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Obsah článku francouzských a nemeckých. 

Megalos A. C a l o y ann i, soudce »ad hoc« za iteeko u Stá
lého soudního dvora mezinárodní spravedlnosti a profes~ Aka
demie mezinárodního práva v Haagu: LondýnsRé konvence a mezi
národní trestní soudnictví. 

Zásada, že kolektivity nelPo dléhají trestním sankcím, byla ip'rolomena 
oddílem VIT. míro'vé smlouvy ver.saillské, která stanoví trestní sankce proti 
vinníkum na válce a na rporušení m€Jzi,národní morálky. Ve Společnosti ná
rodu a rwzných mezinárodních institucíeh bylo pak jednáno o D,r,ganisaci 
soudu mezinárodní trestní spravedlnosti, aV'šak dosud hez prwktického vý_ 
sledku. Konvence o ,definici úto'ční1ka, po,dep.sané v Londýne 3;. 'července 
191313, mají veliký význam, i když seomezují jen na ne~teré stá ty. Deň
nice útočníka stala Ise tu s,oučástí posiiivního mezinárodního práva. Tím 
byla proká;zána veliká slu~ba míru i mezinárodníspravedlnosti, stává .se 
však tím naléhavejší organisace me\Zinárodního hestního Isoudnictví, které 
by vy,rklo· v konkretním prľípade, kd,o je rútO'čníkem a ulo'žilo sankce trestní 
a cirvilní. Bylo by snad možno,a'by aspoň ne-které státy ,se otázkou vážne 
zabývaly k dolbru všeho lidstva. !Snad by bylo l'ze roz,šÍ-riti D trestní pravu-. 
moc jurisdikci iStálého ,soudního, d'\1lora mezinárodní srpravedlnosti v Haagu, 
jeDŽ se ·tak sk.vele osvedčil. »iPravý ' klid a proto ani pravý mír nebudou 
vládnouti Vie iS'Vete dfícve, ne,ž národy a jejich vládci pHjmou v mezinárod
mm tres,tním 'soudnictví to, co prijali ve ,svém trestním sDudnictví ná
rDdním.« 

Th. G i van o v ite h, univ. prof. v Belehrade: čsl. osnova 
trest. zák. s hlediska tripartice (personalismu) • 

Tripartice (trichotomie, \pel"sonaUsm) 's·taví rv systému trestního \práva 
zlDčinee vedIe tres,tného činu a ·sankce. V tomto smyslu jsou vy!praco,vány 
četné nDvej.ši osnovy a lZákoníky trestní. N a\proti tomu čsl. osnova 'z r. 119216, 
ač jest na výši moderní vedy, neodpovidá tripartirČní nauce, i když činí k ní 
nekteré náibehy. Stanorvisko čsl.otsnovy, tripartid nepfející, jeví se nejen 
v její d,ilkci, 'ale zejména v Dddelení II. druhé hlavy, která v ,sobe 
zahrnuje nej en preda>isy, týlkajicí se ,zločince, ale i takoiVé:, které se vztahují 
k trestnému činu. Hlava n:. nemela Iby hýti nadepsána »trestné 'činy«, nÝ.brž 
>trestný čin a zločÍnec«. 
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J. A. R O U x, ge:nerální tajemník Mezinárodní společnosti pro 
právo trestní, rada nejvyššího soudu v Paríži, dfíve univ. prof. 
ve štra:sburku: Trestní systém prípravné osnovy trestního 
zákoníka francouzského. 

Kdo by vytýkal této osnove, že nero.z,rešila otázku trestu smrti a ko
loniálních ,trestu, ·zapomínal 'by, že trestní zákom má úkoly vredevším 
pcraktieké a 'že stačí, je-li tu dána v 'zákone možnost, aby ·pra~e prestala 
ohou !práve ulVedenýcih olpatrenÍ užívati, budou-li pro to [prOdmín:ky, 'zejména 
bud!e-li (pro to mluviti verejné mínení. · Rovnež neprávem hý!Vá ·osnove vy
týkáno, že chtela býti príliš ,o·riginální a velmi málo pHhHžela k novým 
kodifikacím dúm. Využila výsledku moderní vezeňské nauky, ,odstranila 
verejnost výkonu trestu smrti, zrušila trest iVYlPovedení a !premenila relegaci 
na dočasné zabezpečovací o!patiení. Osnova podrohila pronilkavé revisi 

. sys tém trestu na svobode. N epHjala sice prinCÍ[> parale1ních tres.tu, usiluje 
však ales!poň o p:Hsné od-Ioučení ,tech, kdo porušili zákon neúmyslne, od 
ostatních zločincu. Výkon trestu má hýti !prodchnut myšIenikou Í1Ildividua. 
lisace a ,progrese. Treba !pHhlfžeti k clHvejšÍmu životu vezňovu,zmírniti 
výkon trestu vposledním stadiu a pHpravovati vezne :k životu na .s,vohode. 
Osnova francoulZská nebyla imspirována ,dogmatismem a touhou !po origi
nalite, ale realismem, zdravým smyslerm a úsilím o skutečný pokrok. 

M. S U b ·o t i Č, president nejvyššího soudu v Belehrade: Nové 
trestní a vezeňské ZákonodárstvÍi v Jugoslavii. 

Reformami provedenými vletech 119'29 a 1980 bylo v Jugoslavii tre·stní 
zákonodámtví sjednoceno. Stalo se ták trestním zákonern, tre,stnÍm rádem 
a zákonem o výkonu trestu na !Svobode z r. 119219-, jarkož i narí.zeními z roku 
'1;GSIO o výkonu zabezpečovacích ,o!patrení, () zakládá:ní a činnosti státních 
ústavu pro výchovu a nápravu detí a nedospeleu, o výchove a ná,prarve 
osob nezletilých, odsouzených k trestu na svobode. Temito olpatfeními byla 
zajištena ochrana statku a zájmu individuálních i státních na zcela ruzném 
základe, než činilo staré zákonodárství. 

Julian Te o d or ese U, univ. prof. v Bukurešti: Zvláštní zá
pro mladistvé zločince. 

Autor klade si otázku, je-li .vhodno soustrediti celé trestní právo do 
jediného zákoníka či s!píše vyipracovati zvláštní zákony o trestných činech 
tiskových, o mladistvých zločincích a pod. Vyslovuje se pr:o Izvláštní trestní 
zákoník IPro mla-diiStvé zločince, nehoť trestní soudnictví osob mladistvých 
~e podstatne lišíod trestního lSoudnictví dospelých. Z toho !plyne potrelba 
speciaHsace s'Úudcu mládeže, zfVláštní z:púsob výkonu výchovných opatrení 
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na osobách mladistvých. Trvání Mchto Oipatrení melo. by ' býti omezeno jich 
Po.trebou, niko.H časovo.u výmero.U, uvedeno.u v rOlzsudku. Též trestní fízení 
pro.timladistvým melo. by býti o.dchylne upraveno.. 

Pro zvláštní zátkoník pro mladistvé zlo.čince 'roq;ho.dl se i českOiS'lovell

ský záJkonodárce zákonem Č. 48 z r. 191311. 

H. v. Web e r, univ. prof. v Jene: Zákaz výkonu živnosti a 
povolání jako prostfedek kriminálni politiky. 

Zákaz výk.onu živnols-ti a povo.lání teší se proti do.hám dfívejším ~ivé 
Po.,zo.rnosti moderního trestního iZákonodárce. MUže hýti' !podle lS'vého účelu 
trestem i zabezlPeč.oiVacím opatrením. Jako trest náleží mezi tresty na ma
jetku. Má význam jen jako zvláštní trest za určité delikty. Je jeho. p.red
no.stí, že je tu úzká souvislost mezi uloženým zlem a činem. Jeho vadou 
je nepatrná možnost odstUIPňování a ohtíže pfi výko.nu. Pfi zákazuo.so.onÍ 
činnosti musí býti presne vymezen r·ozsah 'zákazu. Kde je predmetem zákazu 
konkretní provo.z, je tím dostatečne určen rozsah zákazu, treba však uvážiti 
'duslediky uzavrení pro.VOZU pro. nezúčastnené tretí .o'sohy. Po.dstatne ruzn.ou 
Úlpravu pŤedipokládá arci :zákaz výkonu ži'VnOisrti a pov.olání jako 'z a'bez!pe
čovacíopatrení jak co. do po.dmínek, tak co do výko.nu. Zabezpečovací .opa
trenI nesmí tl'vati déle, ani sahati dále, než to.ho vyžaduje jeho. účeL Melo. 
by býti - jako 'Po.dle čsl. o,sno.vy - ukládáno. so.udem. Zákaz výk.onu živ
nosti a :poiVo.lání jako. trest i Jako. zabezpečo.vací o.patrení muže konati vý
tečné sl~by iZejména v trestním právu iho.srpodárském, pfihlíží-li se náležite 
k individuMním ruznostem PQmeru, do. nichž má o.patrení to 'zasáhno.uti. 
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