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zení rozsahu povinnosti náhradní v konkretním případě podle 
jeho okolností, zejména druhý z nich. 14

) 1
5

) , 

V případech škody způsobené dolo et culpa lata má podle 
osnovy zahrnovati rozsah náhradní povinnosti, jak výše již uve
deno, » skutečnou škodu a ušlý zisk, « nikoliv více na rozdíl od 
§ 1324 ve spojení s § 1323 shlazení způsobené urážky, čímž byla 
by odstraněna , a to negativně, známá kontroverse k slovům 
těmto se pojící. 16

) 

Ochrana německé krve. 
Dr. Josef Kepert. 

(DokončenL) 

Nestačí však, že lidé nečisté krve jsou vyloučeni ze všech 
veřejných funkcí. Nutno dbáti toho , aby taková nežádoucí indi
vidua buď nebyla napříště vůbec plozena, nebo aspoň aby ne
ohrožovala čistotu rasy těch, kteří jsou v přítomné době od 
ostatních tak pracně a často ne bez nádechu komičnosti odlišo
váni a oddělováni. Ohledně krve pathologické odhodlali se 
Němci k prvému řešení. Zákon k 'zamezení dědičně nemocného 
dorostu (z 14. VII. 1933) pařizuje sterilisaci osob, od nichž lze 
dle zkušenosti lékařské vědy s velikou pravděpodobností očeká
vati, že jejich potomci budou trpěti tč:žkými tělesnými nebo du
ševními dědičnými škodami. (Dědičné choroby jsou taxative vy
počteny takto: vrozená slabomyslnost, schizofrenie, mechanic
ko-depresivní poblouzení, dědičná padoucnice, dědičný Vítův 
tanec, dědičná slepota a hluchota, těžká dědičná tělesná znetvo
ření, těžký alkoholismus.) 

Pokud jde o krev z rasových důvodů ideám národně-sociali
stickým nevyhovující, spokojili se isolací závadných jedinců, 
ghettem sice morálním, jež co do důsledků ve spojitosti s ostat
ními protižidovskými opatřeními a následkem pečlivě pěstova
ného antisemitismu německého lidu se od ghetta skutečného 
v ničem neliší. Musí se mu podrobiti všichni, kteří osvědčili ta
kovou otrlost, že zůstali v Německu přes neskrývané projevy ne
žádoucnosti. 

Zákon na ochranu německé ' krve, třetí z norimberských 
zákonll, má trestní sankcí podepříti zásady, jež mají býti kaž
dému Němci samozřejmými, zásady o hanbě styku ušlechtilé 
rasy s nečistou. Z vlastního účelu podporovati čistotu rasy za
mezením plození dětí rasově smíšeného původu poznáme velmi 

14) Pokud jde o literaturu viz pozn. 8. 
15) De lege ferenda pro takovou změnu a myslím d.ůvodně Ehren

zweig, II, 1, str. 66. 
16) Hlavně Pfaff: Gutachten, str. 11 a n., 90 a n.; J. Bl. 1885, 

str. 387 a ns. (pokrač.) . Výstižný přehled v Klangově Kom. 1. c. 
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příznačné výstřelky s oním motivem mající buď málo, nebo vů-
bec nic společného. -

Sňatky mezi židy a státními příslušníky německé nebo 
druhově příbuzné krve jsou zakázány. Sňatky proti .. tomuto 
předpisu, třeba i v cizině uzavřené)- jsou neplatné, zmatečné. 
Zmatečnost jejich se zjišťuje žalobou, kterou může vznésti jen 
státní zástupce. Vinníci se kromě toho potrestají káznicí. Po~ti
ženi mohou býti nejen snoubenci, nýbrž i stavovští úředníci př.i 
súatku intervenující. 

Jde-li o židovského mlsence s pouhými dvěma židovskými 
prarodiči, je možná dispens. Při rozhodování se bere zřetel na 
tělesné, duševní a charakterové vlastnosti žadatele, na délku po
bytu jeho rodiny v. Německu, na jeho nebo otcovu účast ve svě
tové válce a na ostatní události v jeho rodině. 

Prováděcí nařízení obsahuje (§ 6) obecné ustanovení, že 
je zakázáno uzavříti manželství, lze-li z něho očekávati potom
stvo, ohrožující čistotu německé krve. Toto zřejmé novum roz
šiřuje pojem smíšeného manželství na ostatní nepříbuzné rasy, 
jako na cikány, černochy atd. Nařízení je takto ' důslednější než 
zákon, který se omezuje na židy. 

Trestný je dále mimomanželský styk (prováděcí nařízení" 
zdllrazňuje, že je míněn výhradně styk pohlavní) mezi židy a 
ostatními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve 
(§ 2 zákona) . Zde je jakákoli dispens vyloučena, závadnost sty
ku naproti tomu omezena na židy, nikoli jiné cizí rasy. P~o 
tento delikt se trestá jen muž, ať arijec nebo žid; prvý proto, 
Žé se zapomněl se židovkou, druhý proto, že svedl a poskvrnil 
německou dívku, jež jest nedotknutelným »grál, m čistoty krve«. 

Repertoár deliktů, ohrožujících německou rasu, není však 
vyčerpán: vězením a peněžitým trestem bude potrestán žid, za
městnávající ve své domácnosti ženu německf nebo příbuzné 
krve mladší 45 let. (Přímo groteskní vzkřížení a4tatis canonicae!) 

Ze systematiky zákona se pak již docela vymyká skutková 
podstata jeho § 4, ohrožující trestem Žida, který vztyčí říšskou 
nebo národní vlajku nebo užívá říšských bareJr. Naproti tomu 
je užívání židovských barev nejen dovolelllo, ný'hrž výslovně po
staveno pod státní ochranu. Horší už~o ude s ochranou Žida, 
který svými odznaky by příslušnost ke vé ra #e okázale mani
festoval. Je tak důvodná obava, že on k.oncese zůstane z ini
ciativy samých adresátů nevděčně ne užita. 

. Kdo byl ve svém optimismu po~ {ud překvapen zjištěním, 
že revoluční ~ásady hnutí se dostávájí v plném rozsahu do zá
konodárství Ríše, bude se snad upokojovati přesvědčením, že 
prakse najde přijatelnou formu aplikace. Než neprávem. Po 
prvních zkušenostech se zákonem vydává (2. IV. 1936) ministr 
spravedlnosti oběžník státním zastupitelstvím, svědčící o odhod
lání vlády hnáti věc do posledních d.ůsledků: reaguje na některé 
pochybnost~ justičních úřadů a vyťládá je vesměs in peius. Zá-
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52 

věrem se zdůrazňuje, aby soudnictví za všech okolností a s nej
větším úsilím prosazovalo norimberské zákony. Stejným du
chem je nesen výnos ze září 1936. Rasové zákony jsou prohla
šovány za těžisko, za jádro základního řádu Říše (Grundord
nung) , jenž jest dle ustáleného názoru ještě něčím vyšším než 
její positivní právo. 

K rasovým zákonům a jejich prak si obrací se státní sekre
tář a 'pruský státní rada Roland Freisler, známá postava naci
stického trestního práva, v časopisu » Deutsches Strafrecht« 
(»Ein Jahr Blutschutzrechtsprechung in Deutschland«, seš. ll. 
až 12. 1936). 

V rozboru , skutkových podstat poukazuje na příbuznost 
těchto s normami o zradě vlasti. Ohrožují v popředí stojíc~ 
snahu po zabezpečení fysíckého života národa, jež je předpokla-
dem jeho branné a pracovní síly. , 

Připomíná, že v § 2 jsou zahrnuty dva zcela rozličné de
likty co do ohrožených statků:' jednak pohanění německé cti 
stykem muže německé krve se židovkou, naproti tomu však po
hanění německé rasy zprzněním německé ženy židem. V prvénl 
případě jde o urážku rasové hrdosti a cti a o zradu povinné věr
nosti, v druhém případě jde o zamezení toho, co židům opětov
ně bylo předhazováno, že totiž na německou ženu hledí jako 
na » lovnou zvěř své vášně«. 

Do polovice října 1936 byl pro tento § 2 uložen pravoplat
ně trest v 299 případech. V ohromné většině jich byli pachateli 
židé. ' 

Posouzení okolností, jež soudy shledávaly rozhodnými pro 
výši trestu, jeví neskrývanou Freislerovu snahu po praksi co 
nejpřísnější. 

, Uznává za polehčující okolnost styk s prostitutkou, nepři
pouští však, aby souhlas ženy byl též takovou okolností. Žena 
není činěna trestně odpovědnou, a proto její stanovisko není 
rozhodné ani pro výměru trestu. Neměl by však patrně námitek, 
aby 'naopak vytrvalé svádění ženy bylo důvodem zostření trestu. 

Velmi pozoruhodná je argumentace Freislerova v tom, po
kud dlouhodobost poměru, zejména trvá-li již od doby před 
platností zákona, je významná pro výměru trestu. Možno, my
slím, nalézti leckterý důvod pro názor německými soudy zastá
vaný,že takový dlouhý poměr se ,zakládá spíše na náklonnosti 
než na vášni. Freisler však dovozuje, že dle názoru zákonodár
ce náklonnost mezi příslušníkem německé rasy a žide,m je ne
přirozená a proto není ani žádnou náklonností. Trvalost poměru 
je pak důkazem zvláštní zarytosti vůči předpisům zákonů Říše. 
Zřetelnější důkaz, že ze všeho lze při dobré vůli vyrobit důvod 
dalšího zostření trestu, nelze si zajisté představiti. 

Stejně se to má i v jiných směrech. Namátkou vybíráme 
otázku, pokud může pachatele ospravedlniti výmluva, že se 
zmýlil v rasové příslušnosti druhého. Freisler dosahuje svého 
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tvrzením, že nikdo nebude omluven tím, že si nebyl vědom proti
právnosti činu, když tato skutečnost múže spočívati jen na ne
zdravém, neněmeckém pojínlání práva a bezpráví. 

Důkaz židovství doporučuje prováděti nejen listinami, 
svědky atd., nýbrž i indiciemi. Tak za žida může být považován 
až do důkazu opaku, kdo přišel z východu, neustále se se židy 
stýká, při prozrazení projeví strach z trestu, sám se dříve za 
žida vydával, jeho jméno a zp'ůsoby jsou židovské atd. 

K těmto ideám, k těmto zákonům a k této praksi netřeba 
dlouhých komentářů. ,Dostatečným vysvětlením jejich duchfl 
jest to, že prominentní osoba německého právnického světa ne
váhá se pustit do argulnentací poněkud příliš labilních, aby 
utlumila každý náznak lnírnosti, kterou německé soudy viděly 
odůvodněnu přes strohý trest zákonů. Pro nás je těch několik 
ukázek dokladem, kam až zašel revoluční radikalismus v oblas
tech, kde tolik energičnosti zdá se nám býti při nejmenším pře
hnaným. Nemusíme se jistě stydět, že tento »pokrok«, přes pří
mé sousedství, naplňuje náš pouze úžasem a nikterak neponou
ká k napodobení. 

PRVY UNIFIKAČNY SJAZD. 

I. UNIFIKACNÝ SJAZD PRAVNIKOV, poriadaný Právnickou jedno
tou na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, konal sa za početne; účasti prá,,
nikov z celého štátu v dňoch 26.-28. septembra 1937. Zah·a;ovace; schódze 
sa zúčastnili a; predseda vlády Dr. Milan Hodža a mjnister spravedlnosti 
Dr. Ivan Dérer. Z ich pozoruhodných prejavov uvedJeme aspoň stručný 
obsah. Protektor sjazdu Dr: M.. Hod ž a úvodom poukázal · na to, že 
v štáte, ktorý spočiva na jednotnom právnom poriadku. možno bezpeč
nejšie a prenikavejšie, decentralizovať štá!nu správu .4, č? na;via~. ú~~lov 
preniest na samospravu. Preto postupUje decentrah facla s umflkaclOu. 
Mnohé sa už previedlo. Ani so školskou radou pre Slovensko sa už ne
bude dlho čakať. Naša verejná správa potrebu;e okrem decentralizácie 
a; vnútornú reformu. Právna rada u predsednictva ministerske; . rady vy
konala už niektoré pripravy ku správnej reform~ . PrcJvda, to nie ;e malý 
úkol a s jeho riešenim nebudeme tak skoro /;notov' . Moderný štát už 
nie je vrchnostenským a policajnÝm štátom XIX. storočia. S niekdaNim 
libera1istick(jm pojatim štátu juristického sp1)va te I;az štátny interven
cionizmus t. ;. zásahy do hospodárstva a ce éh sú~ru záu;mov sociál
nych. Nie je však možné, aby úmerne so vz astÓm štátnych úkolov vzra
stal aj počet štátnych zamestnancov. Preto ude treba z;ednodušovať ve
rejnú správu. Nová generácia úradnická usZ- byť schopná bezvadne a 
hladko vykonávať Št. správu pre všetkýchj' občanov štátu. Bude preto mu
sel štátny úradnik vedla znalosti št. jazyka ovládať a; menšinové jazyky. 
Je potditelné, že zdravá menšinová politika nadobúda pódy aj v súsed
nych štátoch, Madarsko nevynimajúc. 

M ,i n i st e r Dr. D ér e r vo svojom prejave oznámil. že 20-té vý
ročie trvania nášho štátu budeme móc( osláviť uzákonenim nového ob
čianského zákonika a civ. pOl'iadku súdheho. Je pripravená osnova trest
ného zákona, pripravujeme osnOVll tr.estného poriadku. Min. spravedl
nosti pripravilo už osnovu obchodného~ ,zákona a pripravuje osnovu exe
lwčného poriadku. Nový advokátsky poriadok bude čoskoro predložený 
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