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dále tím silnějšímu. V politickém ohledu staly se české země 
provincií habsburskou, třeba:s že správní a st (ttn í samostatnost 
české koruny trvala i nadále. 

Bělohorský převrat neznamenal konec samostatnosti české, 
znamenal však pokračování v habsburském centralismu zapo
čatém roku 1526. a byl také hlavním základem snah, které v 18. 
'a 19. století zničily i správní samostatnost zemí koruny české 
a které její státní samostatnost nanejvýše ohrozily. 

ZPRÁVY. 
Nejvyšší soud soudí svého presidenta. K naší zprávě otištěné 

z; nlinuléln čísle dostalo se nám tohoto dodatečného vysvětlení: 
»Obsah článku »Nejvyšší soud soudí svého presidenta« otiště
ného v čísle 4. periodického tiskopisu» Všehrd, list českosloven
ských právníku« , roč. XI. z ledna 1930 neshoduje se zcela 
s pravdou. Není pravda, že příslušný senát Nejvyššího soudu, 
který rozhodO'valo zmateční stížnosti v soukromo,žalobní věci 
proti prvnímu presidentu dru Popelkov'Ž, byl sestaven žalova-

_ ným presidentem, nýbrž pravda je,že příslušný senát tO'hoto 
soudu byl sestaven druhým preSidentem Nejvyššího soudu drem 
Vážný'm.« (Nejv. soud v Brně ze dne 11. ledna 1930 Č. pres. 
127/30 a stát zastupitelství v Praze ze dne 14. ledna 1930 
Č. 2049iso-l.) 

Ztráta. Ztráta spisu, doličných přednlětu a pod. na soudě 
mrzí nejvíce kolegy-soudce samy a je tedy pochopitelno, :e 
právě oni .iedině jsou nestr(1nnými kritiky takovýchto přfpadu 
a že také pouze jim přísluší péče o nápravu, jak jsme tohO' -
budžž to s plným uznáním řečeno - byli svědky právě nedáv
no. Ale není třeba všímati si této věci len s její tragické strán
ky, .iíŽ možno ponechati jistému tisku, a s našeho stanoviska 
,si povšimněme jí odjinud. Postačí malé srovnání: copak by
cllOm tak asi řekli o bance, která by svole peníze, cenné papíry 
atd. uklízela do dřevěných regálU, skříní nebo je;íž úředníci 
by při vzdálení od pracovního stolu (samozřejmě 'amerického! j 
:nezaláhli rolety a tak neukryli cenností .firn svěřených. Ovšem 
patrně bychom se také .iinak dívali na takový ústav, který by 
líklid ve s-vých místnostech svěřoval lidem trestaným. Odpověd' 
v těchto případech byla by snadná, prostě bychom takové ban
ce peníze nesvěřili. A to nota ben(j peníze lsou věc zastupitelná, 
proti jejíž ztrátě lze se poJistit u každé po.iišťovny. Kdyby se 
toto uvážilo, isme s'i iisti, ze by se nesvalovala vina na právníky, 
kterým se ztrati věc nenahraditelná, .fako jsou spisy, cOrpora 
,delicti á pod. Vždyť naše úřady jsou nedostatečně vybaveny:, do
sud .isme neslyšeli, že by jedinký sO'lld měl řádné safes, tresory 
podzemní. O těch pracovních stO'lech také ' nemllsf býti řeči, 
protože erární nábytek isme ' zdědili .Ťeště od Rako-uska, které 
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jim proslufo po celém světě . Každý z nás Vl, ze t. zv. nedobytné 
poklaif.ny jsou jen proto,' aby upozornily lupiče, že by tam pl'O 
ně něco bylo, že zámek ie jen označenim " kam člověk našeho 
dl'uhu nemá vstupovat, ale pro zločince? Zde se vskutku nabízí 
našim technikum zdárné pole pusobnosti a přičiní-li se a vy
bavi-U nám naše úřady, soudy takovýmto modernírn zařízenrm, 
san.lozřejmě s organisovanou hlídací službou osobní i automa
tickou, nebude musit se rozčilovat na nás neprávnická veře.Ť
nost, že tam něco zloději ukradli a jinde zas něco shořelo nebo 
se něco ztratilo, když jde o věci nenahraditelné, protože jinak 
nebude možno pomalu za bezpečnost svěřených staiktz ručit. - , 

Z celého světa právnického. V roce 1930 dne 7. března jsou 80. 
narozeniny presidenta Masaryka. Ministerská rada sestavila komitét 
na jejich oslavu . Nakladatelství ); Čin « vydá sebrané s,pisy presiden
tovy. - V rOCe 1930 bude sčítání lidu. - Dle gothajského kalendáře 
z r. 1930 vznikly v r. 1929 nové státy: stát vatikánský a spolková 
sovětská republika Taškidie s hlavním městem Stalinabadem. - N á
rodní shromáždění v Angoře propůjčilo ženám volební právo. -
V Berlíně byl dosazen pro špatné městské hospodářství vládní komisař . 
'N aposleod se tak stalo V' 18. stol. - V Rakousku vyšel dne 20. prosince 
nový tiskový zákon, jímž se zavádějí kmetské soudy, zrychluje řízeni 

, trestní, trestá se podplácení žurnalistů a chrání se zvýšenou měrou státní 
'zaměstnanci a duchovní. - Parlamentní komise německého říšského sněmtt 
pro osnovu trestního zákona: prohlásila za trestné i studentsk'é souboje 
(mensury Burschen3chaftů) . - V Rakousku zav ádí zákon u motoro
vých vozidel , který nabude platnosti 1. čel'vna I930, šoférský list. -
V Řecku' bylo zřízeno ministerstvo pro vzduchoplavbu. - Na 6. ledna 
t. r . svolala Společnost Národů konferenci znalců . aby rokovali o ze
mědělské krisi. - Známý německý socialistický revisionista Edua·rd 
Bernstein dožil se 7. ledna t . r. 80 let. - Zákonem z 10. ledna t. r . 
zrušilo Dánsko trest smrti. - (Kč,) - , Anglický zákon o ochraně mla
distvýc ~1 pracovníků v cizině (Children [Employment Abroad] Bill) byl 
rozšířen na mládež do 18 let a doplněn. ,Cestovní pas může se mla
ďistvému vydati teprve po policejním vyšetření nezávadnosti pracovní 
smlouvy v cizině uzalvřené. Zákon je namířen hlavně proti lehkomysl
nému přijímání míst hereček a tanečnic. - V I tal'ii byla opětně pro
vedenal reorganisace ministerstev. Nedávno zrušené, ministerstvo orby 
a lesů bylo ,obnoveno a ministerstvo národní~10 hospodářství, kdysi 
na jeho místě zřízené, zrušeno, při čemž provedeny některé přesuny 
kompetence. - V Indii byl vydán zákon o ochraně mateřství, kterým 
upravena dělnicím-matkám dovolená i výplata podpor. Veškerá bře
mena s prováděním zákona spojena jsou uložena zaměstnava-telům . -
Zákon o zpropitném byl vydán ve Francii. V hotelích, restauracích 
a pod. se zpropitné vybí rá percentuelně podle útraty hosta a rozdě
luje se mezi celý personál. Dobrovolně dávané zlpropitné musí se od
v'ésti zaměstnavateli, který je rozdělí. (-kg.) 

Právo na vysoké škole báňsk,é v Příbr,ami. Posluc~1alči vysoké 
školy báňské v Příbrami jsou povinni podle studijního rozvrhu oborů 
horního i hutního inženýrstrví v studijním roce 1929/30 poslouchati pro 
svou druhou státní zkoušk1l celou řadu přednášek p,ředmětii pr:ívních 
a státních. 

Přednáší se letos celkem 28 povinnÝch hodin, jedna hodina nepo
v inná. V zimním semestru 1. a IV. ročníku přednáší se' po 5. hodinách 
národního hospodářství, jedna hodina účetnictví; v II. ročníku v zimním 
semestru po 3 hodinách práva smluvního (občanského) a obchodního, 
také pro IV. ro,čník. V letním semestru pak přednáší se 4 hodiny zá-
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kiadů . práva veřejného. III. ročník nemá právnických přednášek, za 
tp však ve TV., ročníku jest 5 hodin horního práva (3 hodiny v zimním 
a 2 hodiny v letním semestru) a, základy ' finanční vědy 2 hodiny~ N e
povinnou jest I hodina práv,a patentního. 

Zajíma'V1o je, že právníci, studující na vysoké škole báňské, jsou 
.povinni všechny tyto přednášky poslouchati, i když z uvedených před
mětů mají vykonány státní zkoušky. 

Jinak přednášky z oh l'" rll právních měly by býti rovnoměrně na. 
jednotlilvé r očníky rozvrženy. Letošní nesrovnalosti v přednáškác '1 
právnických jsou zaviněny tím, že pro ročníky 1., II. a lIL, je zave
dem nová osnova studijní a pro ročník IV. platí ještě stará osnova. 

Právníci měli by b)Tti zásadně od těchto ,pI'ednášek osvobozeni a 
větší péce by se měla věnovati zvýšenému studiu práva horního a 
ostatních technických přcdmětll. Pro P9sluchače netprávníky bylo by . 
rozděliti prá1vnické přednášky úměrně tak, aby se jednotlivé předměty 
doplňovaly. Dr. Horka. 

Ze Sbírky zákontt a nařízení. (Částky 70.~75., roč. 1929.) Od 1. 

ledna 1930' byly vládním núízením Č. 176. zvýšeny až trojnásobně ně
které poplatky pošto'Vního úřélidu šekového za přípisy a odpisy na účtě 
a za některé poukázky. - Podle vyhlášek č. 177'.-179. nabyly mezi
národní ptlsobnosti dodatkové protokoly k obchodním smlouvám s Ho
spodářskou unií belgo-lucenLburskou a Španělskem. - Plajtnost zákona 
o dávkác~1 za úřední úkony ve věcech správních ~č. 53/1925 a 2'53/ 
1926) byla z á k o II e m ze dne 20. prosince 1929 č. 180 prodloužena 
do konce roku 1930. - Na stejnou dobu bYl z á k o ne m téhož dat el. 
č. 181 prodLoužen zákon o darni z obratu a dani pi-epychové (č. 268/ 
1923 a 246/r926). - Vládním nařízením Č. 182 prodloužena platnost 
;;>:ákona Č. 481/1921 o déIJ!ším poskytování drahotních příplatků k úra
zovým důchodům i na rok 1930. - Za podmk spravovaný podle zásad 
obchodního hospodaření prohlášen vlád. nai-ízením Č. 183 Kuřimský 
školní závod vysoké školy zvěrolékařské. - Zrdravotní přirážka k pří
mým daním stanovena pro rok 1930 vlád. nařízením Č. 184 na 70/0 . -
Zákon Č. ]80 byl proveden vlád_ nařízením Č. 185 tím zptlsobcm, Že! plat
nost dávkových řádú aJ vlád. nař. Č. 254lr926 prodloužena 00 30. června 
1930. - Přesuny kompetence politických úřadii upraveny vlád. nař . 
č 186 o některýc~1 .přesunech pttsobnosti zemských úřadů na úř~dy 
okresní a vlád. nař . č. 187 o některých pI-esunech ptlsobnosti minister
stev na úřady zemské. - Ke kontrole líhu k účelům daňovým ' připu
štěno vlád. naři2ením č. 188 měřidlo Zehrovy malý typ.- Jihlavská 
policie byla sestátněna vyhláškou min. vnitra Č. 189.: obvod po1icej .. 
ředitelství v Mor. Ostra~ě rozšířen vyhláškou č. 190. o obec Svinov. 
- Podle vY:llášky Č . 192. nahrazuje vysvědčení odborné školy pro 
ženská povolání v Kutné Hoře tovaryšský list pro živnost oděvnicko'u, 
omezenou na. šiti ženských a dětských šatú. - Smlouva s Polskem 
o úpravě vzájemné:lo železničního styku vyhlášena pod Č. 193. -

Tím jest ročník 1929 Sbírky ukončen. Alespoň její odběratelé se 
mohou domnívati, že jest tímto číslem ukončen. ačkoliv s datem 3l. 
prosince 1929 byly vydány čtyři částky a ničím (ani na př. titulním 
listem) nemohou přezkoumat, nevyšla-li 31. prosince ještě nějaká částka 
další. Rejsti-ík bude jako obvykle vydán až někdy v dubnu, ačkoliv, 
jak máme zato, jest stejné, připravuje-li se rejstřík V' posledních třech 
měsících roku postupně, anebo až po ukončení ročníku. Ostatně i když 
se sestavuje po 31. prosinci, zdá se neuvěřitelným, že pouhé sestavení 
chronologic1&ho' seznamu a abecedního seznamu dle za;vedených již 
hesd by mohlo 'trvati plné 'tri irílěsíce. »Tohle za Rakouska nebývalo '<C 
tehdy vycházel současně s IPůslední částkou 1-íšského zákonníka tě~ 
index k ukončenému ročníku . . P'atrhě ' bylb ťehdy více ' porozumění pro 
poti-eby právní praxe, kted právě o nejnovějších dosud nevžitých 
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pi"ed,pisech potí'ebuje přehled hledání usnadií.u}íci;" aěkůliv , · : tehdejťí 'h~ 
koníky nebyly tak bohaté různorodým obsahé:rrť -jako naše. ' Ze ' : v~ak 
lze zachovat tento nanejvýše praktický postup ( i V' obs~hh~m :' r1eptih'Il-, 
kánském zákoníku, ukazuje nyněj"ší vídeií.skY ' Sta'ats':'Gesetz-Blatt, kde: 
se stará a dobrá rakouská ' tradice udržela, ! a , index I celého' rocníku 
vychází s poslední částkou sbírky i nyní. ~kg. 

Kardináll Gasparri odchází. Jak tisk oz'n'an~uj~; sprostil 'Pi~l~' -XL 
státního s~kretáí-e Gasp1.riho úřadu. Kardinál. G~s:púri P'ietrp, " p.arozen 
r. 1852 v Nursii, získal si jako profesor církevního práva v' P~říži 
vědecké jméno svými spisy ~ De S. Ordinat~one « .' a »De , m.atrimonio «.' 
Proto byl postaven v čelo komise pro redakci' kr;:>dexu ~írkev~~~o práva 
r. 1904. zprvu jako fa)ktický, později i jako formální pi-~.dsedal, Kodex 
byl dokončen r. 1917, kdy byl i vyhlášen. Zatím Gaslparri od : r , 1907 
kandinál, vystřídal po nastclwení Benedikta : XV. kardinála Merr,yho 
del Val! ve funkci státního sekretáře r. 1914. Tuto funkci ,podržel 
1. za Pia XL, osvědčiv se jako zn amenitý stitník, ,NYIfí, právě r<?k po 
svém hlaiV11ím úspěchu - obnovení papežského státu, pdc;lází do ustra:ní; 
ho·dlaje prý dokončiti dílo o pramenech cidcevního práva. Nástupcem 
jeho se má státi nUllcíus berlínský- Pacelli, znám)' r,epresentant mírové 
akce Benedikta XV. R. W. 

Z nedávných jubileí. 'Uplynulý právě rok ' 1929 byl 250~ r'okem od 
.smrtí významného budovatele filosofie státního práva T. ' '.H o b b e s a 
(tI679). Stejně jako llěktei'-í jeho současníci, na pn. Grotíus; odc:1Y
luj e se od theocentrického nazírání na stát; ' ve státní organisa<;i vidí 
pro,dukt smlouvy. - 400 let uplynulo od vydání význaJČné právní pa
m átky dnešního s tátu pol ského t , zv. s t a t u t u I i t e v s k é h o. Šlo 
tu o prvor:; kodifikaci zemského z{'ízení hývalého knížectví litevského, 
dokončenou 29 let po prvém zemském zřízení českém z r: 1500; jkt. 

Kodifikační práce v r. 1930. V letošním roce má konečně dojíti 
k některým ve lkolepým kodifikacím, jež si vyžádaly intensivní práce 
několika le t Tak především v oboru práva civ.ilního má dojíti na j aře 
k vládnímu schválení osno'\'\: jurisdikční normy, civilního řádu soud
ního a zákona uvozovacího, jež by patk: v podzimním zasedání byiy 
předloženy parlam ,~ntu. - V další řadě. dokončuje sU'perrevisní komise 
,Poslední práce na osnově jednotného zákona občanského, která múže 
býti pí-ed podzimním zasedáním sněmovny schválena vládou, takže by , 
byla rovněž předmětem podzimního p roj ednávání. Hlavně v tomto 
směru nutno vítat ukončení namáhavých praK:í, jež vlekou se již od 
r. 1919. - V obo :'u práva trestního má býti uzákoněn, taktéž na pod
'zim, i-ád trestní (připravena jest rovněž osnova zákona trestního ) . 
'S úpnvou trestní:lo práva sou-visí i úprava trestního práva důchodko
vého, s jehož definitivním normováním, hlavně co do stránky formální , 
!3e vyčkává až po schválení trestního řádu, takže k jeho pl'ojedriávánl 
pa·,rlamentnímu dojde bezpochyby až po tomto (v r. 1931). - Mimo 
tyto velké celky dojde v r. 1930 k pi-edloženÍ celé i-ady speciálníc11 
zákonll , jako ku Ipř. z. o motorových vozidlech, z. o nepřímých 'daníc:l, 
z. o organisaci finanční správy atd. - ,R. 1930 možno dle toho směle 
nazvat důležitým mezníkem čsl. zákonodárství (ač mnoho ještě čeká 
na svou úpravu na př. právo obchodní), jež l<:0nečně učiní konec zmatkům 
vznikajícím z dualistické povahy našich právních pOměrL1. Karásek. 

Konference historiků českoslovensID~ho práva. V " sobotu dne 
18. ledna 1930 sešla se v Praze v Karolinu první· konference práv'11ě:listo
rická. Za svolavatele zahájilo 15,20 schúzku univ. prof. Dr. Čáda a vy
s",ětlil její úkol tím, že se ukázala nutnost přátelské výměny názorů a 
dále 'Poti-eba J\lavzáj~m , se , poznati mezi tě~11i,., kdož ,pl-atují , Y- ObOl~U 
českoslovens~ý~h ' právních , dějin. Proto ' byl prozé).t1m oprne~ ť1n o~ruh 
zvalných osob, al t jdtliže 'by se zpúsob t akovýchto schrlzek os'v'ědčil, 
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'bylo by velmi vhodné a prospěšné, kdyby bylo možno soustřediti 
v debatě všechny právní historky bez rozdílu oborů. Z po.zvaných 
zúčastnilo se jich deset a to: univ. prof. Kapras. P~1Dr. Bauer, univ. 
prof. Čáda, univ. prof. Horna, doc. !Kliment, doc. M:arkov, Dr. J. Pro
cházka. u,niv. prof. Rauscher, doc. Solnař a Dr. Vaněček. Pořadatelstvo 
volilo pro první schůzku formu volné, přátelské debaty na otázky. Na 
to zahajující vzpomněl seniora československých právních historiků. 
univ. prof. Stiebra, jemuž usneseno tlumočiti projev úcty. Pak bylo 
vzpomenuto spontáně padesáti let univ. prof. Kaprasa, jenž jednomyslně 
zvolen předsedou debél;ty. Zahajující kone.čně vzdává díky Sp. univ. 
prof. Svobodovi za proptljčen.í místnosti. Omlouva'jí se kromě plOf. 
Stieba uniV'. prof. Boháček a Dr. Kozáková. Nato bylo přikročeno 
k vlastní deba:tě. 

Jako první bod byl zV10len rozhovor o ú k o 1 uče s k o s love n
s ký C ~1 P r á vn í ch děj i n, k němuž úvodní referát podal Rauscher. 
Referent poukízal, že se nejtěžší problém staví tím, že do.savadní 
předmět českých právnícn dějin se rozšiřuje na Slovensko a Podkar
p.lltskou Rus, které neměly před převratem samostatného právního 
řádu. Proto stano'V1í jako nejdůležitější otázku, zda je možno právnímu 
historiku československému postupovat způsobem ostatních historikt\ 
a přičlenit tyto země podobně jako se to dálo při líčení právního vý
voje rakouského, a dále lze-li vývoj slovenský a podkarpatskoruský 
probádati v souvislosti s právními dějinami uherskými, soustředit ze
jména na právní poměry severouherské a vytknouti zvláštnosti. Bude 
pak nutno přezkoumat dosaJvadní práce u;1erské. prostudovat vlivy cizí, 
zvláště slovanské, nal uherské právo. Debatu záhájl prof. Kapras zají
mavým vysvětlellim, jak vznikl předmět dějin práva na území republiky 
Českoslovensl& čl dějiny právaJ ve střední Evropě, při čemž tyto. měly 
býti doplňkem oněch. Domnívá se, že lépe bude příště jednotně použí
vati názvu právních dějin československých. Nato Horna se pokusil 
o vymezení pojmu Slovenska pro právní dějiny podle hledisek drkevně
správních, politických, ť!tnografických a pokud jde o periodisaci při
mlouvá se o shodu s uhe!"skými dějinami politickými. Bauer poukazuje. 
že také právní ~1istorie bude dotčena novými proudy v historii r oli
tické. Rauscher konečně v1ysvětliI blíže některá svá tvrzení v referátě, 
zejména pokud máme přihlížet k území Mat. Čáka a závěrem Čáda 
postavil se na stanovisko referentovo, že pro právní dějiny jak stran 
periodisace, tak i terit()riálního rozdělení je rozhodný _jedině právní 
vývoj, nikoliv hlediska jiná. 

K bodu druhému, totiž p o měr u právní historie k pl a t n é m u 
p r á v u, promluvil jako referent Kliment, který ukázal na důležitost 
právní historie pro praksi, jťž si však ztěžuje, že právní historie příliš 
vyzdvihuje poměry středověké aj zanedbává novověk. Referenta po
depřeli uvedením praktickýc:1 příkladů ;Horna (silnice), Procházka 
(zvláštní práva, zejména právo vodní) a Kapras (horní regál ve 
Slezsku). Rauscher připojiv ,příklady ze Slovenska mínil, že by bylo 
dobře použiti v novém zákonodárství vhodných starých výrazů českých . 
Čáda poukazuje r na řadu případů řešených dobrými zdáními archivními 
a rozlišuje" že pokud j.de o řešení poměru mezi právní ;1istorií a platným 
právem, tedy prá:vník bude požado.vati práci minuciésní a většinou kon
krétní řešení případů, kdežto právní historik bude spíše sledovati poměr 
tento se stanoviska kritiky na základě odstupu čase>vého. Ka@ras 
uzavřel deba'tu pak vys'lovením požadavku práce právně historické nej-
méně do r. 1918. . 

N a třetím místě byla otázka o po 111 ě r u právní historie k h i st 0-
r i i r y z i. Referent Čáda se postavil pro jeho vysvětlení na stanovisko 
subjektivní, nej~rve historikovo, kte,-ý právní historii přiřazuje k hi
storii jako speciální odvětví jako na př. historii církevní, při čemž 
z toho plynou vÝ;10dy (vyzdvižení t. zV'. právní kontinuity) i nevý-
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hody (přednost politickým dějinám, zanedbání soukromého práva; trest
ního atd.), a dále právníkovo, který chce ji míti jako zásadně sa~ostat
nou disciplinu, ve stálém styku s platným právem (příklad prosincové 
~tstavy), z něhož béře materiál. Tím se stanoví i horní mez, dolní mez 
Je spo.rná a tím i otázka právních starožitností. Je též sporno, pokud 
při ,stanovení mc.zníki't mají býti tyto shodné s politickou historií či 
nikoliv. Debartu zahájil Kapras požada v,kem, aby při periodisaci bylo 
etap co nejméně. Bauer prokázal, že dnes i v kruzích historických se 
žádá ,pro speciální obory také speciální školení a proto právní historii 
může dělat jen právník. Procházka ukázal na rozdil, že historik si hledí 
skutečného stavu, kdežto pr2.vník posuzuje věc s hlediska svého a tak 
musí činiti i právní historik. Rauscher se vyslovuje pro samostatné 
mezníky právněhistorické a pokud jde o prehistorii, poža(duje práci 
na přesném základu vědeckém s vyloučením prací amatérských. Čáda na 
podkladě debaty dokonČUje referát tak, .že poměr je možno definoV'atl 
pojmem souvislosti, nikoliv závislosti a pokud jde o otázku mezníků, 
přimlouvá se za zavedení jediného mezníku a to recepce pro celý 
systém právně-í1istorický. Kapra's konečně uzavřel rozhovor poukazem, 
že se opomíjí srovnávací právní historie zejména pro právo soukromé. 

Konečně Vaněček přednesl referát o p o měr ume z i p r á v n í 
h i s t o r i í a n ě. k t e r Ý In i n o věj š í m i s mě r y p r á v' n ě - f i I o
s o f i c kým i. Poukázal, že po směrech budujících na historii aneb s ni 
aspoň spolupracujících v poslední době se ukazují směry vylučujíd 
právní historii z komplexu právní nauky. Jediný styčný bod s těmito 
naukami spatřuje pak referent v tom, že máme-li dospěti k formulaci 
toho, co býti má, musíme dříve věděti, co ve skutečnosti jest a" v tom 
směru se právní '~1istorie zúčastní plnou měrou na zjišťování skuteč
ností právních jako podkladů právnické práce. V debatě Čáda pozna
menal, že rozpory, které jsou s některých míst zastá:vlány (jako na př. 
t. zv. :J.ormativisty, srov. spor. Schwind: Kelsen) nejsou v podstatě tak 
příkré pro !právní historii, jak se zdá na prvý pohled. Neboť právě 
tvrzení, že poznávání platných i neplatných právních řádů je metodicky 
stejné, uka;z.uje, že tyto nové směry jsou velmi účelné také pro právní 
historii se stanoviska přesné metody prá:vnické a tím jejich studium 
umožňuje nám vybaviti se a hlavně se osamostatniti vůči sociologii, 
politice a p. Ukazuje na příkladec~1, že některé zásady těchto směrů 
jsou 'použite]ny i pro právní řády zaniklé. Procházka nato poukázal 
na dvojí funkci právní historie, která vedle výkladu právnické~o musí 
pečovati i o vznik norem a jejich osvědčení, k čemuž Vaněček podává 
výklad některých zásad a Čáda poukazuje na styčné body, čímž s~ 
'debata končí. 

Tím byl pořad vyčerpán. ·Prof. Kapras za jednomyslného souhlasu 
'konstatovalI účelnost podobn)Tch debat a pro budoucno vytkl jednak 
jejich opětování, pravděpodobně v ročních Ihůtác;1 , a jednak progra
'mové řešení otázek, které dosud nebyly dotčeny. Horna žádá si po
drobné přípravy, nač reaguje Čáda poukazem na obtíže počátků a dě
kuje za technické vedení Vaněčkovi. Rauscher navrhuje zřízení pří
pra;vn:ého komitétu, Kliment usta·,vení sdružení právně-historického a 
Čáda vyzdvihuje nutnost kooperace mladších se staršími a proto za
oC~1ování formy přátelských, neoficielních debat. Závěrem prof. Kapras 
.děkuje ještě jednou za vzpomínku k padesátým narozeninám a s přáním 
brzké spolupráce schůzi končí o 18.10 hod. Dr. František Čáda. 

Soudcovská otázka jest hlavním bodem programu nového ministra 
spravedlnosti. Zdá se, že nynější ministr čer,pá hojně ze svých zkuše
ností z prakse advokátní a cítí dobře potíže, které krise soudnictví 
činí stranám a nebez!pečí, které tu je pro právní a hostpodářský život, 
nebude-li sjednána náprava. Zdttrazňuje nejenom nutnost zvýšiti ma
terielní postavení soudců i personálu kancelářského, a ulehčiti jini práci 
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rozmnožení.m t . ~ilr J:;týbrž i potřebu vyšší kvalifika,ce s oudců. Ovšem 
rozhodov,atj; , bude t ,lJ :.; té).k.é ,ministr financí. - Naše kolegyně jistě potěšL 
·ž,e mítú5h" dICť:t. :, příjíiIl<ilti do ~lužeb soudco vských také ženy, kterým 
dopo:'5u,d byly ... sQJ;lQ.y,: l1zav)·eny. , j. B. 

" q·" d~rldv~" :iákona • ci ' soudnictví nad mládeží, přednášel ]. S. pro
profes'6f" . DI'. '.I Jali-óslaiv Ka.uab dne II. ledna 1920 na valné 
hromjdě' ' kolegia tloldorlI. Poukázal nejprve všeobecně, že materialní 
i formálpí předpisy ' upravující v čsl. osnově soudnictví n ad mládež~í 
tkvěj í svojí ' po'val1"oú 'v ' pu sitivistickém pojetí úkolů státu (vVohltats
staat); dn~ nehtlž má. ·stát vhodnými zásahy pečov ati o blaho svých občanú, 
n'a roždíl · 6d p'lil trtého trestního práva;, zbudované~lo na idt:alis tickém 
p6j~tí · sfátu (Re'c~l,ťsshat), kteréž jest jen ochranou svobody jednotliv
covY: pJ:dti přemáci" ,stáťu. Osnově jest kolektivita cílem a jednotlivec 
prostředkem k 'dds',fžení tohoto dle. Soudce poručenský, jemuž osnova 
~kiáďá ' 'lllohú ' trestníhó soudce nad mládeží, ať jako samosoudce, ať 
hlko · clen" l jčl enrtéhó senátu mladistvých, jes t dle osnovy vlastně 
orgánem správním, legitimo'/Ianým k daleko sahajícím zásahům do auto
nomie rodiny. Má ťotiž moc » učiniti vý-chovná a léčebná opatření, jichž 
vidí potřeb'u« , dopustil-li se nedospělec trestného činu, ač jindk dle 
§ 2 , osnovy je nedospělec neschopný býti subjektem trestního činu, 
a\ tato moc by se mohla státi vlivem politických poměrů i nebezpeč
nou, kdybychoin ' neměli tak ,dobrý-ch soudců , jako právě máme. 

Os~ova tvoi-íc '~i'ganisační útvar, jenž není zcela ani trestním 
soudem:· api ,soude'mporučenskym, zůstala vlastně v polovině cesty. 
Zjev tento vysvětlu j e profesor Kal1ab deinokrdtickým režimem našeho 
státu; .v němž není možno tvořiti tak teoreticky bezvadn)Tch schematů , 
jak to bylo možnó v 'rámci státu absolutistické;lo, zvláště l<Jdyž jde 
pravidelně orhnohost cílú, takže není tu možné l-ešení jednoznačné. 

Co do oÚ~ky příčetnosti mládeže vychází osnova z hlediska ra
k<;Hlského zákona. Jes t totiž zásadně ' každý mladistvý provinilec 
schopen býti subjektem tl estního činu, pokud u něho se nevyskytnou 
okolnosti vylučující příčetnost, jež uvádí § 2 osnovy . . Další z těchto 
'jsou »)jiné zvláštl;Ú důvody « , pro něž nemohl mladistvý »v době činu 
rovpoznatí jeho bezprávnost «, čímž zcela neorganicky přiklání se osnova 
?o~lčas~ě .k pojmu , pří,četnosti u;lerského práva, dle něhož miiže býti 
osoba jen tehdy činěna trestně odpovědnou, je-li dosti rozumově 
i mravr~ě vyyinuta. Poslední okolnosti vylučující příčetno,st jsou dttv'ody, 
pro něž nemohl m1adistv)' proyinilec » ří,diti své jednání podle sprá.v
ného rozpozr:ání «, Zde již vlastně rozšiřuje osnova excepci omylu proh 
panující zásadě, že neznalost zákona neomlouvá, také na omyl o práv
nosti činu. 

. Osnova · zná u 'mladistvých jen jeden druh deliktů ~ prov'inění. 
Právním následkem , provinění jest jednak ochranné opatření, jednak 
» za'Vřen~ « . . Trestu smrti osnova nezná,. N ejdeIší doba trestu jest 5 let. 
kr:omé toho vš,ak · připouští osnova i mimořádné právo· zmírňovací, pod
míněrté' ódsouz~ní i P"opuš tění. Přílišná mírnost sankcí trestních vzbu..: 
zuj~ však ď oba"y; že 'mládeže bude používáno ja,ko nástroji't k pácháni 
trestních., činů ,a II mládeže poklesne strac~1 z trestu, jenž by ji oče
kával ,za , spácb~nÝ čin a jenž jest dosud účinným 'prostředkem vý-
chovnýrri. . Dr. Křepelka. 

'BerhJ morálka. " Ministr finapcí v rozpočtovém exposé dotkl se též 
toho, ,že , api po ,cj.aúové reformě se morálka poplatníkú nezlepšila a 
ukázal 'na ď to, ' že na př. nepoměrně velkou část daně dikhodové fak
ticky platÍ pop'r;;ttnic1 s pevným služebním platem, jejichž důchod lze 
snaqi10 ' zJi~títi : J e,st ' tedy úejmo, že ostatní poplatriíci pa:trně nepři
znávají spdv'ně,. Avšak jest těžko pozvednouti morálku berní, dokud 
~ 'erní ' ~p>:-ciY;Y, 'ppsťup'u)i velmi často při vyměřování takovým způsobem, 
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že men! se základy vymerenl bez součinnosti poplatn ; k ;~, bez vytýkacího 
řízení. Tyto přírpaKly nejsou řídké. Rovněž přípa,dy pi-ekročení kompe
tence ;-evisních orgánt't a nezákonné~lo užití revi sních nálezlt přes zcela' 
j asno u judikaturu nejv. správního soudu jsou s tál e ještě dos ti částé. 
A zpt'tsob, jakým se finanční úřady chovají k judikatuře nejv. správ- ' 
niho soudu, jistě nepos ílí dt'tvěru poplatníktl v úřady. A dokud této 
dt'tvě ry nebude, n esto11pn e ani berní morálka . ]. B, 

Programy našich ministerstvech. Jako ' obvykl e, hemžil se začátek 
nového roku obsáhlými i méně obsáhlými programy n3.\šich ministerstev. 
Pokud nás nejvíce zajímá, co se c~lystá v oborech právních, m ožno 
konstato'Vlati , že jde tu většinou o s t a ré sliby, které vždy k novému 
roku oživují, a'by pak opět usnuly a objevily se opět na programu 
Toku příštího. Tak jest tomu, zejména u ministers tv a vnitra, jehož při
pravovaná osnova o sjednocení volebních před.pist't a o změnách obec
ních hranic stává se již stálým každoročním bodem jeho p rogramu , 
Podobný osud bude míti asi osnova o nejvyšším správním soudě, 
neopustí-Ii sbytou tendenci, jíž jest všemožné oslabení vlivu nejvyššího 
správního soudu. Mnoho slibuje pro tento rok i ministerstvo unifikační 

"Z oboru ministerstva spravedlnosLi: na podzim bude prý projednána 
"Ltnfikace trestního řádu, rovněž nový civilní sodní řád bude prý v tomto 
roce uzákoněn, V okruhu samostatných svých prací prý připravuje 
toto ministerstvo zákon o hlášení cizinců, o změně jména a o státním 
ob,čanství. Z oboru min. veř . prací bude prý do pt'tl roku projednán 
zákon o motorových vozidlech; za to nenaJlezli .isme nikde zmínky 
o novém stavebním řádě, který před nedávnem byl prohlašován z~ 
největší aktualitu. Ministerstvo školství již, ani mnoho pemluví o re
formě střední školy (bude prý nová anketa). 

A tak bychom mohli pokračovati, ovšem s VÝ~lradou, že všechny 
-zprávy, které plOběhly denním tiskem a které tu citujeme, jsou skuteč
nými autentickými projevy příslušný"ch ministerstev. Jde-li o takové 
proj evy, pak vyslovujeme pouze přání, aby pro příště neopomíjela 
tato ministerstva pl'edevším odborný právnick).' tisk, jenž ostatně mohl 
by jednotlivými ministerstvy v jich vlastním zájmu býti i jindy občas 
informován. -jkt.-

Ministr financí o 'školství promluvil dosti obšírně v rozpočtovém 
výkladu . .T eho vývody jsou velmi zajímavé, zejména proto, že sám jest 
universitním profesorE-m a mluví tedy na základě svých učitelských 
zkušeností. Engliš kritisuje velmi ostře celý systém našeho školství, 
přesně , řečeno ne,dostatek systému v našem školství a! v je:lo budován:í; 
Plným právem ukazuje na množství různý'ch tYPll škol a na nesoustavné 
nakládání · ,škol, kde někde plýtvá se zbytečným téměř př~pychem, 
někde se nuzně vytlouká klín klínem. Dotkl se také problémem nadp~o
dukce inteligence a přeplnění vysokých škol a správně vyzdvihuje, že 
nejde vlastně o nadbytek inteligence ,plně kvalifikované, nýbrž o přílišné 
množství absolventt't středních škol, z nichž většina vysoké školy nt:
dostudtJje, 3lle přeplňuje první ročníky a je mrtvým balastem. Ovšem 
myšJenkq: »Méně škol. ale za to lepších «, není příliš sympatická širším 
kruht'tm, které v ní vidí útok na nabytá práva. ' ]. B. 

I . řádná valná hromada Kolegia doktorů práv Masarykov'Y uni
ve rsity konala ~e II. ledna 1930 v místnosti čtenářského spolku v Be
sed n ím domě v Brně za účasti J. S. prof. Dra Jaroslava KalIaba, prof. 
Dra Jaromíra Sedláčka, prof. Dra Františka Čady, doc. Dra Zdeňka 
N eubauera a znacne účasti členů , Valnou hromadu za;lájll předseda 
Dr. Ivan Svoboda srdečnou vzpomínkou na počátky právnické fakulty, 
na prvé přednášky , na svízelné zaopati"ování knih i učebnic a na 'obě
tavost, s níž vždy svorně profesol'i i studenti zdolávali tyto těžké za
,čátky. Na 10 ujal se slova děkan právnické fakulty prof. Dr. Kal1ab. 
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Uvítal založení Kolegia, jehož cíl vidí v udržování vě.deckých styků 
abso lventll s hkultou a v pěstování d aiších pfátelských styků profe
sorú s jejich býval)'rmi žáky. Potom promluvil o o snově zákona~_ 
o trestní soudnictví n ad mládeží. Po pouta v'é, filosoficky založené 
přednášce pi-ečetl předseda schválené stanovy Kolegia a byly provedeny 
vo lby výbo ru na prvé tříleté období Předsedou zvolen Dr. Ivan Svo-
boda 1. mí~topředsedou Dr. Ondřej Horáček, ll. místopředsedou Dr. 
M ilo§ Bonsa, jednatelem Dr. V iktor Kulendík, pokladníkem Dr. Karel 
Ge rlic ;1, zapisovatelem Dr. Karel Ki-epelka, archivářkou Dr. Sychrovská
Jelínková, náhradníky Dr. Ladislav Trček, Dr. Josef Ponč, Dr. Otmar 
K unze a Dr. Helena Koželuho vá, revisory doc. Dr. Zdeněk Neubauer 
a D r. Jaros lav pošváj-. Č l enské schůze rozhodnuto pořádati měsíčně, 
vždy v sobotu. Prllběh valné hromady i srdečná zábava po skončení 
programu, ukázaly n ejlépe, že Kolegium dol torll splní všec1~y úkoly, . 
k jichž dosažení bylo ustav1eno. Dr. Krepelka. 

LITERATURA. 
B. Mirkin-Getzewitsch: Die rechtstheoretischen Grundlagen des 

Sowjetstaates. A us .dem Franzozischen iibersetzt von D r. Rita \1\1 il1-
fort. 'Ii\T.iene r Staats- und Rechtswissenschaftlichen Studien. Verl ag 
F ranz Deuticke, Leipzig und Vlien. 1929. Velká 8°'. Cena M I2.- . -
Význačné, dílo rusk ého právníka, přelož en é z frančouzštiny do něm
činy, I,:'ojaté do sbírky, vydávané Kelsenem a opatřené také jeho před
mluvou, ač autorovo právní n az írání je zce la opačné, je pro nás po
učné v dvojím směru. Ei-edně nám dává poznat v pi-ehledné formě, . 
na zák],1dě podroLnéno studia, obecné zása:dy s o větského práva_ Ale ' 
nejz JJjim axéjš í je tím, že je dlil a.zem, jak panující n auky přes nej větší 
objektivno st n emoho u být právy !10vým systémllm zákonll, když tyto 
nejsou tvoj-eny podle obvyklých legislativních zásad liberalistické éry. 
Účel em M irkinovy knihy totiž v pod statě je dokázati , že sovětské 
právo není Ivůbec právem, protože podle autorova názoru resp. názo ru 
ško ly, z které vyšel, není sp ravedlivé. 

M .-G. se zvláště dovolává sovětských auto rll, zvlá ště L enin <l a 
Diab la. Tito tvr--lí, že st át je měšťáck):' výtvor, že komunismu s má t en
denci jej zrušit, že právo soV'ět ské nemtiže být objektivní t. j. platí jen 
t ehdy, když je to ku prospěchu komunis tick é revolllci, je jen nástrojem 
ku dos,ažení jejích cílll. A utor zčásti přijímá je jich tvrzení, ač by si · 
měl uvědomit, že právo není cn airakterisováno účel em, i když tv rd í, 
že po jem práva je obsahový, ne formálnÍ. A utor ostatně sám uvádí 
řadu sov.ětských právníklt, kteří popírají zmíněné Leninovo učení _ 

Ostatní vývody autorovy pi-ip adají nám mí s ty až naivní. Dle a,uto 
rova názort.:: není sovětské právo žá dným právem, jelikož je mll neznáma 
Montesquieu -ova zásJ,da o dělené moci, jelikož nezná rozdílu mezi zá
konem a nai-ízením, nezná zákonitosti sprálVY, zákony jsou tvořeny jen 
pro přechodnou dobu aj a,p likují se jen, pokud to je účelné , nebo se 
vll bec nezachovávají (autor to dokazuje i statisticky), všechny zákony 
nemusí bSrti publikovány, neuznávají se občanská práva, platí zásada, . 
že stát je zdrojem všel~ o práva, nerespektuje se t eorie o moci usta
vující a ustavené. 

Všecky tyto argumenty by snad byly pádné v .politickém spisu. 
Ale i když se postavíme na jiné n ež no etické stanovisko určit é právní 
školy, musí nás pi-ekvapit, že někdo chce popíraJt existenci určiťého 
právního řádu, když jeho zachování je vynuceno sankcí. A tvrdit O ta
kovém souboru norem, že není právem, protože v něm není uplatněna 
zása qa o dělené moci , o moci ustavující, o svobodách a právec'l 
občantt atd., to u moderního právníka, býť západnicky školeného, _ 
značně překvalp~je. Dr. Čakrt _ 
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