
171 

254 

24 

26 

253 

219 

111 

184 
186 
~37 

~51 

30 
!24 
!56 

~ . 

o zásadá.ch 
našeho správního soudnictví .. 

Přednesl v Právnické Jednotě v Bratislavě pro i • Dr. La š t o v k Cf. 

§ 86. Úlslt. liisHny oUlS:trunIQNlU!je: . 
18;) V niJžlškh úř,ade,ch ISlprálV1nÍ1ch (a c:OOl/U1·. nťinÍlsltelistev): 
§ 85. huiddJŽ .po'dl,e moiž:nOiSiti Zlals1tlOulpen ~ive.l o!bič,am)s(ký, 
lb) ptři 'Úřardeloh -s:prá!vlní1ch bruď pOlsroa!I'álIlO o. neovyldaJtměj-

š í oc"l1.lI1amu :prav la lZáljnlů ,olbič:am,jslwa (ISlp!I'álv'nÍ ,slo'Uld1nicltrví). 
Uls,tarnolvení tlOltO jelslt 'ZáJV'aJZIThOU d'irelklúirvou piI'1O lOiI"gálIly, 

jimiž pNlSllrulší úřlaldy zřilZlovalt,i a olrg'aIl'1iISlov,alti, t. j. pTlO moc zá.-· 
kO"ll'O'dálr;r,l .. o,u am'oc 'Vý:ko'lllll'OU § 89 a: 90 túlslt. ~j:st.. 

B[lilžlšíchptřeld[pilsů ° t'OllTI, v jaké floYlmě má bý,ti rúlč.als!l; U-
du IV nižlšÍ'ch tú.ř,adeeh s'táJtJní1cíh u1s'kutelčnena, \ÚisDava neoibsahu-
j e. M iO{l1.IOru to iJ::>ýtti f1o['lmy rŮlZlné old pOfmhél plo[':arcLní ,člÍlllnlolsti ú-
ř,3.ldem zceQa d,le j e,ho nválžlelní vy)bfr:arnýlch oblč,amů aJž k př:íimé:.. 
IsPOI:\u'l"OIZlh,Oldiorvla:cí 'm lo1ci U!rlc:iítý/lTI z[púslQ1belIll v,olleln~Tdh ~áis'tUjpců,. 
o.b:c-am'slt'Vla.. N ajp['lo,ti rtrOITIl'U, plok-uld jld,e ° o'clhlI"alnm p:rálV a z:áljlmú~ 
O'blČraIDJsrtNa, úlsltav,a nialZllialčuo e rtm ptřÍlIl1l0 ulI."'či,tou celSltu" L h 
s'PIrá vrní Slould.ll1i1cttJvÍ. 

OicihlI'lam:a pir'áiv a zálj1mů olblčalI1lslÚV'a na, poli p:rárva veř,ejtIllé

ho 111.ůlže Ibýtti UJslkU'te.c1něJna, růe~nÝ1m z,pŮlslOibeiln; mluví Ise OJ 

tro!jí k ,on-trolle ;slP1rátvy .(Isorudní, 'slpTáJvní a Ipa,'!"lia'mentní; Sir. P:ra
ž ák, Ú'srtavrní ,prá\Tio III. tdíll', A,nlschiitrz 'V SY1stelm!aHsd:le Re,chts
wIÍlslselnls·cha,fít st!l.~. 3148). J'alk 'Zlná:mo, není .t-aJtn ifIDojí kOlnltmol!Ia;. 

,stejjně úlcjlIl1ná: ne'j~if1olnlikl8!.vějBí j 'elslt rk.'orntTIol,a Isortl.'dní a ,tedy i: 
, k o,n;wa,la vy(koiná'y,aná ISIlH',á;v'nÍlmi soudy. 'AruslchiitlZ 1. c. prálvelIl1" 

rl1 0'k1áld'á 18Jpr. 'SIO udnilc tví >>lZla nej'v1zne:šenej,ší a. ne'jú1člinnějši 
odllrallllu p!I"á,v l» a i n lalŠe úSltalv'a v ní vildí ne:jvydatnější och~a· 
II II p!I' álv lotb(c'alnJst(VIa.. D ef!ini:c e Slp:r. SO,UJdlllilcitiví ÚlSltl8J va ovš erm n e
p o'd,álv á, ,a: otdk1alzulj e Itu pa trrně mla o!blVylklý výlz'llIalIll d,ehn v Ute-
1I." .=.vtuře i)Oitlilž r,olz~.IOldro:vámí veď'el}nlolp~áIVlllíICh ,SPOIrŮ, j elž p:r:orváděj i' 

ISlpTáv1n[ !úřady ve f'O!l."lIll,áiClh ISlouldnílho řízemí, t. j. za I'IolzhordugÍ
d hJOl SlP<O!]U~ů:slo!bemí iinrtelrelSlselllltů j la!ko sltlran: 

Že ziáklolnOidlálrlcti l1JeJšIl,o tu j e:nrolIIl -o :p1oruJhý o!rnamelllt Úls,ta- · 
vy, nýibr.ž -o válžlně In1Í1nřrnlé U/$,ta/il'DíVelní, jelhlo1ž nuJ1mo přis:ně dbá-o 
M, d1olk'alZ,uli e .reďO'rlJ.1.1a 'tInít~ní sprárvy p~orveiden:á ŽIUJPiIlítm zří-
IzenÍlm. 
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Ž'iive:l .a!blČ'ainJslký ZaJs.tO!lllpe!n Jelst 'Ve 'v:nl~tiřní Spil."ave) kte
rlOu ú:řJaldy 'žu\pní a olkr,elslní vylk.iolnálVlaljí, v:01elIlýllni župn:ÚIni za
Istujp:i'téLsltVy, IŽIUjpnÍ!mi VýlbloLry ,a 'OIlcr,esrnÍ'lniÍ výlbolrY, jimJž pří

slllUJší I'IolZís,álhlá 1pr1á!VIOIInOlC íUSlnálš'ej ící :S e . 

.z.álk,olne/m Ipalk ze dne 9.13. 1920 'Č]s. 1518 ř. Z., bylo ve slmy
's,lJU § 6, 5g, 4 a 913 žUlPlnÍinn 'ZlálkOIIlJa, zlaNie\delnlO u Úřlélldů olk1rels
niclh la IŽ'UIp'n~ch k \I'lozJl'Old!ováJní v'eiřejno/plrá1v'nÍlch s.poru správní 
soudnictví 1(ISplI"ávní ljumilsdiiklce). 

PIř- eltÍiž,enOist ~'I'!a,cí N. IS. ~PŮslOlbilla, 'ž,e nelby['o lTIOIŽnO ISlpO
lu sezřize'llÍlm lŽulPln:ílm !v'y1dati li Icelý ,zákon IQ Isprá'vlní'm soud
IniatJví a tak přIlšl.a k 'míJsluu jen plrlvlní jeho 6ál~lt, v n;ílŽ se u{pir'a,
vUli,e oJ'lglalruiJsHlce ,SlPIr. 'S:OlU!dll!ilcltJví ,a Úlř,aldů ' 'olkrlelsrníic.h a žlutprnílc[)., ' 
dá,1e, pÍ'ÍlS!li'U1Širuolst jlUJdiJSltilk!člnílch ,selllláJtů, nělk.ít,etrá zá,g.adlní U1srtMlO
ve:ní z řÍlz ein'Í , kJdelžlto Villa;slt!ll-Í íÚiPlI'larvla říJžemí :by:la p'onedlálIlla 
dalšÍlmu '2iá!kJoIIlJU. 

!Z áJklOn 10 ,8IPIr. Isoudlnk,tlví j elst isic e IdOlp[;ňlk em žUjpníího zří

!Zení la nalbýiVl~ jJblned 's nÍ'm íÚlč1i'lllno'st'i, j ialkmtle v :některr:énl !ú~ 
z.e:mí 'V1s'vO:UlPí 'ŽlUjpní Izá1kOln v iž:i1v'O't. AI,e !selnálty Imoholu tbýít lZřÍlz,elny 
a lč,i'IlnloSlt ,sVIOIU :ZaJhá!jiti 'te:plr'V,e ,tehdy, lalž Iblude 'Vydán zálklOn 
o řÍlzelnÍ! ;Splrá!V1nÍllTI, tedy Ip:O piř . 'Í pOLZlději, nelž župní a oKrels1ní 
'liř,aJdy !ZJalh:áljí 'S'VOU lčtn'nO'sIt .§ 44. -

,Př·els ItO" že 's!p[l':álVmí s'ouldnkrtví neIliÍ dJo/sU/d ce/le UIp!l'iave
no, IPiř,eis 'to 'Uls'tano,velIlí Ido \ZáJko'na IčÍls. 15181 lPoj.a'tá dO'Vlolu!jí 
mám ui'Ílvořtilti si O' nlalšean :siPr. ,SlorudJruilCtrvÍ d i lsrtý ,olblra'z a dJlle toiho 
1P'00soud,tťi, diO :j ,aké 'mÍ!ry n1ruše 'spr. Is'O'Udn1irct'Ví ikryjje se se s'pT'átv
nílm slOudJni:crwi jii :nýlC!h SltáJtŮ. 

lahalI'lalkl~ertsitJÍlcikJéZ1Ilá:mlky naJšeího slpr. sOlUldmk,tví (u ú
řadů !ž'U[pn:íich 'a okresnkh ,a d eln ,to mátIne 'na a.nyJS'li, 'P'olmíljejíc,~ 

nej'Vylšlší srplr. !Slould) jsou: 

1. IJeiS't ,t o 11lIa~léizání :I)irálv 'a ve Is:prá'vě srumé) její inlteg'l"Uljílcí 
·č á:st vy!kJoná'V1aJné úř,aldy 'SiptráIVní1m li k\o'llleg,i1á;J.ně olrlganiJsorv:alIlými. 

2. V úlřiald\eclh 'SPll'. ,sO<UldJnÍlcltJví vylkonáívlájíickh jelst z,a-
IS'Ťioulpeln žliv'e'l 1a;klký a to ZlPŮ1S'ODelm pře1váJžlnýim a spolIIU ro'z
holdluĎ ídm . . 

,3. Sjplr. SI01UJdlnJi:Cltví VY1bUldoiVálIlJO. je!slt jen v niž'šÍICh iiIl.-
lS 'bamlcÍlclh . 

4. SlPiI'lárvmí S'O'UJdil1JÍlcrtví ISlleld.urj,e olchTla:nu pirálV a, p;rá'Vlní:ch 
1Z,á;jrm u. 

'5. Srpr áJV1ní IsolUld'nlilctlví IP:ředjpokll'áJdá Izvllálštní řÍlze'Ill 

sprr:á vnÍ. 
INa h N!žlší 'VY1svěitlení !burď :uv'elde:rllO moto,: 

J.. V sOlUlhll:alsu s veililkou větš,inlOiu 'sltátů (milmlO Ang[H a 
člá:sltelčně i I ltal'ii) .á v s.o1U.lhJI,a,/su :S ce:lýJm ,Výlvlojelm IpráiVInfm v Ba
ikOl)/slIDu' 'a Uhe['jsikJU j lslou řáldlnlél sO'UJdy vy!lloiUJčelllY z kontroly 
InaJd veřeJjlnJolU S/plráN OU. 
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SlnlaJhy POIVlZIIl'élsltli Iřá\d/né 'SlOu1d,y k -Domu, 8Jhy TooLZihx:>d:oiV8.11y· 
nea'ern ISlplOlry ,slOuik'rlQm 'é 'a Ivre'si:l1Í, rnýlbrrlž i ISIP0ll'y v,eřejnlého plrá)v:a 
neměly ,niklde tWspěc1hů la bY'ly vě\1:Jš,inou te10(rie ;Olpu!štenny dlilŽ' rv ~'e
t,et(~;h 60. ~miln'UQého sto:letí. IH1;a~vlIliÍ lZáis,lulbJu o ,to má GmetiJslt, j 'aJk
koliv ne~ze Ulp['>ítji, lž,e tO' \byly ;g~Ílš,e Idů'v'oldy [[)[rakrtilCil{,é; Ue-ž uikálzla,ly 
lIlevho1dnl0lS't k,olIlrtrrlQlly ISlp(ráIvIIlÍ, vy,k!onáv:aJné řádnýlmi souJdy. 

12. 'T~m, iž'e 'byla rUJznana llle;příIIHlJstn1os,t kontrlQ[y SlPráJvy 
lV'eŤejj'lllé řádnými s'Qudy, Ibylo IZwoveň fllJZnláJn!O, ;Ž,e kon!troU!a tf;'a 
i1.nusí Ibý'ti rvylkonáJválna, ,ve spráJvě samé, ong;ámy ve spLr'ávě samé 
ja:k,o 'jení slQulčá;srt dle olbdolby ,sou/du zřílzernýlmi a čii:nnými. 

IV ft10lm Ismě'l"'u (bud' ltz,e Izříditi IS'aJm1ols:V3Jtrnlé IZV~.álštní soudy I 
'V,eiřeljlnlo!prárvlllí , ~i:c[bJžČilelnorvé m laljí plráiv,a a pOls,ta~Telllí s'oruld:Ců 
ve ISlmy:s'lu :Úlsrtwvní lli~stiny, a,nelbo :s\plráJvnf' lSo,Uld'ntctví [)řelIlJéisrti 
bud' vŮJbelc nelb alslPoú v ,nJilžlš~cih IÍJnlslŤJalllJCÍlcih na úřa1dy slPmivlnÍ 
samé, po př. lZ'pŮiso\bem IZlVlálštlIlín~ k t01mu lúlč,e-llu ofTIgi3JhislQvla
né. Tiak lJl:a IPrř. v ik'olm'Ílsli .P~o relf10rlmu slpravy bylI.o dloporrtulC'ová
mo, alby ,byay zrřílZ'eiIly zerrnJslklé ,souidy s~ráMní člils'tť úřeldlIlilciké 
IS.O UldJcIQ/VIsik101U Inelzáiv1i lS1,0lstí iO p'a tř ené. 

)Nelž výlzn1a'm nelzaviJsllQls,tJisouldoo'v!slk 'é, J'3Jk 1P1raxe u[k:alZuj e, 
s.e p'wbrmě 'piřelcelň.luti e'; sikJo,ro' vÍlce 'zlállelžÍ ;na O'mg'aJnils!aci senátů, 
(k ol egiUlm, IS enáJty IlJa volk .llIalpřeld (pf elsln ě Olbls'a\Z,elllé) . 

lPll"10ltO Inálš 'zák1nn 'Sipiok'O'ji'l se, ln:áJs~eldJu\je tJu Idzí 'Vlz,ory, tim, 
že 'SIP!fáMní sloUldmiJcrtlví v ni\žlš-í:ch IIIlJSltla/ndclh Iswě,řil úřaklů\ID 
,s,p['Iá!v:nÍlm iS'aln1.ýIm a ,to' dkiI'elSIfi.Ílln a :ž\ulPn~m, j eiž v:š:a[k zvlástě k 
't omu IcHi omglalll!ts,ov1ail. 

tU lúlřiardů tě1ch j ,SlOtu 'tOltiž '}a!ko je1j'Í1ch 'SIQUlčwst /z'ří,ze'ny se
'n álty, :k.'Óimegi1a, sk1láld1adÍICí Ise jednak IZ lúř,edníků, je:dna'k IZ lVlQ
i:,enýlch z'áls,tuIPCů. 

,3. VloJelIlÍ ~álsrtU[)lclOvlé In1a/jÍ v SelIllrutě LPm mo!z;hodO'v,ální § 4 
zák. ISltealll1é [p,ols1tlawemí j :alk,o me/dnÍJctÍ. HOIZld:ě1end fuTllkc:e :I'!olZlho
clo'VlalCÍ melZi l la,i[ky a, Úlřeidlnílky (dle \olblc1oiby :P'orrlOt) tedy nemí 
př:i1 Iamo; 'o!vIŠe1m a)le l !a1ilkorvé JSOfU olblm,elZtení [poruJZe na čďinlIlO,St 
T"olz)holdlO,VlaiCÍ; přÍ{pIl~,aJvu ř~zelllí lolbislťarárvá u!Veldmíik - §. 4. flátk. 

N ald 1:JQt laiikJorvié ln,ají nad úřeldlllÍlky v 'selIláte [J['>ev'aihru. l 
PřÍ1b!ráJní elle1menrtu Il;ali'c~élhlo a př'eJVlalhla, deího v selIláJtu JDJaljí pa
J."aly'sloIV1aM 'illt()!ŽIIlIOU \Z'ájviils~lols.t a poidld:a/jIHols,t fÚ!řeldmílka n1a(plro:ti 
jehlO př8\d\slt'av1elnÝlln. Že úře:dnM vyllw1lllá;vla1je SIPir'álVnÍ sOlUidlIlilC-
,tví jeist nelz.álvils'1Ýlm lna Is'Vý'clh přeld;sta,venýiClll v I-DOIfi s'mělJ:'lU, že 
lOni nerrnaljí Ipa:~áN,a v iktonoor el1míJln piří[:>aldě jemu před!pils:QiV1art~, 

j,alk n1.á ro~lhold!no,U!tlÍ, j els't j 'alko ll'utlný dŮlsleldlelk rO!Z1sulZolVá!Ilí a 
poř,aldu i!IlJsltarnlčln~hQt vlše,olbelc'ně ' Ulzlnálno. I(GellleráJ1n.í ,piO' p['>. vell-
\lni deta:i'lnÍ instTuikce neti'g.ou t~ln vyl~~oulčleny.) BelZ 'la\i1ků 

jsou ni(žlšÍs'pll'lá'lvlní sOiUldy v BalvlolI'lslku, 'V Sals:klU, Wiir1te(ill.!b'e(l'
s::l{(u, s 13JiJky 'V IPruJslku, Ba\delnISlku, Helsls'elnlskIu, F~aJn!ciL V e1e
:mein1m lakfuélmJU lbY'la j'Í!Ž tG n eli 'S' t e 'm 'spa'tř,O\V,áJIlia .zámuka neod
'Vtsl,olsrt-i. 
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.ovlš,ellU rp.ral{JtÍ'c'ké IYl"lO'v,etde,ní VzlbUizuj-e zde ně'l<:telr-é olbtílže: 

'a) V 'pir.axi rpůJj lde ,o rnelj;lelp'ší výběr liiIdí, 'jeILiko!ž 'jen taJk bude 

~ze Z1aíbe'Zlpe:Č'Í1úi ú/čel záJko'lla. 

IAle 'kJdo nlá ten vý!běr o\blstail."áIy1ati? 'PlOneohaltd hNadůnl 
. saluý1m, ajby s:i 'url6ov1aly Ipříls:edíd, Iby ImlOllllo ' sváJděti k tomu, že 
by 'Úř,ald nej eldiIllall nflsrtrallllllě; nla\pro1ti rtOlffiu bY11a VYisíl\oV!ovárrua 
OIbaJVla, že, buJdlQlu-lli přÍls'e.d:ílCÍ tad.\klOlVlé I Vlollně vlolléni, ' nelbluldou 
Vlžd y vo I €mli .llidé II e'j vlh-odn ějiší. BelrnaJtJzi'k IpI'lOtO uViaž1orva1 o tom, 
.alby buď ulÍ'!ald presemtoval na kalžldé 'miJsltlO tel!':nn WhOldlIlýdl 
:kamld'ildá(tů, z n'Í:clhiž by palk IUllč'Íltý .shoi!' Udo1vý vyb.úrla'l wnelblo 
·dlb~á:ce'llě, alby ISlboll' ,0Ib!č. aIllJstJv:a, 'PLrieJselrut1o;v,all 'telrlno kaJrud!id.ártů a. 
Uřald sálnl vylbí!r:ail. Nálš záik,o'll ISIPolkJOojil Ise neohm'elze:nou vOlllbou 
vřiseldílcklh .i iI1álhr,wd\nÍ!ků a no ve shodě s delmlOlkraIticklou t'3n-
deruCÍ rv N.S. vlštulde dŮJsi~leldmě há!jelIl'olU. . 

lb) .Jiná! 'otálzk'a je'Slt, :k-olik lPřísedÍiCÍlch 1l1lá býM v senllitu 
~a!sl tIQ'UJpeno. B ·e:r 'll ,a t IZ ,i k IV 'koulilsrr IPII'IO !I'elform'u správy 
',llIaJWlhO'vaJl, pOldlle ,0ib(dolby 'ruIlJ81l:iJoký1cJ.l pe1tty Iselss1ion, aby byl v 
selnáltě vlžldy 1 úiíednílk a 1 l ,ai\k (lpř:íls'eidkí), Jtalkiže by [k. usnesení 
Jbyllo Itřelba 'vlždy ISlO'uh'}a;su -oIhO'u; Ined1oljde-ti k němu, na-stUlpUlje 
,deV10u.'UJce Ik vYJšiŠlÍlmru úřadu. To'uto QIl"1ganils1aJci clhtěl B. z:aibelZlpe
tilti (s:tedný vl'iv i fÚJřeidlnílků li Il1aiJků, ia rvyl,orulc.iti ;plřehl.aISoo'Válllí 
'úředlnÍ'liJa 'llailk,enl. V prlaxi by olvlšem telIlJto Isy!srbé!lu mělI j,~stě 
l11:ilIOhé: ne'výJ1.ody. EIQlZlšíř'i'ti pOlc,e1t č-lenů ,slenáJtu :nla. 2 IúŤedníky 
a 21a:ilky ne~dáilo ,se výlhlo,dmýlffi, jelžito u 'luelnškh dklI'esnicih ú
ř'adů Ij 'e 'm,áJIo !Úředníků, a id(ťlUlhý 'úředník 'by !Snad nelbyl na 
rr:n'vlélrn s'ta11šílnl :~ce.l'a ne1zá;VlisJý1m. INalp'l'1o,ti tOlUU !prelpond'3Tanc ,:'! 
reIem,erntu 'lla,lJclklého 1(12. laik,o,v.é, proti 1 ipří:s-ed:íicílm\u) neZ'dá1-a 'se ibýiti 
-váJž:n!OU, pře1dálžkou, !bude-li rv nz.ení iZ'aJb'e!zlp€IC elfiiO , a..iby pteds-sdia, 
seái.áJtu (lúřeIdJnÍlk) Inl101hl IpI"oti ,ls,oiUhll1wslnléimru nelZ'álk.'olnllié,mu votu 
:2 l,ad\ků -P0lda;ni ,0Idvo1l,áJní. ]{jdelžito 'VJ,áld;a dOIPOlI"u:clOiVaJ\a, alby bYll y 
:senáJty v 1. i 2. i 'nlsltJalnJCÍ 3-1čllelnné, rú,sttJalvlní výlbotr' za,vedl !ŽulPln í 
.se:ilálty · 5-'tiJcileulll'é {t?, 'úřEld:níky a 3 1a.iiky) , a to' J11lalv:ně plI'oto., alby 
:1l11eizl: iúlř,eldlníiky lu'Olhl1i býti. IPoljaJti i ÚJiíeldrnki oldlborní a. alby y 

'!župáJch lll·áJr'QldlThO'stně ISluílšelnÝ1ch \bylo. CIO nejví1ce olbme'zeno rolZ
:hodo'vání dlik:tO'Víané' ,s'tralnlnkt'vÍm ná[['loldnostJní;m. Oha'Vy ITlárrJld
hOlslťní velcNy Vlšak k. tomu, lž,e nej·en 'byl IPolčelt '1aiků v (Žu-prnílll1 

" senátě II'IOlzlšířen lna ,3, Illýlb',!"ž i pOldriž:en syJsitJélrn 3 1nst'a;n;CÍ; ovšellTl 
:bylla : ,ul:zmáJválna tě'ž1k1orpá1dno'st tothorto· StaJvlU a !proto fY re's,oJud 
vl,áJdě 'UlllolŽe,nb, lalby ulPlYla~dla ,S'p!I'á!VIll'é řílzení (pokud Lze na pirÍ1l
cip1U ,2 :inlsIŤJaniCÍ a rr:>N -tlo'm U)p['la:vi1a 'i Ipř:úBlrulšno'gi nejrvyšlŠího 
sprálvmíiho 'S-uUldu. 'Plo lUléllU 'soudě ,zák1oln ,ZIřÍlzelní\m 5-rt:Ji IMenné'ho 
.žUiPlníiho IS'enáJtu 'zalš,e[ IPIŤH~š da;lekoo. iByl-H l~alcho;yá.n ISySltém 3 
inlsŤJwnCÍ, 'slt'a]čiÍJl vlžldy s.ernált 3-lc'le.rrný; 'při dVlou ůnstaJncÍlc!h bylo 
byne\jvý1Š'e ,s:ll'aJd tř,e!bla , lžlulpní 'senát iZlřílditi, 'je1n j'ako rekursní, 
5-lčl'enný1m. 

(tPřílŠltě dále.) 




