalt. Den Oe
gensatz zum Oesetz in diesem Silme bildet die V,erftigung, welche ,die Re
gelung i n ,d i v i d u e I I ,e ro der k o. II k ret e r A 11 gel e gen h e i ten 
zum Oegenstande hat. 
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první tvoří nanzení správTIlkh aNtů, ,druho,u 'právní a sou,cLnÍ vý
r'oKY parlamentu. Tak dOlsltává J el1itllelk dle olbsahu ;tři druhy fOlr
mální'Ch zákonů: prvl1lÍ jsou. současně i zákon,y materie,~nÍmi tpo.jem 
ma'terielníiho zái1mn3! je zde na: .y,o'zldí'l' od La'halnd3! podřfzenpo!jmu 
záJkona formá.'lního),druhá js.o;u; správní akty, třetí IPrá'V'llÍ výro:ky. 

Mat.erieLní' záklon mU'sí, tvořHi nové prálVio se si'lou z\lvazujíd. 
MusÍ buď stanoviti n(}vá práva a no,vé povinnosti 'v právlním řádě 
dOlsudneohsaže:né, ,n(jbo ,dosavadní práva a p,ovj,11'll'osti sesi1ovati, 
nejasná práva vysvČltlova'Íi a ,p,od. Sem IpatrÍ authell'ti'cká il1terpre'
tiace. ZáJ"ony ma'teri'elnJ lze POZll<uti práv.ě !z Ii'ejkh \účel,e, 'V'ý1še 
uvedeného. • 

Je-li obsahem zá'No,rua akt správní, spočívá.' jeho výztllam v ,tom, 
že 'buď ukládá vl áld:ě povinnost nebo olprá'V'll'ělní :k určitému jednání, 
nebo že z'aklád'á subjeMivnípráva a IpOVrnTIlosti, které se pohybuií 'na 
půdě platrJ:ého prá:vníhO' řádu a v něm již jsou obs.aženy. Tím !se 
tedy nijak neus,tall'ovuií ani objektrvná ,p'ráva, a[Jji objektivné pOIVi'.l
nosti. T'cvké Ine1tvoří se 'tím nové 'p'ráv'o pro vládní ,O'rgá,ll'Y. RozliŠ'ení 
však nelze ,provés,ti aibsollutně, nelboť z ák'olnoldár s tVÍ a stá1nÍ správa 
jsou ča!sto těsně sPQlu spoj-eny. Tak někdyvyža!d'uje správní alM ke 
svému splnění Inutně změnu p'rávního řádili, na ,př. při změně státního 
území zřÍ,zení úh\Jdú v novém ú:zemí je aktem správy, ale sta'l1loiV'elní 
vzájemných ,práv a ,povi:nnols,tí pod'da'ných s úřady a naopak je ,již 
zák,ooern maJte'rie~ním. Na druhé S'tf3!ně zase formální zákony, }ež 
j~O'u 's,oučasn<č i materielní, oIbsahují často ;předpisyporvahy či's1ě 

správnÍ. Tak na př. us,trunlolvení rak vše-ob. soudruho řádu, že ,žalO'ba 
má býti podá!na ve dvou exelJT]Jlláříc'h, žalobce má u'véslti mí!slto 
svého Ip'obytu atd. tím liší s,e tytO' přetdpisy ,O'dpodolbných 'pošt'Ů'V
llích předpisů, jak eX'Prdo'Vati zásilky, vyplňovati poukázky a pod. ? 
Ustanovení tMo ]l'emčují hf3Jnice PTocesního p.ostavení 9I)1lId!oe vÚlči 

stranám; jepochybno, jedná-Ii se tu .o !předpis právní ueho sptrávn:í. 
Je zře'jmo, že ,dok'otl,a-Ié a úplné rozdělení aktů vide státní je v,elmi 
ob tíž-né. 

i[(o'uečně třetí Idr,uh formálních zá1k,o'uů, právní výf<Oky, jsou 
přípa,dem nejřidším. TYlpk'kým 'Příkladem j,SOl\l angliteiké private bQl1s, 
kde parlament nazákléťdě platných zákonů POl předohozím vyšetřo-. 
vá,ní Tozhoduj'e jako wudní dvůr, ale ve fO']1mě zákona. Soucke vša:k 
- dodává Je1\inek - }e vázá'n ]ta plaúné zá'kany. Zál\'onodárce ta' n, 
kde r,ozhoduje Ol j'nd]viduá:ln:ím ;právnímpoměru, je moráLn,ě vá'zán 
též ,ohledem na spravedlnos't, ale ju:ri'stkky je volný: má Ipráv,o vy-
03ti legem specia,lem, v ústavní'ch spmech má právo authenUcké 
interpr'etace, CtO'Ž vesmě's již nej:solll pOIuhé rozsudky, nýbrž právní 
predpisy. 

A n s ch ti t z p,řej.ímá 'poaem prátvlJTítho p'ře,dp,i'~;u" jak byl k'on 
sÍTuo'VéÍJll' Jcmnkem. Vědecký pokro:k ,tétothcO'rie spatřuje ,jednak v 
konstat,ová'll:í momentu, yytk'Tl'utéhOl 'i'i'ž Lahandem, totiž momentu 
úhraničeníob\:rt'sti vůle j-edruot1ivců vúči sobě (so'ziale Schrankeú-
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ziehung), jednak - a tOl s důrazem - v průkazu, že pojem právního 
předpisu obs,a'huje nejen t,wto ,0lbjektivnÍ znak, nýbrž že jest tu ve,dle 
toho i znal/( sutbjektiv,rrí, jejž lz·e plfokázati z úmyslu zá:k,olno dár.oova: 
der ErlaB zurm nachs'Íoo Zwe1ck der Schtranken,ziehoog. :n če I j.e 
podstatou Iprávního předpi,su. IPrávn'Í předpis 'chálpe jako i mp e r a
t i v, (podobně jako Laband i J e1Hne'k) a 'odHšuj'e jej od iiných ľQ!Z
kazů státních, jež nemůže cháipati jako právní předpnsy. A tak WIZ

lišuj.e pojem 't. zv. iIlmmy, ÍÍ'žr0izumí 'kaž,cLý rozkaz státu, ať ply;ne ze 
zákondárství nebo ex·ekutivy a pojem .právního předpis,u, jímž rOlzumÍ 
normu určitě kvalifikOrvanou; je to Uloil:ma, jež vystupuje ve formě 
záJkona nebo naříze1rrí a: jejíž účeLem je ohraničení 'oblas.tí vůle jednot
livců ve s,tátě vúči sOlbč navzá,jem. Norma je 'tedy pojem širší, plľá<vní 
předpis pojem užší, }emu podřízený. Každý právní Ipředpi's je normou, 
ale ne naopak 

ZáJk,on defi'nu'jle 'Podobně jako La:band,: Oes.etz ist die Viom Staaie 
ausgehende Anmdnui!lJg eines Rechtssatzes. Rozdíl je tu v 'tom, že 
původ právních IPředpisů dlužno hleda,ti ve s,tátu. Formální zá,l~O!n je 
pro je v stá t n í v ů I e. Ohscuhem zák'ona je tegy vždy akt vůle 
státní, který pro SV10'll! l.lIrčitoUJ formru" již yYlka'zude, nazývá se zálko
nem, ne fOlllma sama. Slovo zákon mluví ,tedy n,ejen ,o' formě, nýbrž 
i o' urči·tém obsahu a t'OI ° podstatné části. . 

I A n sc h 'li t z rozeznává tn druhy formáJlníoh zák,onll, první 
obsahují plrávní předpisy a jsou t'edy s,oučasně i zákony materiel:ními, 
druhé j'sou nekvalifikované 1lI0n-my, a .uetí nemaií aru umem, jsou 
to t. zv. zá1korny bez rn.ormativníiho' o'bsa:hu. Ansoh'litz připojuje toUž 
ke k,oln st ruk ci t. zv. :no,rem, ~e imperativ není jedinou formOlu, 'Meré 
stát používá k projevu své vůle. Viile stá'tu pO'cLabnč ja;ko vůle indi
vidua může se vyjádřiti i v l'O'zsuddch, výpovědech, 'Oznámení'ch, 
které nemn:jí norma.fivl1Í'ho obsahu a z nJÍchž ne.ply;nou ani práva, ani 
po'vinnosti. 

Kaž,dý zátbon ve smyslu materielním musí tedy b~~ti zák,ol1Je1TI 
ve smyslu formálním. Ale může s,e státi, že současně .některý for
mální zákon 'od tohoto po,ž.atdavku Ulpouští; je to prípad 't. zv. de t e
g a c e. Tím je tedy dána ·opět možnost materidních zák·onů, které 
fc'rmálními zákony úplně nejsou. Obsahuje-li formální zá:k'oQl nařízení 
'správní, chybí mu :specifick)'r účel právních přeelpisú, účel sta-nOlve.tlÍ 
práva. Pončv,adž Ipa;k {c,nt'Ql účel je OI~o lnostÍ podstatou, proto tak,olVé 
»správní ,normy« nejsou právními ;předpisy a ani forma zákona není 
schopna z nich udělati zá'k,ony materiernÍ. 

tHaVli1í úkOll správy vielí Ansch'i.itz ve z'řízení úředního, aparátu. 
IOprava státní 'OIrganisace orga'l1ůsačními Ipř'edpi'Sy může býti .pře 1-
mNem s'PTávního nařízení; t8:korvé naří,zení může býti v'e fO'l'mě zá
kuna, ovšem zůstává stále potom »l1ormou«, zák'Olnem jen formálním. 
Zbývá otáJzka: Jest státní orguTIlisaoe součás:tí p,rávního řádu? Ma.jí 
se předpi'sy organisační pojmolVě chápati jalwpředipisy pa-úvm? 
Ans,chiitz Ddpoví,dáJ záporně z ohledu na ned'osta1ek právní' osobnosti 

s 
1 
s 
t 

E 

C 
jl 
~ 
n 

j: 
t 
Jl 

l 



é 
.í 

státních orgánů. Práv'o není svou po,dstat'Ou neo's,olbné, nýlbr.ž Ipředp'o'
kládá: množství OISOlb, jichž oblwsti vůle ,ohraničuje. A vša'k mnolžsfvÍ 
státnkh 'orgánů není mno~s,tvím oSlob. Orga'nisa!čním normám ohybí 
tedy ,zásadně povaha! ptrávní. 

K těmto výv,oldúm zakladatelů theorie .o forrhállnÍlch a ma-teri
elních zá~one.ch IbuJCLiž připojena z do'by nejno:věj,ší, z IH,emtury po 
světové váJ.ce,a'spo-ň zmínka 'Ol p'ojedná:ní dra LP. S 'c ha e:n a, Di'e 
fOll"meiLen Gesetze.2) Schoell1 nazývá! formáJlním zákDnem ve smyslu 
dnešní 'repubHkán's:ké ústa vy němeoké - 'každé nař,ízení mD'ci státní, 
jež je usneseno' lidovým zaSotUlpttel:stv'em nebo ,celým . 'nárDdem. Zá:
kOll 'takový je cha!ral\1teriSlDrván formou; múže obsahDvati právní 'I1m
my (Istarnovení pTáv a PDvillností) a jest pak i materielním z áJkonem, 
múževšatk Ťa1ké obsaho-vati normu, k,terá není ČIstDtU nmmDU' právní, 
jo'k,a ,na př. us'tanovení -o stát,n:ím maÍ'etku, o pújčoe státní a není po
tom již ,po. stránce obsahové, čiH ve smyslu materiálním zákonem, 
nýbrž naří:zením, aktem slprárvní:m. To., co. .dle své fDrmy se nalZývá 
záJkonem, múžc dle svého obs,ahu býti buď zák'Olnem ve vlaSJtním 
slDva smyslu (tedY' materieJ.ním, -upTavuiídm prav,ní řád) nebDI naří
zením 'správním (tedy záko'l1~m fDrmál:ním, 'Íý:kajídm se správy). To, 
CD dle své Í'ormy se naJzývá naříz'ením, může za'se obsaholVě zasahD
vati do. právního. řádu (zejména při de1ega:cr) nebo i 'Dbsahově tý
kati se jenobOlru správy; rGlzez,návámc tu ,tedy nařízení právní a 
správní, Re.chtsverordnung, Verwa.JtungsverDrdnung. 

Roz,díl mezi formá:lnlími a materie.Jními zákony byl v nejnDrvější 
literatul"e státního a správního. práva témčl" všeobecně prijat.3 ) 

Ovšoem vystDu:pili i odpúpci toho-t'Ol .roIzliš<YVánÍ,'háiíce jedno tu pojmu 
zákona ve smYlslu právním. Ti pak UlČ'í, že vše, .co. je vyjá,dřeno ve 
formě zák'D:na, má také eo i'pso po-va'hu právního předpisu. U nich 
pDjem formáln ího, zákDma spadá úplné v jedno 's pojmem zákon.a 
materielnílw a jakékOlhv zvlá'štníO!znaoDvánÍ a foO!ZliŠoDlvánÍ je tlÍm 
zby,tečné. 

Pwti p.ojmu formálního zákDn,a jalwžto zákon.a hez !právní'ch 
,předpiSŮ olstře se pOls~avili Arndt, v. Martitz, Zom a zejména 
ha 'nel. 

Nauka! La:ban:dova, jak výše uvedeno., 'stanDvila dva 'principy: 
Pl"e.dně, že fOlrma zákona múže míti j obsah, který nelilí právn.Ím 
přodpisem, a .za druhé, že forma l1aří:~ení správního může míti za 
Dbsah právnÍ př,cdpisy. Každý Í'Q1rmáloní zákDn jepwduktem proce"u 
zákonD dárného, malteriellllí zák'on je buď aktem zákonodárství nelbo 
sprá:vy. 

') V liandbuch der Politik, I., 3. vyd., 1920. Berlín, Lipsko. 
' ) Sez'nam stou,pencll i odpůrců nauky ,'o formálních a materielních 

zákonech p,odává S e I i g man il1 v Beitrage zur Lehre vom Staatsg,esetz 
und Staatsvertrag, I., Gesetz im materiellen und Í'ormellen Sinne, str. 10. 
,I Ž 13. y" poznámkách, 
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Hanel ;souhlasí s IprinCÍpem ,druhým, ale energicky ,brodí pro~i 

prvnímu tvrdě, ,že fOlrmél! záJk,ona musí oibsahov,Mi právní p'ředp,is. 

T'omu všruk nesmí :se romměti tak, že 'by Ha'nel ze tři druhú zákonů 
forrmálnkh, j,alc jsou rozlišorvány JelHlllkem a Ansrchlíitzem, uznárval 
Jen s.]wpinu první. Halndovi jeví se vše, ,co. je zahrnuto ve f,O'rmězá

k;ona práv:ním předlPisem a, t a k :dosp:ílvá k u'V'edené thesi. Dm pro
hlrušuje každý zákon ,formální za materi<elní (a 'll'a'opruk) a zamíltá 0 -

zn:aČQivati nař.ízení , k ž obsahuií právní pře:dptsy, za zák'ony mave
rielní. Ta!ké Hii'nelov,i je 'zá1lwn ruktem v ů I e 's t áJ t n ,í; i on ,je 
st:oupencem ,theori'e i mp ,e r a' t i v n í, neboť forma zákolna Je T () z
k a :z suve:renúv, pouna'te],ný od toho, jemuž je určen. (Vyvoe;uje to 
z formule, líž se zákony Ulvádějí: »My .. . císař.. . n a: r- i z u j e m c 
se sowhlrusem ... ... ) Zá:kla,dní poža!davky zákona jS,OiU, a,by .jeho 
forma byl, imperativ a }eho obsahem vúle státu a' Ulstanovení, vy
žadu}í1cí pOlslušnost. Není mOž11Ý zák,olll s olbsa'hem práv<\1,ě1 irre:lle
v,a:ntním, j'alk j,ej' ,k;onstruu:je Ans'chiitz. Ovšem stá:vá se, 'phpo,uš tí 
Hanel (istr. 169), že :zák'onodárce 'ne,ruí dostate,čně znalý ,dúležito!sti 
svého ,poslání a není vž'cLy dos1ti op,aJtrný, ta:kžečast'o vplete do 
formy zákona v še, 00 ' je vúbec mO'Ž1no slolvy vyjádřiti. Ro:zu mnir 
z;;1!k;onodárce lp'o'jme .do Í<OIrmy :zá:k,o:na jen právní p,ředpisy. tliiJn:el 
cítí, že 'tato opora, spočí~ai'íd jen na důvěře v rozumné zákono
dárce, t. j,. takové, kteří' by se ř'ÍtdiiH jebO' tlhe,orriÍ, je 'slabá, že »ne
rnzu:mní« zákonod'áxci (nazývá! je »Nanen«) biUtdou trvati stále ; pak 
pl'<Ol1lašuje, že není povinen »'a'Uch !J1o,oh f:iir den Unsinn, mag er auf 
UnveTstan:d 'OIder auf Bosheit beruh'2:n, wissen~chaftliche iI(ategorien 
Iberei<t Zll haHen«. 

Další podstatný 'r,olzdíl mezi pan,ující naukou a fl<anelem <je v 
na/zírání na úči:ntky zákona, vl aJS'tnlě jeho formy. K němu Hanel dO'jlíti 
musil tím, že hájí jed:no,tno'st pojmu zá1wn,a. Tak totiž všechny z áko
ny IDUlsí s e jeviti stejně i formou i obsahem. Hanel přilpisuje v dů
s leddtch své theo rie fo.rmězátk'ona mOlc všechno, co v ní je OIbsaženl). 
změniti v právní' p'ředpis . Pří~etílm p,ředpissu,který dle svtého obs ahl: 
by mohl; býti služelbní instrukcí, rozkazem sp'rávy, nařízc'lJIím v ma
terielníni. smyslu, pří}etím jeHchdOl zákona obsah jeho dociluje zá
,kladní změ<ny své právní Ip OIV ahy : stává 'Se nor m o II zákonodárco
vou (Lubandl k tomul do dává!: Dieses Dog m a v ,o n cl e r Tra n s
s u b stan ,t i on durch ,die mys'tische Wlmdterkraf.t der GesetzfO<fm 
ist der eigent1iche Orun:dstein aUer setner Á'ulSfúhrungen.) 

By10 řeče']1O', že fiá r!ell svým mínění1m neproTazrl. 
Také v české právnic ,Nlé ,literatuře panujílcí nauka 

Latba:n:dov'a, J e'llinkova a Anschiitzo'Véť - možno ří:ci - zv'í'tězila Íl

plně. J ednoltlivi sp.isova'telé, kte<ří s'e tohoto problému dotýkají, přiH
ma\jl: jlejíi učení , př'fpojUlHce, jen p(}známky !nebo Ict:oplň~(y tpodruž.ného \' 
Tázu. -

P r až á k ,nazývá Iormál'ními zá1c'otty úko!ny správní ve formě 
zákonné. J:S'OIU jen formo'll z á,jwny , pOldS<tatoiU svou Í's<O'L1 ema,nacemi 
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.:rnO'ci výkonné. R,ozHšen í mezi zákoo'Y formálními a materielnimt jest 

.ljfoNésti tak, že »jen oněm úkcmÍlm můžeme pI"iřlmouti pOlvahU: zá
konů formálIlÍ'ch, které dle intencí ,zákonodárce samého malí býtti 
_provedeny Vi rárrnd prárvnílho řádUl t{)!ho 'času pla,tnéhO', kd,ežto každé 
úmyslné, \positiv,ní ,vyt'čenÍ zása!d vdQ!savadní právní soustavě n:
obsažených, ježudá:lo se 'Vie fQlfmJě zálkona', p{)'\Tvdy bude ta'l\)é záko
Tlem v hmotném slDlva asmyslu«. Je <tedy formální zákon úkonerrn 
dmhotným, 'llW práV'ním řádě úplně záviS'lým, je sp'rávním atletem. 
(IÚis,t. pr. III., str. 210, vy;d. r. 1898). 

li o e t z e I (v Nauce O' spráV'n'k~h akteCh) soudí, »že má:lo klid
ný bOli, veden,ý Amd1em ;proti pcunu:iídmu názo.ru, nedo'Vedl zvilI«hrti 
;přívržence názoru 'toho. Nelze S'o·uhlasiti s resuHátem Ar.ndtoolvým, 
že každý zákol!1 ·obsahuje právní normm (s. 17).« Na jiných místech 
přejímáJ úplně naukUl Laba11'dovu. P·odlo:bně tLan:e1 ve Všeobec-
1lé právo a· s.táto'Vědě (s. 25) 'a1:d. 

Toto učení pa:nujid nauky po.cLmbuje ,důkla·dné kri'tÍ'ce pod zor
ným úhleun n Q: r mat i V 'TI' í h.o n,lzírání :' H. K ei'! s C ,Il}. (tlauljYt
.n ,o'bleme). 

Předně vcliký rozdH jeví se v pojetí l!1o-rmy tl Kel'Sena a II 

Ánschiitze. Kdežto 11 tohot,o je normolU 'ka'Ždý· r o z k a z státu, chápe 
Kelsen normu ,jako výraz nočeho, co mábý1i, jako, stano·veni povin'
nosti. »D:1s Wesen der No,rm ist d'Íe Statuirung eines 5o-llens .. , .. . 
jst nicht die BefehlsfOlfm, sO'nidern ihre v ·erpf1khtcn>de PlunJl;:<tioil1. Sta
lloven:í povinnos~i múže, ale nemusí. 'býti ve fOTmě imperwti'Vu. Jen 
ten imperativ jest však 'normou, který .stanoví povinl1'Osti.4 ) 

Co 'Se týče vLastní otáQl\y fo\rmál:ll'fch Cl' ma,terielnioh zákolnů , 

Xelsen 'So'udí, že ve f·ormě zákona může býti jaký:koliv 'olb'sah. Po'rma 
zákona: je dosti široká, aby ;pojala i Hný obsah než Iprávčpředpisy 
právní , t. j. s.ta:novení práv a po'VinnostL Ale právní předpis .mú,že 
\TYtstupova.ti len ve fafl!1ílě zá:ko:na·, jinými 'Slovy: každý ma'terj.elní 
zákon je nutně zákolJ1lem formálním, ale ne na,olpak. 

Slov.o z á k o n5 ) má rtedy význaUTI dvojí: je:dl1!0ru 'se jímolzna
č uie I]) 'Ol u h á for.m .a, jež může' míti libovolný ,obsah, jindy i f '0, r-
111 a i o lb s a h, je-li l{Yti:žolbsahem ;právní před'pis. Za formu záko!l1:l 
'se považ1i:je dle Ikdnstitučního .prin.cipu ta forma, jež vykazuje přede
psané p'oJd~taÍ'né 2)uámky, ,t. j. rusil1.csení, 'sankd, vyhláš-ení. Co má 1u
to kvaHfikaci, j.e fmmáJlním záJk!onem. Je nutno dobře si uvědomiti, 
že se ,tu jedná jen o fOlrmě' . Ale forma Ipřfro:zeně musl míti nějakj'r 
oJbsah, a tu se s tává, že i 'o'b'Sahu ,této f·ormy, ať je jaikýk<oili, 'dává se 
název zákon.· A to je vadné. Kelsen doporučuje tedy, élJby se místo 

, 4 O poměru normy a imperativu viz Weyr, Základy fi1.osofie právní 
(1920), str. 25. a násl. ' 

' ) Zák·on definUje Kelsen takto: .. . man versteht damnter jene Sa:tze, 
cie ein 'besti.mmtes Geschehen v,o.rschreiben, indem sie die Forderung eil1es 
gewjssen Verhaltens aufstellen, ein Sein ,oder Nichtsein befehlen: ein Sol
,len statuLre.Il. (Hauptprobleme, str. 6.) 

4 
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»záJk'OIn ve SI11YIslu formálnÍm« říkalo pOl~ze »forma zákolna«, (Oe
setzesfO>rm). 

Avš<li1c panují.cí nauka (i HaneI) nechápe formu zákona v tomto 
smyrslll'. V j.ei'ím plCiljetí vyka'wj'e fúll'mla určité prvky ,obsahové : v ů I i 
stá' t u. Ve všech případech dosud uvedených byl zákon nutně a·k
tem vůle s1Mu'. Kel:sen Ipoznameutá'vá, že 'tím pariujíd 11,nuka p,řicházf 
S~IJlTla do ro:zpáru: učí na jedlnléstrwně, že zákon může mW jakýkoliv 
obsah, na' druhé stral1ě vsak, .žeobsah mus'Í' 'býti vůlí 'státu, ipři 'čemž 
chápe vůli ,stMu jako vůli je:drtOltJ.ivce, jak,OI reálně psychi1ck'oru sku
tečnost. Tím však přimzeně může býti ()bsahem zákona jen to, 00 

stát dle povahy své vůle může 'chtí1i. Obsah vů:le je však o:melzený ~ 
ne1ze chUti vŠ'echno a stát dle vývoidů Ke1'senl{)IVých může chtm jen 
své vlas:tnÍ, jednání. Vůle s,tátnÍ ;není reálně psychickou 'skuteč'nolSltí, 

n}'brž QlZTIiačenim zvláštního druhu pt-iótatelnoMi uróťého lidského 
jednání. Jaká! je 'tO' vůle státu" jelSltliže lidem zúčastněným na záko
nodárném IjJ 'ľQlcesu se zalíbí uzálk'oni,ti nálsolbi'lku? Nás,o:bHku Inemůže 
přece s·tát chtíti, Z'f(wna jakOlčJ.ověk ji nemůže ohtíti (- a u. toho je 
vůle reálně psychickou s:lmtečnos'tí! -), n\Ý'brž může ji my s.JilÍ'Í , vy~ 
slov·{)IVati, p'sáti.O) Jak,o může čl'o'věk činiti prohlášení, ,která {ač jako 
taková jsou ,chtčna, př,ece)iwma'iÍ vyjádfm chtční, nýlbrž mYlšl,elnrí a 
cítění, twk může býti vjndá'nO' takovép','ohlášenÍ i ve formě ,zákona'. 
Tak na p'ř. může 'Zákon: obsahovati logÍICký důkaz o 0xi'stend boží. 
Tenbaobsah přece není ,chtěn a Inemůže 'býtichtěn:, Iprotože je: vý:.. 
l"aizem myšlení a .l]e vůk. Co zde může 'býti chtěno', je pOIU,ze pf,Qljev 
myšlenek. T,o vša1k nemůže iižbýti vůlí státu, prolÍ'ože je to, p,ře'dp,o

,klaiderrrr zákona a nemůže tedy býti i součas,n:ě jeho nU1tnym obsahem. 
Když tedy parruií:cj ,naukaa: .zvláště Ha:ncl vidf formu zák'o·na· jen tallll', 
kďe ,jsou dány tyto všechny př·edlp.okllady, zúžuje z'na-čněl pajem zá
kona příjetPl11' prvků maiterielnÍ>Clh. Je to 'Pod,obné', iaJm, kdyby někdo 
pojem sklenice na vodu chtěli omez,ifi. jen: na ,ony 'sklenice, ve kterých 
sku,te:on:ě je voda, a jiné s'klenÍ'Ce téže formy vy'l;učov::tl, pr'olt'~že: je 
v nich - v'zduch a 'nebo 'oblázky. Chy,bapanujíd nalUiky I.Sp'O ,čLvá 
v tom, že !pojímá vůli st'á>Ťu ,j8Jko f,OI1'mu, zatím 000 ona' p·rávě v po
měru k :zák'OInům se jeví j:1:ko ~bsah a to obsah moimý, 'ne vŠa!k 
nutný. -

S touto otálZ!kou vůle těsně souviSÍ' i moment ú čel e, jímž 
JeHi:nek O'hraničuje pojem zákolJ1a. Ja:ko' v prvém případě, Ise .stá,tu 
při'pis;u:je ],idská vůle, tak z;dese .zákoil1lodárci, jejž si panují:cí n3'uka 
p'ředstavuje jako .člIavM:a, pfipisuií rOIzmanité úmysly. Me ,zák'olt1!o'
·dárcem není pr{'.voě jednoť\.ive'c, l1ý:brž celá řada rozmani'tý,chčinHelů, 
jejiohž myšlení není, ,jedno!hté. A je mo·ž:no, vážnč věř~ti -- pt8. "e 
Kelsenl - že poslanci, Meří 'prOl náv,rh hlasují (a jehož olhsah mnohý 
ani dobře nezn6.) apano'vnfk, jenž usnes'ení parlamentu pOId1pisuje (a 

') Srov. též Kall3Jb, Úvod ve studium method právnických, kniha dru~ 
há, str. 125 a nás-I. 
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snad arii ue.čte) spolu s vyíištčním a vyhláše'l1'Ím tv,ofí onlu vůU;která 
m.á 'úmyslYi je'ž lzeobjek1Í\llJlě konstatovati? Pojem účele je norma
t;vnímu nazírání napfOIsto dzí. 

Odmítavé stalTI'O'visko zaujímá Kelsen dále k učení panlujkí 11a-' 
1!lky {)l státní .správě a správních a~te!é:h. SouhlasÍ s Anschil't:zem, ž'e 
organisační IPředpisy nejsou př·edpisy práv,ními, ale nesouhlasÍ s tím, ' 
že by byly normami, t. j. stanovením PQvi'nIl'osti - vždy! se pohy
Dují v rámci platného právního řádu. Neobsahují p'l"ávních předpisú, 

prótO'že neus:tano'vují povirrl101sti, Inýbrž povinnlolsti již ustanovené u
platň,uH. Každý akt správy íe jednáním 'státu. P r ,o t i stá t n í 
spr á v ě s ,t ojí p r" á v n í řád. a ne zákonod'á,rstvÍ. Rozdí,] mezi 
pTávn1m řádem a sp'l"ávou dáI1l jest tím, ž,e v právním I'ádě máme 
ipředJ sebou ,chtějící, ve správě jednající s tM. Právní řád ,nám před
stavuje vůli, dle 'níž s,t;Hní správa 'jedná. Pr'Olto· ak,t 'správy nemúže 
býti součástí právního řádu, t. j. právním předpisem: Učí-Ii tedy pa
nující nauka, že správ,ní akty stanoví 'P'OVi-mTOS!ti, i'e ,to stejné, jaklO 
kdyby 'tvrdila,ž·e pOlvinnlOlst vrMiti zapújčenolu věc plyne tepnre ze 
smlouvy uzaVl'cné z vúledvou stran, 'Za'tím co se ta'to povinnost pře
ce výlUJčně zalkládá .na prúvltím řádě. Alkt slpr8:vH'í je "de (podolbně 
ínko, smlouva) ipouze j.ako předpoklad, jako podmí'nka (skutková pod
stata) práv a povinností, 'jež se n; něj !poutaÍ'Í, jež však jsou s't3:no
v eny právním řádem. 

Je VŠ3'k mO'žno, že formální zákon ma'teriel'ně přenese t. zv. 
tvolře.nÍ vůle státní na správnÍOIrgá,ny. 'Mluví 'se tu ,o t. zv. de I' e-
g a ,c i: Exekutivní mgán je zmocně'n staln'ovHi specificky správním 
<tIk,tem, 'nařízením, obsah i IPodmínky vúlle s'tá<tní, na př. je s'tanoveno, 
že ministr spravedI.n:o'sti má rGlzhO'd'nouti , kdy a jak je ,trestati lichvu. 
PalDluj!Íd nauka v <tom spatřuje zřekml! tí se f,QI]'my zákonné. A 'tak 'I1a
řizení, správn~ akt, oibsahu}e .lJrávTI\Í přec1pi+sy, je současně součástí • 
právníhO' řádu i správním aktem, - v ]1i"e:ueseném smys,lu je to, ja
ko:by :byl'O' s'oučas11Iě 'pHčinou 'i úóťrukem. Oba pojmy se v/šak vyI<u.
čUlH. Kelsen formLl'lu~e d'elega'Ci taktol: StáJt chce za' ·okolnostíl exeku
tivou stanovených fak jedmti, zV!láJště tak trestati (li tak exekvo
'lati, jaik to' p,rávě exe~uttvou hude ~stanoven,o' . Zálkonná delegace 
znamená bla/,lketní cZák,on. Tím se sídlo 'jJrá'VnÍch předpisů pře:ná~í 

de zmocňujícíhO' zákO'na. Tytopo;vinnos!H se 'ustanov'udí zákonem a 
ni(' nař.í'zením. 

A tak přicházf K'eJsen k závěru. že právní před.pi'sy mohO'u 
býtÍ' jen ve f,ormě zákona: Da:s Oesetz istdie notwendi'ge forru de'.) 
Rech:tssaŮzes. AI/e právní předpis musí míti svůj char,a!kt,er právníhO' 
'Předpisu již v sOlbě, forma 'zák,ona jej l11evytvoří (j.ak učí Han-eI). 
Proto také of'g:ain1i/sac;nÍ :předpisy nejsou právními, předpi-sy, ale ne
jsOLl' také slPráJvním~ akty. NebOli tyto formáiIní' z:ákonyobsahuÍÍ pod
mJÍ:rJJky, na něž se ,poutá vůle stáitnÍ', obsahují s~u:t<I(o'vé pOidstaty. JSOll 
1:n ne,dokonalé právní předpisy, nebo lépe řečelniOčásti jej'ich, ak 
jsou 'součástkami 'právníhO' řádu, tedy ne sprá'vními akty. . 

4* 
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l(el'sen projev-iv své mllne11l {)i hlavniiC:h problemech formálinÍ{:fI. 
li materielil1ích záko,nLr, charakteri,suje je takto: Forma záJ1w:na může 
obsahOlVati buď vi!]Ji stáitru k Ul1čitému vla'Sltnímu jednáni,') re~. J:)l'iišt 
oko,Ino'sti ,nebo po,dminky této vůle; .pak obsoo'llje i .právní předpisy, 

nebo-t 'Pak Ulstano'vuje iprá!vní PQJv,inillosti. V 'tomto případě je ,tQ' ,i zá
Ko,TI materielní. Nebo uelVyk'azuje f.oirma záko,na ,olbsahu, !který. jest 
vú'lí státu 1< vla:stlnímu jednání, PallC Ineobsahuje ani .práv:ních ,pře.dp'i
si!, neusta,noýuje ,ani pr-á'v ani :právnklh povimo,stí. Co zde má fo;rmu 
zákona, je 'PT<Ílvmě úplně 'irre1eiVa,ntní, ta:kOlVÝ 'zauwn je l)rá'zdný oEedl. 

F'o,rmálnf záik'ony, t. j. správní 3 1kty ve formě zákonlné, mUlsí se 
za!kládati na usta!novení ústavy inebo, zikarJla. Správní pús{);bno'st má 
p.arJ.amen{ jeln vtěohto ustanovených pI-í'PadeJch. Dle r a k ,o, u s k é 
ústavy vyřizova'iy se S(právní akty na: říšské r,aděformolt 'zákoina na 
záklla!dě Ipře.dp'~su § ll. st. 'zá!k\.. Izákomla z 21. ,prosioce 1867, :č. 141 ř. 
z. ,V obor,u zemského, zák,o:nO'dánství fo,l1nálních záJkollů nebylo. Ra
kouské formáLní zákony bYliY: 1. ú,pr,ava státníhO' ro~p()čtu, 2. každo·
mČlní 1 povolování ik vybírání daní, dávek ,a: pO'PIMků , 3. :kaž,dorOlČlní 
))Jov'olování .počtu brancú, 4. llz;avťráni státnfch 'půjček, 5. S'chvái'ení 
sml'oluvy státní, 6. ndíIelnÍ .kolnces?e železniční a 7. IP O'vO'lení ke 'zří
zení .fideikomissu. 

Z ·těch zvM,Ště O' rOlZlPočet veden je v Hteratuře prudký spor, 
kter~T se dál vys.větliti ,pol\iNdwu powlihO'u {olhloto 'předmětu. Že 'se 
zde i-edná O' j}ouhý akt s,právy, který II e m ů Ž er u š i ,t 'ia m ěn i ti 
m ,a t e r i e ln: í z á Ik 'o II y, je zjevn:()I z tohlO, že- kdy,by POlZ'pOlčtem na 
pl. ,D!e,byl u'~nán 'námk některéI1t státníh~1 ;zřízence ,nebo vě:ř'il bele 
pr,otI státu tím,že ,by IPř.Ís.!ušná 'poJožkaJ hyl,aJ škrtnuta , ne~tll'ácí tím 
oprávněný svéhO' nánAm, nýlbr,ž mŮ'že se hO' ,ppoti vládě domáhati na 
zálkladě J)ředpúsu 'právního řádu. Nelhol , O'depře-Ii parlament 'pro 'tem 
onen fOlk po'volení mužstva pt.o,S'luŽ:bu vojens:kou, nezruši se tím 
branná povinnost, ;ný,brž 'oldved:enf .se :zařadí pr.ostědo zálohy. 

iN aj 'š e IÚ s t 'a va jen 'výjimečně sta:noiVí zák,onnou formu ipJ'oO 
tyto ÚkOII1iY. Tak § 43. úSltavní ,LiS'tilny mLuví ,o, olsnově zákona roz
;počí:avého: , z čehož se ,dá vy,v,oditi, že Iparlamentní :s'chválení ro'Z
počtu musí se státi ve f-o :rmě zák,O'na a v § 64 . .stanoveno., že ,pokud 
jde {l< změlnu $tátního území, souhlas Národního, ,shromáždění S'C dává 
formolu ústavn,ího zá!koi!1Ja (W e y r, SOlil'stava česko,slovenského prá
va státníhO', str. 61 , 91 , 161). 

Pl't pO'S'uz'ování a rozlišoiVáIJIí fo,rmálních a materielní.ch Zá!k!OU1Ú, 

ať je :lJl"ovádíme dle pan'ující nauKY, 'nebOl dle Kdsenél!. ipřih1Í'žÍme 
vždy k obsa'hu; je-Ii obsahem iDmma (<právní předp'is), '1. j. stail1IQvení 
povinnosti", mLuvíme ·0 zák,o:nu ma'terielním, je-Li obsahem něoo jiné
,ho, zejmén:a akt Isprávní, mluvíme o zákonu form4liri'ím. ZákO'n f-or
mál:D1í jcněčfm druhotným, závislým na právním řá,dč, je bez síly 

') O tétD víili státu Je v 1 a s t ním II i ed n á ní srov. K e I se:n 11. u. 
m. str. 189 a ,násl. a \V e y r 11. lL m. str. · 210 a Ilásl. 
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d'ef'()!ga'čnij ,vZJhledem k záikoniJim rna,terierJrním Arie vysikytnouti se 
může (a vY'skytwje se) i zákon, ,kter5r ;pO'llze zrušuje pJartný zákon 'a 
'rIeusttano'V'uje n'jrc místo: ,něho. Na př. je tu zákoo: »má býti A«. PaT
lament se usnese,prcsiďent podepíše a vyhlásí se: »ZákOJ1J A se 
cmešním dnem 'ZfIlišuje, p{)zbývá ,platnosti«. Tento, druhý zálkon ne
ustanovuje »nemá býti A, má ,býti non A«, nebo »má b5rti B«, nýbrž 
prostě 'praVf »n e m ws í 'býJtj' A«, Nemá! tedy v běžném slova smyslu 
wsta'rltOvení ]}ovinnosti; ale přece nelze 'phpustiti, že je .polu!hým zá
komem formálním s ,právně irreleva'n'tním ,obsahem. ani nelze mill u
příti jméno a povahu, :zákona nl<lteriebníh:O'. První pro:tlO, že z obsahu 
'Právě 'pDZnáváme, která norma' již. lTlern součás1í právního řádu pIat
ného, ,druhé proto, že na r07jdí1 '(}d tOsta:tn~ch uvedený,ch formálních 
zákonů tento 'záko;n má: sílu demga'ční· - .J ex lJ'csteri{)[' derogat 
! cgi ,pri{)ri - čili v hierarchU ,norem a, zákOinú musí derogující býti 
a!eSiP{)ň rovnoce,nná derogovan<é (není-N zvláště výjimečně slbano-
ven!O' jinak). ' 

A totéž, co platí o takov:\rchto zákonech, jež - obrazně řečeno 
- normy ze sou!bonr právního řá,du vyvádějí, platí i o zákonech, jež 
normy 'do práv. řádu uváděrí. Bližší vysvitne z konstrukce , norem. 
zá1(()'nú a právního řádu. 

Právní normou múže býti kterákoliv norma, když se stane jejím 
subjektem státS) , jinými slovy, normy příslušející d'o jiného souboru 
(náboženského, mravního, společenského atd.), mohou se státi práv
ními normami tím, že stát se stane jejich subjektem. Právní nornia 
nepřichází na svět jarko hotová norma právní. nJ'rbrž j,ako norma vše
obecná, m'a:xima, jako V'~lraz n'ě!čeho. 'co má býti, rwko norma jiného 
so.u:boru, Hž pak zárkoDodálrrCe prohlásí' za 'součálst prárvního řádu Hm, 
že ji přiřkne formální odlišnost od ostatníoh norem - subjektivitu stá
tu. V tomto smyslu jen možno mluviti o tom, že zá'konordárce nebo 
stát tvoří p r á v 'n l' normy, ale ne. že tv,oří' normy. nebo maximy.9) 
Nebof, jina'k 'by stát. jerž chápeme právě jako abstraktní jednotící · 
surhjekt, 'by! kaltsá~ním tVlla'cem normy, hy,1 nurt11ě jejím proteron. Tak 
na př. stát učiní právní' normou (školním zárkonem) statuta některé 
společnosti, právnÍ' normou učiní náboženské normy (o manželstv í) 
a ve shoru zákonodárném se postupuje stejně tak: z několika před
loienýchnávrhlt , jichž tvúrci (kausálními) jsou poslanec M. drruhého 
poslanec N atd .. vybéře záknJ1lodár,ce jeden, ten se stane eo ipso 
právní normou. součástí právního řádu, a ostatní návrhy nepřijaté 
jsou pro právnÍ'ka irrelevantní. jsou pouze normami všeobecnúni, 
mravními atd. 

Tím se k,a,ž,dé usnesealí sbo'ru zákonodárného. res,p. ' vyhlá'šený 
zákon (ovšem ve smyslu materielním) ro:zpac1á na dvě stránky, na 

S) Srov. W e y r, Základy, str. 80 a násl. 
' ) Viz K e I seJI: »Stát ie n o s i tel e 111, ne tvtlrcem práva (n, u. m. 

str. 49, 406). »Vznik norem je procesem s o c i á ln í m (111, u, m str. 49, 
236; 410 a násl.) . 
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dvě části: 111' a t e ri e 'I ní, vlastně 'l1'a materii' zá:k'oma, to jsou1 norm~' , 
které se pr<fvě stávaJí součástí ,právmího, řádu a fo rmá I n í, v,Iast
r.t ímmu zákona, ,to jest akt záko:nIO'dMicův, jímž se. stávají s'orŮ;čáStí 
právního. řádu (- a jenž 'sta,iloví' t~ž kvalifikaci normy ja,k'o'žto. ú
st!avní, obyčej,né, >?pr'Q1visorní«,od 'kdy ntťbo, :Po. 'pří,p,adě dlO' kdy má 
bý-ti součástí 'pTá'V,ního řMu - ) a akt 'zákortodárcŮv, jímž SOll!čá'sti 
práv,ního řá.du bý,ti .př,estávaj.í. 'Obě části, a'č tvoří jeden celek, ,ne
m1LlSÍ 'býh a nejlsou v,ždynLltl1'ě sPojIu Is'pojeny, n,a, ,pL zá:k'Cill z 28, řli
na 1918č, 11. Sb. z, a 11. uvádí do. čcsk'O'sJovemskél1O' 'právního. řádu 
normy dvou SQlulbo'rů (mlk,o.uského a luher,s'kého), a'le mmí s nimi S,po
jen ' - tak chápeme přec,e mater'ielnlÍ re ,c e .p ci, tQltiž jako. u v 'e d e
n íd o p r á v ní ho. řád u n ,01 Tem d ř í' v e v z ln i k I ý ,c h a .cl 'e I e
g a e e 0bl,a'nketní zákon), o ,níž byla řeč, ,není zalse nic jiného, mež 
ta:k,o.vét'O' u v ád ční v p r á vn í řád on ě c h n Ol r em, k t e ľ é 
t e IP rve u rč il tým z p ů s 'o b e m v z n ik DI o u - <llEfuo samQlstat
,r;ýbý'Vá zákOllt (svrchnl uvedený), jímžněkt,C'rj'r zdosa,va.drrkh Ipht
ných zátko:nů PQluze zmšuje, j.imž se tedy ,právní nO'rmy z práv,ního. 
řáclu »vyvádčjk 

Při ,derogaci prá'vních norem, a f se děje Hm, že jed'na no,rma 
je nahrazena drut!lO'u pOiZdější,ne!bo tím, že je z ,právního. řádu bez 
náhrady o.dstr,ančna, nebo· . tím, že Ulplyne čas, na který byla stanQ
vena, ruší se jen 'P r á v :n ,í m1orma, jen ta lmma, totiž, to., že je sOu
částí 'prá'vního řádu ,a' stált jejím Slubjektem. Pw právníka je od té 
chvfl.e ;ne:pkutná iprávní no'rma< ničím, ale ,dál 'zústává normo.u, .proto
že ,nic :nebrání tomu, aby nebyla n01rmou mravní, náboženskO'u atd. 
Co se úplně ,zruší, je forma (subjektiv~tla stMu) a to. jen zaSe fmmál-
11 í maktem. 

»Dokolllalá« právní norma< 'Pl"i J'iozlboru r<!zp.adá s,e nám ve tři 
čťt:sti: 'předllč jetO' jc:jí ehamkteris.tika iakDž'tQ narmyp r á v TI' í, její 
forma, subiek:tivita stMu, dále }e to jeji' charalktcústik'8! jiako' IJ1j ,o. r
my vůbec, t. j. stanovení. povi'Unosti bu'ď pod:daný,ch (k určitém!} jed
nání, ,olpomimttí), ,nebo stMu (trest:a!tli, exekv,orvatí, střežiti), jež se 
poutá na uróté 'Po,clmínky a okoliDlOIS(.i - ' třetí ,část - -skll't,]({)'vé Ipo,d
.staty.10) 

Takové »do:).:onalé« právní 'normy nejso,u však vž,dy obsahem 
zákona; jednoNivépocl'statné části PTárvni' normy S'3TI1Y O' sobč b~L 
vají obs.a'hem zákona a takdlo-stáváJme také tři druhy zákonú : 
,první, jež obs.a,hují PDuhá usá1movení ŤQiJ'mál'i1<í, t. j. které normy a 
od které doby ISOll nebo nejsml již součás'Íkami právního. řá,du, dále 
zá'koI1Y, které vedle těchto. ímmál:ních ll,sta,ntovení obsnhují i právní 

") Od nich však dlužno, dobře rozeznávati rtlzná prohlášení v .záko
nech se vys.kytuiíd, j,CIŽ isou právně úpl,ně irrelevantuL Zejména definice 
lIejsou podst:ltnou a závaznou součástí právního řádu, nýbrž jsou pomůckou 
při interpretaci. O podrobnostech viz W e y r, Soustava čes. pr. st., str. 66, 
68, 275 a násl., Základy 124 a násl. Sem pam 1 JelI i n k {) v y »nezávazné 
zákony« (viz Oesetz und Vemrdnung, str. 232). 
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~ormy a jež tedy itvoN vla~rní Dhsah právního řádu, a Konečně 'zá
k,ony, k1eré neuváděií do prálVního 'řádu norem, nýbrž ' po'uhéskut
kové p,odstatypm ,povi,nlll'osti iimými zá!kony stanovené, jež tedy 
jsou ja'kým'sli dopIňkem !právníihořá!du.ll) 
" Na ,tyto pÍ"Ítpady ,omezu:jeme po'jem zákona v ,právním ,smys~u, 

totiž, na ony akty z á:k onodlá<r s tví, jež 'Sle týkají právního řá<du. Práv
ní řád je předmčtem TI'o'rmativnílho p()lZITIáviárrí, ,proto výZlruam v duu-
1m norma:ti'Vního nazírání ma.jí jen Goučástky právního řádu, t. j. 

pTáVlní normy. 
Tak zvané zákony for m álll1'í nám do .žád,né z těchto kaleg'otrH 

nes:padají. J,sou - jak i samá ,panující na;uka učí' - u,r:čiíým způso
bem kvalifikované :s,právní ,akty; ,n e i s o u t e d y so u č ,á: s ,tlÍ 
p r á vn í h 'o ř á ,d 'u. Ovšem ná:z·ev »zákon« je věcí 't,crmia101'O'gie, 
shody: nelze ,při ko1ntStmkci tako,výchto term'irnů a 'pojmů dokazoiVaiti 
správnost či nespráJvno:st, ,tll' je možno pouKaz:ova-ti pOllllze na úče~
nOlst, vhodnost a.t.d. Jisto jest, že t. ZiV. formál:nÍ' a ma:tcri'elní zákony 
se od sebe pO'dstatnč liší; paMíť jedruy do prá,vní,ho řádu, druhé do 
-ob la's,t i -ak,tůS1práVil1lÍCh, nemají spoJiu ni-c společného, než vznik svůj 
v ,p,ar1amentě, ale i tu mater'j'e'lnf iáko,DY vZl1ikají z působnosti záko-
(J1!oldárné a f,olrmá:l'ní z působnos:ti správní. . 

Majetok spolunadobudnutý dl'a súkromného práva 
platného na Slovensku. 

Jue. Jozef f'und.árek. 

I. 
Maj-eto'k spolunadÚ'budnutý (coacqu'isi,ta coniugum, K6zszerze

mény, kOaJkvjzícia) je U'stanov,izňoll' uhorské'ho majetkov:ého práva 
manželského. PráVio toto dosial' Iplatí! na- území Slovenska a Podkar- ' 
pats'ke;j Ru'Si. 

Záik:l,a,dným principom uhorského majef1kové:ho ,práv,a manžel
ského je neofbmedzená samostatnost ženy lna poli majetkoprávno111. 
Systém jehoÚ'bsa-h'Ulie dva hlavné prvky a ,to: .systémosobli1ného ma
jetku ktilónvagyon rendszer; systém parafernálny) a spoločenstvo 
stat'kov na,dobudnutý.ch (kfozszerzeményi k.o.z6sség, systém 'koa:kvi
zičný). Charakteľ'isti:c\wu vlastnosf,oul cele} sústavy tohoto ohmu 
práva je dvojiltosf jeho, vyvierajtÚca z dhľado,v nastavov,s'ké roz de-

1') ., .. chceme užívati pojmu právního řádu československého jakož
to souhrnu všech právních norem česk ,a.slovenských' s 
p rl v ,o ,d ní rel e v a Jl c í .p r á v rl í. Nespadají ,tudíž do něj ani t. zv. vlád
r;IIlařÍzení, ani ,jiné právní normy s toliko, odvó'zenO\! ,právní relevancí, jako 
statuty, jednací řády, rozsudky a rozhodnutí úřa'dů atd. Právní normou s 
púv. relevanCÍ jest toli,ko ona, na které se usnesl zák,onodárny orgán a ,kte
rá výslovně ,jako »zákon« je označena. ROlzumÍ se, že .ne každé usnesení 
zúk. org., i když je označeno jako »zákon«, musÍ ,b ý,t i »,nonmou«, a nem{Iže 
'pak též býti »právnÍ normou«, (Weyr, Soustava, str. 61.) 




