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u jmom jednej triedy zauJmy mc, musia sa všetci, zákonodárci, voliči aj 
'Vyvolení riadiť nie mocou, ktorú majú po ruke, ale ideou práva a spra
vodlivosti. 

K druhej a tretej otázke dostaneme odpoved, ked uvážime, že každá 
n orma musí mať dve vlastnosti. Jej povod musí byf podmienený mocou 
stojacou mimo človeka, aby bola zaručená objektivita, ale i:ároveň jej 
obsah sa musí srovnávať s duševným živo tom človeka. Základom závaz
nosti je teda duševný život, právne cítenie individua. A právne cítenie je 
reakcia, ktorú v nás vyvoláva jednanie vlastné alebo niekoho iného. 
l oto právne cítenie je hlavllým prameňom normy. A preto, aj na otázku. 
jak d aleko smie siahaf právna moc, máme inú odpoved než pro, keď 
vladár z Božej milosti alebo historický určený mohol uplatnovaf svoju 
moc jak daleko chce!. -- Dnes jediný kameň, na ktorom móže spočívat 
právny vývoj je len práv ne cítenie občianstva~ a vláda, (či už krár alebo 
nie,) móže vykonávať svoj vliv len potiar, kým sa shoduje s týmto práv

Tlym cítením. 
Mnohí právnici tvrdia, že vnútorné právne cítenie ' človeka neza-

Tučuje stabilitu pravnej normy. Tu je však chybou nie zmena právneho 
cítenia, ale to, že stabilita právna vobec neexistuje. To, čo prv bolo prá
-vom, pozdejšie ním byf prestane, preto, že toho vyžadujú hospodárske, 
'kultúrne i iné právo tvoriace pomery. Právne cítenie sa iba prisposobuje 
právu a jeho zmenám . 

Pravdou však je, že právne cítenie nie je u každého voliča jednaké. 
Aby bolo docielené jednoty, často musí byť záujem niektorých osob obe
tovaný v prospech celku, a to vždy ten záujem, ktorý zastá va menej 

"Osob. Sú-li osoby na zákonodarstvu súčastnené rovnocenné, stanoví maío
Titu počet osob. Táto maiorita sa určuje vorbou 9bčianstva. Tým ovšem 
právne cítenie jedno.tlivého individua sa obmedzuje na túto vofbu, kdežto 
právne normy zodpovedajú právllemu cíteniu členov zákonodarného 
-sboru. 

Z toho vidíme, že právna veda má vefký úkol, a to: stanoviť obsah 
:a jestvovanie právneho dtenia, a pomód tým k tomu, aby štát dostal 

xeálny a trvalý základ. Sylva Šimová (Bratislava). 

~ 

Zprávy. 

Kusý občanský zákoník? Dne 2J. března 1937 podala 
.v láda oběma sněmovnám Národniho shromážděni osnovu ob
,čanského zákoniku. Kodifikace obecného práva soukromého 
.neni v životě státu události všedni a tim větši je i zájem česko
slovenských právniků o podobu osnovy, která se tu z období 
.sk oro dvacetileté odborné přípravy dostává do stadia zákono
-dárného procesu. Bohužel předložená osnova až pří Uš jasně uk a
:z u,;e, že již do těchto příprav zasáhly vlivy činitelů, kterým 
patrně význam podobné kodifikace buďto b:yl vůbec neznám, 
.nebo jeji osud a cena pro stát tak lhostejnou, že výhrůžkou ne
přijeti celé osnovy přiměli vládu zkomolitri. odborně vypracova
lWU osnovu a předložiti parlamentu občanský zákon - bez 
předpisů práva rodinnélw! Stručná poznámka, na kterou se 
<om ezlljeme již za tiskll tohoto čisla, nedovoluje věc blíže roze-
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bíraU a proto bez hodnocení politických důvodů, které tak vaz
ně ohrožují nejdůležitější zákonodárné dílo po Ústavě u nás vy
dávané, chtěli bychom jen pNponlenouti, že první velká 
osnova, od níž jsme všichni očekávali sjednocení nejdůležitěj
šího úseku práva v našem státě, díky nám, pouhým juristům,. 
nepochopitelné politické moudrosti způsobí naopak stav ještě 
komplikovanější, než jaký panoval dosud. Kdo vůbec může tak 
málo chápati význam a potřebu unifikace v našem státě, že
klade překážky i jen formálnímu sjednocení práva - vždy!' 
by nemuselo jíti než o převzetí úpravy již platné! - a živí tak 
věčné naděje separatistů a konec konců poskytuje zbraně i těm) 
kdož tak rádi poukazuj~ na neschopnost demokracií na poli zá
konodárném? Odborná komise právníků sama se zkomoleným: 
návrhem k vládě jistě nepřišla. Viděla-li tedy překážky k uskll
tečnění celé osnovy vláda, může je ještě vždy odstraniti NárodJlí 
shromáždění: podaří-li se mu to a vyjde-li z jeho rukou náš 
nový občanský zákoník, vyčerpávající skutečně všechn,y obory' 
obecného práva soukromého, jen tehdy dokáže, že si bylo vě-
domo významu této velké kodifikace pro stát a že k ní b-y lo· 
jako representant lidu za dnešní doby skutečně povoláno. 

}.f. B~ 

Projednávání obsáblých osnov zákonů. Konečně dochází u nás 
ku prvému zákonodárnému aktu, který jest přípravou k tak dlouho· 
očekávanému sjednocení a osamostatnění našeho zákonodárství v důle
žitých oborech právních, jako jest právo občanské, obchodní, trestní a 
procesní. Senátem i poslaneckou sněmovnou přijat byl v těchto dnech 
návrh zákona, » kterým se upravuje jednání ve společných poradách vý
borů poslanecké sněmovny a senátu«. Návrh vzešel v senátu, kde byl 
podán jako iniciativní návrh senátorů koalovaných stran, předcházela mlL 
však dlouhá jednání, neboť nebylo shody o tom, zda zamýšlený společný 
výbor obou sněmoven má býti složen paritně či v poměru počtu členů 
obou sněmoven. Výsledek jest dílem kompromisu, snad ne právě nej-: 
zdařilejším, přece však jen dobře upotřebitelným. Podstata tohoto zá 
kona záleží v tom, že se pÍ"ipouští, aby vláda mohla zvláště obsáhlé a . 
mimořádně důležité osnovy zákonů s výjimkou osnovy zákona rozpočto
vého a branného předložiti zároveň oběma sněmovnám a navrhnouti 
zvláštní jich projednávání. Projednávání to záleží v tom, že osnovy pi·i
káží se v každé sněmovně příslušnému v)'boru, načež tyto výbory moho ul 
se sestoupiti ke společným poradám, v nichž se provede společná r oz-o 
prava, mohou býti zvoleny též podvýbory, přibráni znalci, vyžádány 
posudky a pod. Hlasování provede se však v každém výboru samostatně,. 

při čemž se bude hlasovati nejenom o vládní osnově, nýbrž i o pozmě
ňovacích návrzích. Kdyby zpravodajové zjistili, že v usnesení výborů 
není shoda, dojde opětně ke společným poradám obou výborů, kde stane 
se pokus neshody odstraniti, načež by se opětně hlasovalo odděleně' 

v jednotliv)Tch výborech. Na to projedná osnovu nejprve sněmovna posla
necká pravidelným způsobem, nač,ež usnesení poslanecké sněmovny dodá 
se senátu. Shoduje-li se usnesení poslanecké sněmovny s usnesením senát
ního výboru, přijde věc v senátu přímo do plena, tedy bez jednání vý
borového. Není-li této shody, přikáže pi·edseda senátu usnesení někte
rému výboru senátu a nastal by tedy patrně normální zákonodárn~' po-
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chod, jehož další vývoj by byl tedy závislý na tom, zda senát by pn
stoupil na usnesení poslanecké sněmovny či zda by je změnil, v kterémžto 
případě by se další postup řídil podle ustanovení § 44 ústavní listiny. 

Zákon slučuje tedy pouze výborovou rozpravu, kdežto hlasování 
ve výborech a projednávání osnov v plenu sněmoven provádí se v každé 
sněmovně samostatně. Jest tedy dáno dosti možností, aby došlo jak k ne
shodám mezi oběma sněmovnami, tak i aby vyskytly se pozměňovací 
návrhy v plenu některé sněmovny. V tomto směru zdá se, že byla štast
nější formulace rakouského zákona z 5. XII. 1894 č. 227 ř. z., který 
umožnil projednání procesních zákonů, a který stanovil jakousi preklu 
sivní lhůtu pro pozměňovací návrhy, přípouštěje, aby všichni členové 
parlamentu podávali pozměňovací návrhy ve výboru, kdežto plenum 
mohlo návrh jen jako celek přijmouti neb zamítnouti. Doufejme, že 
u nás, kde sněmovny tolikrát nevyužily svých práv, ač učiniti tak mohly 
a měly, uloží v tomto případě si jistou zdrženlivost a jak jest očekáváno, 
položí těžisko jednání do společného jednání výborového, a že nedojde 
ke změnám, jež by mohly zmařiti uskutečnění tohoto velkého zákono-

, dárného díla. Jest tedy připravena forma a doufejme, že v nedlouhé době 
dočkáme se toho, že vyjdou z ní zákonodárná díla, jež mají upravovati 
jedny z nejdůležitějších právních poměrů na dobu co nejdelší. je. 

Sedesátiny prof. Dra Alberta Miloty. Dr. Albert Milota, řádný pro
fesor trestního práva a řízení na právnické fakultě Komenského univer
sity v Bratislavě, dožívá se dne 8. dubna 1937 šedesátin. 

Rodák v Lochovicích u Hořovic, studoval gymnasium v Plzni a 
Domažlicích, práva v Praze a ve Vídni. Po absolvování vstoupil do slu
žeb státních drah, ale za nedlouho přestoupil k soudnictví, jež' ho lákalo 
pro možnost hlubšího studia právního. Působil zvláště v jihozápadních 
Cechách v domažlickém okrese. Dyl v kraji pro svoji objektivitu a cítění 
s lidem, velmi oblíben. Záliba v teoretické práci vedla jej k hlubšímu 
studiu trestního práva, zvláště ho lákala reforma trestního zákona. Po 
převratě - právě pro svoje soukromé práce na budoucím trestním zá
konu československém - byl povolán do ministerstva spravedlnosti, do 
oddělení pro trestní legislativu. Zde působil - jako přednosta oddělení 
v hodnosti ministerského rady - až do podzimu 1922, kdy byl - v dů
sledku své jarní habilitace ~ jmenován řádným profesorem trestního 
práva na bratislavské právnické fakultě. 

Milotovy zásluhy na poli trestního práva jsou značné. Především 
jeho úsilí o dokonalé zákonodárství. Zde si zjednal vynikající pověst již 
jako ministerský úředník zpracováním několika důležitých zákonů, tak: 
o padělání peněz a cenných papírů (269/19), o podmíněném odsouzení 
a propuštění (562/ 19), o trestání válečné lichvy (568/19), atd. I jako pro
fesor byl pro své vynikající zkušenosti často přibírán k tvorbě význam
ných zákonů, tak zákona na ochranu republiky (č. 50 z 1923), o státním 
soudě (č. 51 z 1923), o trestním soudnictví nad mládeží (č. 48/31), zákona 
na oC,hranu cti (č. 180/33), a jiných. Vždy se snažil o teoreticky přesné 
vymezení pojmů a zároveň o plastickou a jazykově čistou formulaci. 

Hlavní láskou Milotovou jest reforma našeho trestního zákonodár
ství. Byl - spolu s Miřičkou a Kallabem - vynikajícím členem přípravné 
komise, jež stvořila v r . 1921 a 1926 přípravn~ osnovy trestního zákona, 
později (1929) i trestního řádu. Snažil se úsilovně, aby hlediska osnovy 
zvítězila; propagoval to řadou hluboce zdůvodněných článků; konal před
nášky v soudcovských a advokátních spolcích, i v rozhlase; napsal krás
nou knihu: Reforma trestního zákona v Ceskoslovensku z 1934.' Jého 
německá práce: Vorentwurf eines tschechoslowakischen Strafgesetzes 
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(1926) hleděla seznámiti i německého, a tím vubec evropského, čtenáře 
s reformou. 

Vedle reformy věnoval Milota svůj zájem takřka všem duležitým 
otázkám moderního trestního práva: tak trestu smrti, s nímž jako s tres
tem nesouhlasí, připouštěje jej nanejvýše co zabezpečovací opatření ; za
jímá se o ochranu cti; o tiskové právo. Zvláštní zřetel věnoval - jsa 
sám typem demokratického pokrokovce - těm institucím, které zname
nají moderní fási vývoje v trestním právu; je to zvláště podmíněné od
souzení, jehož jednotlivé problémy jej zajímaly již na samém počátku 
jeho vědecké dráhy. Je to dále neurčité odsouzeni. Jsou to i zabezpečo-
vací opatření. Zvláště pak trestní právo mládeže. Všude bych tu mohl 
poukázati na řadu prací, samostatných i článků, na í-adu přednášek a 
referátu ve vědeckých společnostech, v nichž se Milota danými otázkam i 
zabýval. 

Neocenitelnou zásluhou Milotovou jest zpracování positivního zá-
konodárství slovenského. Dnes si již těžko mužeme představiti ony veliké
obtíže, které se po převratu kladly v cestu českým a moravským práv 
níkum přišedším spravovati Slovensko. Prameny právní byly jen ma
ďarské, německy téměř nic; a za tohoto stavu věci bylo nutno vychová-
vati mladé posluchače práva, seznamovati maďarsky neznalé právníky 
s platným právem; toto komentovati, atd. atd. Milota řešil situaci rychle 
a rázně; již jako ministerský úředník - spolu s několika spolupracov
níky - organisoval a uspořádal překlady nejduležitějších trestních zá-
konu; později publikoval vydání komentovaná; poukazuji zde alespoi'i 
na nejvýznačnější, skvělý kodex trestního práva: Trestné zákony zeme' 
slovenskej (spolu s Drem Nožičkou, 1931). Slovenské právo konečně zpra-
coval i teoreticky, zvláště ve své: Učebnice obojího práva trestního (1926) ,
jakož i v přednáškách pro studentstvo (Trestní právo hmotné, část obec
ná, I. vyd. 1926, II. vyd. 1933). 

I jako politik (byv 1929 zvolen senátorem Národního shromáždě'n'í ) 

pokračoval Milota v práci na zlepšení našeho zákonodárství; zvláště ve" 
své funkci místopředsedy, od volebního období 1935 pak předsedy ústav-
ně-právního výboru. Ve skvělém sloučení politických zkušeností a vědec-

kých poznatku zasahuje do projednávání četných duležitých zákonu, 
snaže se o jejich lepší sociální účelnost, bezvadnou právní formulacE 
i jazykovou čistotu. Vzpomínám tu též jeho iniciativy, zpusobivší, že v r .-
1935 Národní shromáždění durazně interpelovalo vládu o stavu unifikace-

- a vyzvalo ji k rychlému spádu sjednocovacích prací. 
Poměr Milotův ke studentstvu je vřelý: Milota má velmi rád mladý

právnický dorost; pečoval Oll vždy jako učitel a zkušební komisař i jako
akademický funkcionář (zvláště v rektorském svém roce 1930/31). Jest 
dlouholetým předsedou Sboru sociální pečlivosti a místopředsedou Společ- ' 

nosti přátel vysokoškolského studentstva v Bratislavě. Studentstvo chápe
jeho snahy, má jej ze srdce rádo; dukazem bylo na př. jednomyslné zvo
lení za čestného člena studentského spolku »Právník«. 

Profesorský sbor právnické fakulty bratislavské university ,pl'o je-
vuje jubilantovi svoji úctu a oddanost uspořádáním literární Pocty. I m y 
na tomto místě, jistě spolu s celou naší právnickou veřejností, přejem.e-

profesoru Milotovi hodně zdraví a svěžesti do dalších let. Dr. A. R. 

Z cizího zákonodárství. Ve F ran c i i byla dne 14. ledna vydána , 
novela k trestnímu zákonu, stanovící trest doživotní nucené práce za zlo -
čin únosu dítěte (nastala-li smrt dítěte, nastupuje trest smrti). Zákonem
ze dne 19. ledna byl ministr financí zmocněn zaručiti polskou státní' 
půjčku do výše 1350 milionu franku (z toho 945 milionů franků na účele-
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železniční), . Zákonem ze dne 21. ledna byla vláda zmocněna, aby nanze
ním znemožnila najímání a odjezd dobrovolníků pro občanskou válku 
ve Španělsku (trest 100 až 10,000 fraQ.ků na pí'ekročení zákazu). 

Ve Š v Ý car s k u byly usnesením ze 26. ledna rozděleny silnice 
v kategorie podle intensity dopravy. Usnesení ze 12. února se týká potí
rání krise a opatřování práce (podpora kantonů a obcí státem). Usnesení 
ze 16. února doplňuje usnesení z roku 1932 o vyloučení komunistů ze 
státní správy (doplněk seznamu organisací, v nichž spolučinnost znamená 
vyloučení ze státní služby). 

VNě m e c k u bylo dne 22. XII. 1936 vydáno nařízení o čestném 

odznaku za zásluhy při hašení požáru, udělovaném jm énem ministra 
vnitra; odznak bude moci býti udělen i cizozemcům. Nařízení ze 26. xn 
stanoví maximální ceny papíru. 

Nařízením z 9. J. 1937 je zakázáno nabývati, zcizovati a používati 
žito i pšenici ke krmení. Chovatelé dobytka jsou povinni ohlásiti svoje 
zásoby. Na úmyslné překročení zákazu je stanoven trest vězení bez ome
zení a pokuta do 100.000 Mk; za přitěžujIcích okolnosti trest káznice a 
pokuta, obojí bez omezení. - Podle nařízení z 25. J. je zapotřebí k ob
chodu dobytkem zvláštního povolení. - Zákon ze 26. J. dovoluje zakázati 
živnost cestovní kanceláře při nespolehlivosti provozovatelově. - Záko
nem z téhož dne byla vydána nová služební pragmatika pro státní za
městnance (obsahují též předpisy o jme n o v á n í a zaopatření říšských 
ministrů) a předpisy o disciplinárních proviněních. - Dne 30. I. byl vy
dán objemný zákon o akciových a komanditních společnostech (o 304 pa
ragrafech), jenž vstoupí v účinnost dnem 1. října 1937. - Dne 1. května 
1937 má vstoupiti v účinnost zákon o obchodu a úschově cenných papíru. 
- Nařízením z 10. II. je zakázáno prodávati kulatinu veřejnou dražbou. 
Zákonem z 13. II. byl vydán říšský notářský řád. - Zákon z 18. II. za
kazuje pod trestem vězení cestování a verbování pro občanskou válku ve 
Španělsku. Účinnost zákona určil ministr zahraničí na den 21. února 1937. 

-ý. 
Ze Sbírky zákonů a nařízení. Zákon Č. 9. doplňuje organisaci nábo

ženské společnosti židovské v zemi České a Moravskoslezské. - Pod Č. 10· 
bylo vyhlášeno zřízení nových státních policejních úřadů, pod č. 28 pak 
usnesení vlády o vyvlastiíování k potřebám veřejných cest a pod Č. II 
změny sídel doplňovacích vojenských velitelství. - Vyhláška č. 12 jedná 
o změně platebního styku s Maďarskem. - Prováděcí nařízení k novele 
zákona o přímých daních vyšlo pod č. 15, nařízení o zvýšených odpisech 
investičních nákladů u daně důchodkové a zvláštní daně výdělkové pak 
pod čís. 22. - Pod čís. 18 byly vyhlášeny některé změny úředních názvů 
obcí, nařízení č. 19 je novelou předpisů o finančním hospodaření obec
ním. - Zemědělství se týká nařízení č. 13, novelující nařízení o zeměděl

ském vyrovnacím řízení (č. 76/1936) a nařízení 14, novelující nařízeni 
o úlevách při splácení pohledávek zemědělci (č. 250/1935). - Nařízení 
Č. 30 se týká povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu někte
rého zboží osvědčení o výrobním původu. - Nařízení Č. 16 upravuje clo' 
na dehtové barvy, Č. 17 celní přirážky na obilí, Č. 27 pak na těžké oleje. 
-- Zákon Č. 26 je částečnou novelou branného zákona. - Pod Č. 20 byla, 
vyhlášena obchodní dohoda s Jihoafrickou Unií, pod Č. 21 smlouva s Ně
meckem o poměrech na železnicích, přestupujících státni hranice, pod 
Č. 25 dodatkový protokol k obchodní smlouvě s Polskem a pod č. 29 fin
ská ' výpověď mezjnárodního ujednání o vývozu kostí. Nařízení Č. 23 se
týká převodních částek v sociálním pojištění, vyhláška č. 24 vyhlašuje 
závaznost kolektivní smlouvy textilní v soudních okresech Liberec, Chras
tava a Jablonec nad Nisou . . - Zákonem Č. 31 byla nazvána brněnská tech-
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nika »Vysokou školou technickou Dra Edvarda Beneše«. - Nař. č. 32 .po
drobuje ohlašovací povinnosti lidskou nemoc tularaemii. - PQd č.33 je 
vyhlášeno znění mezinárodní úmluvy o vzájemné ochraně proti horečce 
dengue. -ý. 

Letošní německý »Juristentag<{ nebude? Němečtí právníci v Cesko
slovensku pořádají každoročně ), Juristentag«. Letos měl b)'ti v Brně 

o svatodušních svátcích. Nyní však vystoupila proti Juristentagu Henlei
nova strana SdP, která tvrdí, že je v ní organisována převážná většina 
německých právníků v CSR. Organisuje zároveI1 své vlastní l> Juristen
treffen «, což již bylo schváleno vůdcovskou radou SdP, a tím proti 
dosavadní jednotné organisaci »Slálého výboru « Juristentagu, jehož jmé
nem ještě na našem posledním sjezdu Dr. Jarolim zval i čs. právníky, 
postavila svou vlastní organisaci. Podle »Bohemie« jsou pro »Juristen
treffen« hlavně mladší kruhy a »Montagsblatt« dokonce vyslovil domněn
ku, že k rozbití »Juristentagu« došlo pro odpor říšskoněmeckých práv
níků a německé vlády, která neviděla ráda jejich účast na »Juristen
tagu«. Bude dobře pilně si všímati, kam tyto snahy povedou a zvláště, 
kdo půjde na »Juristentreffen«. Vf. 

Prevádzanie autonomie Podkarpatskej Rusi je denným tématom 
vo vládnych kruhoch. Otázka tálo dala podnet k úvahám o novej úprave 
hraníc medzi Slovenskom a Podkarp. Rusou, ktoré maly za následok ďaI
šiu polilickú komplikáciu. Zdá sa však, že tu prichádza k utíšeniu a celá 
pozornosf zainteresovan)·ch je obrátená hlavne na vnútorné otázky spo
jené s prevádzaním autonomie. Hlavné jednania točia sa okolo osoby 
guvernéra a jeho kompetencie. Rovnako dóležitým bodom jednaní je aj 
autonomný snem. Ozývajú sa hlasy z pomedzi zástupcov Podkarp. Rusi. 
ktoré ziadajú jeho čo najskoršie svolanie. Vidia v tom akiste prvý a naj
dóležitejší krok ku definitívnej úprave. Lenže práve takú dóležitosf majú 
aj iné otázky s tým to súvisiace a bude preto snáď lepšie, keď sa najprv 
všetko Jókladne prejedná a polom teprv sa pristúpi ku definitívnemu 
prevádzaniu ústavnej listiny. Lebo mohly by sa medzi časom vyskytnúf 
nové otázky, ktoré by daly prevádzaniu iný smer a došlo by sa snáď 
k inému výsledku, než bol póvodne z oboch strán zamýšIaný. Tak na pr. 
sa hovorilo aj o dajakom ministrovi bez portefeuille. A podobné otázky 
so vyskytly a možu ešte vyskytnúf behom jednaní. Dr. F. Karpat. 

Novú metodu právnických praktických cvičení zaviedol na právn. 
fakulte v Bratislave prof. Dr. Rauscher pri cvičeni ach z dejin práva stre
doeuropského . Idea novej metody spočíva v tom, že účastník cvičenia má 
byt zaujatý celou svojou pozornosfou k podávaným výkladom, čomu sa 
napomáha svetelnými obrazmL Príkladom nech je uvedený postup pri 
prvom uplatnení novej metody 3. III. t. r. lšlo o to, aby si posluchači utvo
rHi bezprostredný názor o Saskom zrkadle. Preto uviedol prednášajúci 
posluchačov do geografického prostredia miesta vzniku uvedenej právnej 
pamiatky a poukázal mapami i obrázkami na jej rozšírenie i na ráz kra
jiny, kde žil autor pamiatky. Upozornil ďalej početnými obrázkami na 
kultúrne prúdy XIII. stor., ako sa javia na umeleckých pamiatkach. Keď 
takto utvorili si posluchači historický i zemepisný rámec ku vzniku Sas
kého zrkadla, premietal prednášajúci prekrásne obrázkové vydanie Sas
kého zrkadla v jeho pozoruhodnejších čiastkach. - Týmto spósobom 
daný názor je potom podkladom ďalšej čiastky ' cvičeni a, na ktorej sú 
všetci posluchači činne zúčastnení. JK 

Ježiš alebo Cazar bolo tématom nástupnej prednášky, ktorů povedal 
z príležitosti svojej slávnostnej inštalácie na rektora univerzity Ko

menského - prof. Dr. Vratislav Bušek. 
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Vefká sieií. »Pavla Jozefa Šafárika « v novej budove Komenského 
univerzity bola v pravom slova smysle preplnená vzácnymi hosfami, na 
čele s reprezentantami ministerstva školstva, krajinskej správy, mesta 
Bratislavy, vojska, vedeckých a kultúrných inštitúcÍÍ resp. spoločností 

a čelných úradov ako aj početnými členmi miestnej obce akademickej. 
Po obšírnej zpráve odstupujúceho rektora Prof. Dr. Bohuslava Poláka, 
ktorá bude publikovaná v Ročenl{e univerzity Komenského, ujal sa slova 
nastupujúci rektor prof. Dr. Vratislav Bušek. Pre jej aktuálnosť uvádza
me aspoIl základné myšlienky jeho hlboko založenej prednášky. Celková 
duševná rozvrátenosf moderného človeka a hladanie nových mravných 
základov pre jednotlivcov i pre celú spoločnosť sú typickým zjavom dneš
ka. Neni to však po prvý raz v dejinách fudstva. Už v starovekom, osviete
nom Grécku došlo k podobným zjavom. Politické systémy sa náhle strie
daly, sloboda jednotlivcov trpela a nastal duševný rozvrat. Vtedy vzniká 
myšlienka, že morálka má stať nad právom. V ríši Rímskej táto idea žije 
ďalej, ale antický syet je do dósledkov nepreviedol. Rímsky cisár bol 
bvládcom i bohom« v jednej osobe. Až Kristové slová: »Dajte cisárovi čo 
je cisárovo, Bohu, čo je Božie « viedly k oslobodeniu jednotlivca zpod 
útlaku pohanských cisárovo 

Na miesto totalitného štátu antického prispelo kresfanstvo k ostrému 
rozlišovaniu sféry duchovnej (individuelnej a mravnej) od sféry svetskej 
(štátnej a právnej). Ale táto dualistická koncepcia fudstvu nestačila. Dd
chádzalo ku konfliktom medzi autoritou duchovnou a svetskou, takže sa 
musela hfadat iná autorita, ktorá by spory rozhodla. Výslednicou anta
gonizmu a nap1itia medzi cisárstvom a pápežstvom je západoeuropská 
kultúra. 

Ani cirkev (stredovcká) sa nevyvarovala totalitným snahám. Víťaz

stvo svetovládneho pápežstva je však tiež iba epizodou. Už počnúc od 
XIII. storočia vzniká laická ku1túra do značnej miery zahrotená proti 
výlučnej auto rite cirkevnej. Vznik národných štátov nebol namierený 
len proti ústrednej moci cisárskej. Po páde cisárstva sa ukázalo, že ani 
novovzniklé malé štáty neuznávajú svetovládu cirkevnú. Zásada »cujus 
regio, ejus et religio~, zavedená po miere westfalskom, je vlastne heslom 
absolutného, totalitného štátu. P~otesty proti tomuto panovníckemu ab
solutizmu vedú k zavedeniu istej - hoci obmedzenej a na milosti vl:idcu 
spočívajúcej - tolerancie. Až vefká revolúcia francúzska pochováva defi
nitívne stredoveké _pomery a dáva program modernej demokracii. Revo
lúcie z r. 1830 a 1848 vedú k premene absolutistického štátu k moderné
mu štátu právnemu. Zavedením konstitucionalizmu sú chránené práva a 
slobody občianské. Liberalistické pojímanie slobody malo svoje svetlé 
i stienné stránky. Nedostatok jednotného svetonázoru zvyšuje celkovú 
krÍzu. Katolicka cirkev trvá na svojej »zjavenej pravde« a zavrhuje jak 
liberalizmus, tak aj socializmus a komunizmus. Mestskému životu nevy
hovujúcu už organizáciu farnú doplňa cirkev účinnou katolíckou akciou. 
Na novotomistických základoch vybudovaná pozitívna doktrína kresťan
·ského socializmu má čelif zavrhovaným doktrínam laickým. Budúcnosf 
ukáže výsledok terajšieho boja. Prítomnosť sa zmieta v nebývalej kríze. 
vktorej nebezpečne preniká novodobé pohanstvo s totalitnými tenden
ciami nacionalizmu, fašizmu a bolševizmu. Miestami síce aj demo kra cia 
prepadá týmto metodám - jednotlivec je často utláčaný systémom stra
níckym alebo vládou finančnej plutokracie - zato by ale bolo predčasné 
hovorif o zániku demokrácie, ktorá ešte ani z ďaleka nevyčerpala všetky 
možnosti a formy svo jho jestvovania. 

. Pomer jednotlivca ku spoločnosti bude is te aj v budúcnosti predme
tom častých sporov. Dejiny nám v~ak ukazujú, že ~udstvo dosiaf vždy 



310 

odmietlo systémy totalitné. Z tejto trvalej historickej tendencie vyvodzuje 
prednášater tézu, že ludstvo bude aj v budúcnosti bojovať proti každému 
totalitnému režímu. O právo na život nebojuje len spoločnosť ako celok, 
ale aj každý jednotlivec. Preto nie antitéza: »Cazar alebo Ježiš ", lež zá
sada: »Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, ČO je Božie « má zavládnuť 
vo svete. 

Búrlivo aplaiIdovanú svoju prednášku dokončil rektor prof. Dr. V. 
Bušek srdečným apelom na univerzitnú mládež. -pp-

Studium práv v Holandsku. Podmínkou přijetí na práv. fakultu 
jest vychození sed m i třídní obecné školy a nějaké střední školy, buď 
Hoogere Burger School (H. B. S.), odpovídající naší reálce (vyučuje se 
zde také vedení knih) se studijní dobou pěti let, nebo gymnasia, na němž 
se vyučuje kromě latiny a řečtiny také reálným předmětům, avšak ve 
stručnější formě. Studium trvá 6 let. Potom následuje t . zv. eindexamen 
(maturita) a s takto získaným diplomem lze pokračovati ve studiu buď 
na universitě nebo na technice. Absolventi H. B. S., chtějí-li se věnovati 
studiu práv, musí se napřed podrobiti »státní zkoušce a « z latiny a 
řečtiny. 

U n i v e r s i ta. Na právnické fakultě možno si vybrat ke studiu: 
A) Nizozemské právo, B) Jihoafrické právo, C) »Vrije studie « (volné 
studium). 

A) Nizozemské právo. Největší část studentů se věnuje tomuto oboru. 
Ve 4 semestrech se přednáší 1. Právo římské, 2. Právo staroholandské, . 
3. Nauka o státním hospodářství a 4. Úvod do právního studia. Nato 
se student podrobí »zkoušce kandidátnf«, trvající 1 hodinu. Před touto 
zkouškou se dělává ze dvou předmětů (obyčejně z práva staroholand
ského a římského) t. zv. tentamen, odpovídající našim kolokviím a ma
jící platnost jednoho roku. Examinátoři zkouší potom dopodrobna pouze 
z těch předmětů, z nichž student nemá tentamen. Složením této zkoušky 
se stává student »kandidátem iuris «. Doktorální zkouška pak následuje 
po dalších 6 semestrech, takže studium práv trvá celkem 5 roků. Přednáší 
a zkouší se: Nizozemské právo občanské, obchodní, procesní, státní, trest
ní· a trestní procesní právo a podle vlastní volby další předmět, jako: 
agrární právo, správní nebo mezinárodní právo, sociologie, kriminalogie 
a pod. Také zde je možno složit napřed tentamina z předmětů vlastní 
volby. Touto zkouškou doktorální nabude kandidát akademického titulu 
»Mr.« (Meester in den rechten), vyrovnávajícího se našemu JUDr., jehož 
se vyžaduje pro úřad soudce a státního zástupce, jakož i k zápisu jako 
advokát, vesměs pouze v Nizozemí (evropské pevnině). Chce-li ještě někdo 
dosáhnouti titulu »Dr.« (doktora), čistě vědecké to hodnosti, které se 
v praxi nikde nevyžaduje, leda pro soukromou docenturu, a proto také 
velmi zřídka se uděluje, musí býti »Mr. « a podáti děkanovi fakulty diser
tační práci o nějakém vědeckém předmětu. Po jejím sCQválení následuje 
promoce. Ti, kteří chtě-jí býti právnicky činni v nizozemské Indii, mohou 
studovati buď pouze nizozemsko-indické právo bez předchozího studia 
holandského práva, anebo jako pokračování tohoto. 

B) Pokud se týká studia jihoafrického práva, nebylQ dosud možno 
získati nějakých zpráv. 

C) Volné studium jest určeno hlavně pro toho, kdo .po zí~kání ~i
tulu »Mr. « se ještě hodlá zabývati výlučně státními vědami. Proto se 
toto studium také nazývá přepychovým. Také lze takto studovati úplně 
odděleně bez jakékoli právnické přípravy. Kandidátní zkouška je tatáž 
jako .u A. Při doktorální zkoušce je hlavním předmětem nějaké právo 
jako u A, ostatní předměty bývají brány z jiných fakult se schválením 
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profesorského sboru. Kandidátovi se tím však nedostává titulu Meester, 
nýbrž následuje ihned specialisace pro úřad notářský, diplomatický atd., 
anebo se podává disertační práce doktorská. 

Seminářů v našem slova smyslu není, nýbrž t. zv. disputy, .praktická 
cvičení při nichž se odevzdávají písemné práce, jež lze také později do
plňovat na doktorskou disertaci. 

Akademická svoboda je zde podobná jako u nás. 
K o I e j n é není stanoveno pevně, nýbrž odstupňováno: První člen 

rodiny fl. 300.-, druhý fl. 250.-, třetí a každý další fl. 200.- ročně. 
Zkušební taxa za každou hlavní zkoušku fl. 60.-. Při »volném studiu « 

není n1,ltno se dáti na universitě zapisovati ani imatrikulovati. Po od
bytí předběžného studia stačí přihláška ke zkoušce kandidátní (dokto
rální) a zaplacení fl. 60.-, čímž se llšetří placení vysokého školného. 
Takových případů se však málo vyskytuje. Nemajetným studentům se 
umožňuje sice studium rozličnými nadacemi a stipendii (Academische 
Rijksbeurzen a Rijksstudiebeurzen), avšak z toho, že jsou neznámy slevy 
a osvobození od kolejného a že přesto je nával veliký, možno soudit na 
blahobyt obyvatelstva. (1 florin odpovídá asi 15.70 Kč!) 

Po měr a v z tah y mez i pro f e s o r y a s tu den t y. Poslu
chači každé fakulty volí každoročně ze svého středu fakultní výbor, který 
hájí zájmy studentstva vůbec a zvláště vůči profesorskému sboru, tlumoče 
různá přání a žádaje odstranění případných nedostatků. Volí též před

měty prázdninových kursů. Spolupráce mezi profesory a studenty je tedy 
velmi intensivní. Holandské studentstvo není politicky ani zdaleka tak 
exponováno jako naše. JUe. K. Eis. 

o op~tření, která mají zjednodušit veřejnou správu přednesl na 
valné hromadě spolku finančních právních úí'edníků výstižný refera.t 
prof. dr. K. Laštovka. 

Autor zabýval se především stížnostmi proti veřejné správě. Uvedl, 
že příčin, pro které podání stran nejsou včas vyřizována, je celá řada. 
Nejméně stesků je proti úřednictvu samotnému (sotva 5%). Právní řada, 
řešící zjednodušení veřejné správy zabývá se především otázkou, jak 
přinutiti úřady k včasnému vyřizování ~tran. Prostředky, kterých lze po~ 
užíti jsou zejména tyto: 1. dozorčí stížnost, 2. fikce vyřízení, 3. devoluce. 

Použití dozorčí stížnosti Laštovk.a odmítá, poněvadž při ní pře

važuje zájem veřejný nad soukromým a strana nemá právního nároku 
na to, aby se jí úřad zabýval, dávajíc pouze stížností úřadu popud 
k tomu, aby - je-li zde zájem veřejný - staral se o nápravu. Také 
řešení pomocí fikce neuspokojuje proto, že vzniká další otázka, má-li se 
použíti fikce kladného nebo fikce negativního vyřízení. S tím spojené 
těžkosti činí fikci méně vhodnou pro generelní í·ešenÍ. Přimlouvá se 
však za prostředek třetí, totiž devoluci. Při tom poukazuje na zkušenosti, 
docílené v správním právu rakouském, polském a francouzském, zabývá 
se s jednotlivými námitkami proli nj a řeší otázku jejího použití u jed
notlivých instancÍ. Šířeji zmhluje se o problému devoluce u ministerstev 
.a otázkou, jak donutiti ministerstvo k rychlému vyřízení aktu. Nelze 
v našich poměrech ukládati ministerskému předsedovi práva, zasahovati 
do jednotlivých resortů přes hlavu příslušného ministra. Připouští však 
možnost zákroku stížností k nejvyššímu správnímu soudu, poněvadž ne
vyřízení spisu v stanovené lhůtě l~e považovati za porušení subjektivního 
veřejného práva. Také odsouzení správního úřadu k hrazení nákladů 
bylo by i zde účinným prostředkem. Poukazuje na řešení rakouské ~ 
-odmítá tento způsob jako nevhodný pro naše právní poměry. fb. 
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. Redakční rada pražská, konala schůzi dne 10. III. 1937 za předsed-
nictví prof. Dra Boháčka. Zúčastnili se jí Dr. Cakrt, Dr. Homolka, doc. 
Dr. Kliment, Dr. Pošvář, Dr. Edelstein, Dr. Štaťl, Dr. Klíma, Dr. Strá
necký, Dr. Horka, Dr. Kepert, Dr. Kubeš, Dr. Novák, Dr. Reichert. V de
batě byl probrán redakční materiál přfštího čísla. Redakční rada brněn

ská konala schůzi dne 15. března 1937 za předsednictví prof. Dr. Neu
bauera. Zúčastnili se jí Sp. prof. Dr. Cáda, Doc. Dr. Kubeš, Dr. Uhde, kol. 
Sommr, Kepák, Kusák. V debatě byly probrány tyto nejdůležitější body: 
přípravy k brněnským promocím presidenta Beneše, novela zákona v nss.~ 

osnovy velkých zákonů (obč. zák. atd.), obsah příštího čísla. Redakčná 

rada bratislavská, konala schódzu dřla 15. III. 1937 za predsedníctva 
prof. Dr. Rauschera. zúčastnili sn jej kolegovi a Doc. Dr. Knappek, kol. 
Sylva Šimová, Dr. Bečvář, Anton Bliska, Dr. Frant. Karpat, Dr. Jozef 
Karpat. V debate boly prebrané príspevky členov redakcie do »Všehrdu«. 
Budúca schódza stanovena bola na deň 15. apríla o 17. hod. v seminári 
dejín práva stredoeuropského. 

Lit e r a tur a. 

Prof. Dr. Emil Svoboda: Ideové základy občanského práva. 1936. 
Str. 100. Nákl. » Vesmíru « v Praze. 

Před nedávnem vydal prof. Dr. Emil Svoboda ve sbírce » Základy " 
pořádané Petrem Zenklem nadepsanou knihu, ve které si učinil svým 
úkolem, nejprve postaviti právo do správného světla lidské činnosti kul
turní a civilisační, dále vřaditi právo občanské do soukolí státního mecha
nismu právního a konečně podati obraz myšlenkové soustavy občanského. 
zákoníka. . 

Úkolu tohoto, nijak snadného, zejména byl-li splněn na necelých sto. 
stranách malého formátu, zhostil se s plným zdarem. Podařilo se mu 
vytvořiti originelní populární dílko, vědecky hodnotné a současně ne
odrazující škrobenou učeností, které skýtá i přes stručnost velmi dobré 
poučení o svém tématu, díky vhodnému výběru důležitého a charakte
ristického. Výklad jest i čtenáři právnicky neškolenému lehce srozumi
telný a upoutá. Dovede, co vytýčil si autor v úvodě, postaviti do správ
ného světla právo a právnictví. 

Kniha jest určena v prvé Í'adě pro neprávníky-posluchače mimO'
fakultních přednášek prof. SvO'body. Zaslouží si však plně doporučeni 
i čtenářům tohotO' časopisu, a to zejména z řad posluchačů práv. Hodí 
se totiž velmi dobře jako úvod zejména do studia práva občanskéhO'. 

Měla by však býti čtena i právníky vyšedšími již z fakulty. Nejedna 
kapitola přispěje jim ku správnému pochopení sociální funkce práva 
i jejich úkolu. Dr. Josef Pražák. 

Tvůrcové dějin. 2. rozmn. vyd. německé vydal Petr Richard Rohden~ 
čes. autor. vyd. doplněné ' redigoval Karel Stloukal. Ctvrtý díl: Přítomnost. 
Cást 1. 

Další díl této encyklo:pedie biografií, jimiž celkové dílo s:I!ěje k zá
věru, má dvě části: Revoluce a restaurace a Doba národnostních zápasů. 
Na linii díla se nic nemění ani v tomto pokračování, takže stačí odkázat i 
na předešlé referáty (XVI., 90, 270, XVI!., 169), které byly tu uveřej-
11ěny. Sluší vyzdvihnouti, že český redaktor získal mnoho článků původ
ních, a to nejen z českých dějin, nýbrž ' i dzích (na př : La Fayette, 
Volta a Stephenson a p.), takže přínos české redakce rovná se téměř po-
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