
o zásadách 
našeho správního ,soudnictvL 

Přednesl v Pravnické Je dnotě v Bratislav~ .. ,proL Dr. La Š t o v k a. 

i(lDollmnlc:e!ni. ) 

4. Sjpráivní !s,olu .dndlc'trví Ivyíbud!Q:válnlo j,elS!t' SltC'~ o!d (P'flvě lm
~t;a'llloe, ' :all,e 'pIOIUJz,e v 'llJil~lšíC:ll i illisI'Dalnc:Lch, nilkloll't'v tedy li m:Lni -
st erlslt:Vla,. . 

. ' a,) Věci. Sip lr,á:Vlní rvyNzují s:e ::iJhlnetd od pOlc,ártJkru př·ed drurils- ( 
dfklč'nfm Isenátem ,a ,rťilkoltv ne'jIPry'~ p,ř·ed IÚIř,aJde:m spraiVnHn, 
INl1Č:8!Ž, j>e-LLi 'slu"\a:na s rvyfíl.~enílm nelsIPo/lwd·elIlla, ,můlŽle sle Q.'o,máJh.aJti 
zvll1áiš!trní 'žlalllOlholU př,e1z'IDolUlffiámí vělci v 'e ,stpirá;vinÍlm s,O'UJdnllJc!tvÍ. 
CU ná.ls' t ,eldy podolblllě j la!ko, v le iF :rtalndi \jusrbiic'e Slp tI'á'vlní a ~[I'\:iJo[fli ,-
a OOIn!tir. IV IPIrUtSlku a, lPols1terrtiOlr'i.) V B ·e, T' IYl. lai rb Z lij k O VI ě IIÍ'aMrihU 

lb Yílla, by p'Iié!-iV:ildJ,el~ TlolVlněž j lllJSltiic,e ,a; p 'olslter:i1orri, 'Olv1š'em tu V '~iOíU~ 
v'iS\~IOISrt; li S j<ehlO náizowelm, 'ž,e (pIOl1Jlz,e laik:ty ',ne s'plrálv1ní .jUJsltic'Í vyid:aJn!e 
11110ihoru nl3Jbýt:i prá:vru Im1od. IJ'Uisltlilce ,a, :P'I'Iilotr:f j1elSit ~'tIalké výh!otdnější,. 
Jež:tlo, zlalhe zlP,eič'Uje 'st[['lalllě ih/ned i'áldné p~o~ ~edJnáJní věéi. 

Ovéelm 'IvY'ř::iJzloIVliní "Ivě,ci V'e Istp'rálVtníllll IstOtUdllllilCltvi rV'Y'Ž!aJdJulj.e 
vždy j::iJs:té/ho čla,'S1li I(rúls'tni piř,elliič' elll,í) . Nělktdy -vlš,alk j ,es1t tř·elba;, uJCQ
ni.t.i ojplalttřJelní ih!Thed. ',PrlO- rbak ,o'V1é pří\pady j ,e,slt. '<1oIVloílJellJO', alby 'úiř:a:d 
,ba'klolvé ,otpiaJti'·e1ní uč:iimli ,s ,výh:r:a/dol1l, 'Ž,e bUJd'e ,olpattř,€lllí rto po tpř,állÚ 

stlr:amy IpřlelzlkJOfUJmWno Vlet !spIláNm'íu1 IS'01NiJn~crtví ,(jIuriisldilkJce a, pO· 
,ste'l, iI01I'ti). Nálš ~zá !klo'n dOIV10ll luj.e t lO -v §-u 4)1. jelll', když iúlřla.d m lá 
zakr 'olc,:iJtli z m lOci úř:ední, . ·c'olž íSle Ibuldle IZlpT'8JVlildllla, slhodo'vtati ,s'e 
z á j,l'neIITI -v'elř,e j ný/m. 

h ) Není p,olchy by, 'ž,e 'by !byil,o' .dŮJslletdJné 1 i~ipráJvné, alby, ktd'y'ž 
j i lž 'l11Ii ;n:ilsme:r:s:t;v;0 má' vůlplelc -v .práJvlIlí1cth ';vělc,e1ch zaik;rtoIČtOMa:ti (alt' 
v iJl!rvé, lať ve VY1~,Šl ~llIsľbalc!Í!), lčitn:illQ. talk v iS1ell1áltelch IjIUlrils,dikčn:ích'. 
Pa."Iilndp ,t,elntbo nelby:l Vřij,aJ.t ,a, t lQ. ne t lak ptr10rtto', ~,e by ZlO ldptolvě1dinOlsrt 
i U1l1:ils'telrEltlva h yla lo(hr,Q.žena, j:alko s'llí1še z důlV'o.dů (p[[',akLickýdl 
(:nellTI'OIŽIl1JO(Slt 'př:i!bíT1altf p~~s:edítCÍ z ,c,e['é re,pu!b[ii lky a oeifk,elm vý1blolI'!:ná 
pTtáNlní kV"laIl:itf:ilkalcle m!iJn liis~teTlsikýlch rú'ředmíiků) . V Iklalždtétm rpřílp,aJdě
,b\lde vŠlalk iIlJUtl1tQI, p'ř,els1ně , ulPma!vi.H ,olp'ralv!né rpT1osltře!dlky IZ nrá ll'elZů 
~uiPlnÍICth :SlenáJtů . 

c) ,s t~m sloruV'~SÍ- pto'žla;dlaJV,eik, ,aJby Ibyl ,ne'j 'VyJšší s!ptI'á]vní ;SIOIUld 
'UJVle'dtelll! -v rbl lilž,ší olrglalIl!~clkiolullsoillJVlils llois,t iS jUll"iJsidilkclními 'Senáty , jak 
sii 'Přie'j-e dl r,els101lu1c,e !pÍli: IpVOa,edln á1vám.í 'sp~álvmlÍihO' ,slolUJdmi'Cltví !p,NjlaJtiá. 

5. Ve:llmi ine,snrudm,aJ ,hyll,a, lúprava, ,příS'!UŠiDOSti správill ÍICIh 
~,enáltů, 'Í. t'j. ,olŤ,·áJzlk,a;, v !k't,e['ýc'h 'věc'e.ch. j ,SIOIU ;sIPlr.áJvni selnáJty ,pří
gU ušin y 1l0lZiholdiolVlaJtJi. 
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NáJš IZáJkJOm. vy.c;hálzí tu z po'j,mu Iluátvní věci, klteJ'lolU ,de\f:i
nuj,e j ,akIO, »!k!alždo:u z állle,žttlolSlt , V nlÍ:ž, vylsrt:u:puj1e piř,ed rúIřl;3,1dem 

'a!sp'olĎ. jedna Is'ÍI'illina/». Náiš !Zákon NylclhálZÍ tu IZ, ,tědlŤiO' iÚvlalh: Na 
<oilweisní ,n; /~Ulp!ní lÚňaldy pf.e,jodolu 'věcli v §-u 4., 5: ,aJ 6. žlu'P1aJn:sfk'éihlO 
zá;k\oin1a 'UJV1ed1elné, IŤJOItilž pokud j<d,e o, ,0ikr-eiSuí úiíady, věd, j'Hž ll!á
,l,elŽeily oikr,elsíIlÍlm h 1ej1:m ;alnis'tvtm a. o:kT:eiSllllÍlm zia/sIVUlpdlteITIslnvÍim, !r<e'slp. 
siJlni'člllÝ'm , výbornm, lIlIa ISlolv1elnls:klu ISalÚl~'llIo'V1slffiýim' íÚlř'aJ~u;m! ; dále 
polklUJdi jdJe <O 'ŽUJpní útáJdy, 'Věcíi, jleiž dlolsruJIT lIlIáJli81žielly mÍlsltiOdržit.el
'ství, ,zelm/siký:m výboru,m, u la SI,ofv1e:nlslku !kJOIm~~tJáJtnfm, j :i.clh o{I'tgá
nŮJni :ilnc1. lžupaina aS'prá,vn:ílmvýborúm. 

V ma:sse těc:hlto' I»věd ,SIPJ':á~ln:úcíh« vym:i:kJaJjí ,z,á!lelžlit,lOsti', kde 
je-runa lnelbo něk,o[;jlk IOlsloib jlslolu ISlÚičlais'tlnlěny Voe vyři~elllí vě/cd, na 
zákllJaid'epráJV'ního ná~oiku ,nelblo pifláv:n~hol 'z;átjlffiu, t. j. k !de olsiolby 
ty UlJaijí 'pr-áiviní lll'á['lolk lna lUT!čl1té vy,ří'Z1elní :věic:ii, na, (př. lI1a udě!l!erní 
dOlmolvlSikélhto p:rá!v:a DJa ,základě v yidiflž1eillí , :alDJelh ,als\polň! lZáJj.em, 
p.r,áJv,elm lolboj elk,ti:v.n.ÍJmchráJI1!ělný, na !slpOIIUlpŮslQlbe'nf ;pti ,vy,ř::il~o

",~runí věd, IŤ.. j. :na př:rb:r:á:ní k řÍlzení, na :s[Y1Š1ení IIlla př. j :afko, sou
sedlé v ří1zooí vm:W/pif1ávní:m, ,sIDalV,elbnlim. OIslolby ltaik,oNlé pofkiLá1dá 
~áklOill za strany 'V tJolm k'Ťie:I1ém ,SlpO!I'iU, a, IS/POry rtJakIOIV'é, ,v rn!ilchž 
'vy'stupují IswaJny, nlalzý:vá pTráJvn~mi; vě,mni. A rtyl1n p~álVlní iVě'ci 
j.s,ou s'věiř,emy j iUl1isd:i:kjčlnÍim ,seiIlá:tům. P!I"áJvní věc jelst )tedy 
1.'l.IŽ!Šílm pOOlmem 'věd. iSlprá!Vlní, dlo 'př~s[iUšlnlo!s,ti iž:ulprnílch a oik'fl8is
ních <Úli\rudů IPří'silUiš-ejkÍ. 

,3;) .z PŮ1SlolbipjOls:tJi ,sp~áJvinilb9 ,s'olud'nJtc:Vví ,jISlOIU tedy .v:f1liofl1č,eny: 

\~" .' ala) V'šelCill:ny věci, Jelž ,vůibielc nej'Siou vě1c:mi' IS'pfI'láNntími, lIlýlbr'ž 
náJ.elŽ'ejí dlOl kIO\mIP,elnellllc:e ř,áld~ný'c'h ,soudů; 

:bb) IZ vělCÍ IS'plI'ávnÍ<Clh ':pak ,vlšechny věd, j<ejž zá;sadně ne'ná
l,ež,ely ,do lPůs<olhnols'ti ,0kr·eslllich ,a \Žu:p;níiClh IÚlřlaidu, § 4.--'(L ~up. 
lZá'k ,olna, j ,e'ž te,dy nái!l8'ž,e1jí .např. Ido, \pŮlso'bnlolsrbi úřadů f.in1anlč
ních, ;šk1o,lnkh, :honnkhrup. 

1D1e t,olho Zlbýv,aijí tedy věd S'prá1vní 'P'o,l:irtlic~ké spráivy, a/le 
z těchto věcí vYII,o'uič,eIllY jisolU dá1le: 

CiC) vlš,e1c'hny věd, 'j<e1ž. nej:slQu ,vělc,m'I p~áViIl,Í!m'Í, k,de tedy nlejde 
o 'OlchT(atnru .p'rálv ,a IP!l~~V:ll(ÍiClh Izáljmů. . 

,Ail:e allllt :vlš,ec!hny věd, IP~áivlllí IPoll lililtcké s~plI'iáivy ne.n:ál'e,ž,eljí 
<do pŮis1olbllllOiSItJi, jluriisldi,kič:nílCll1. ISlelnátů; ;poldll iel ,vý1s1,QlVlnélhlo 'Zlněrní zá
k ,olnla j ,S'QlU 'Ílolti\ž dál~ le ivyllloru :čelny: 

dd) t:re.sltlnlÍ .vě,ci 'po1ilcejní §-u 37. ptfiOlto" ,že iby.lca ohYls'báJn,a. 
Ir efOllin1Ja a :UlThi!filk~alc, e' ItI'felst:ního, řÍlz,e,ní ' s!práv!lliÍlhiO', j e.lž v tZIe,mÍlc:h 
čes!kýlch jl8lS!t v:e111l1:i :ll<61dojkolllla/l<e 'U'P:raiV'eIllIO. 00 j l€isit t,o tr,elslvní 'Vě,c 
(pioltibejlIlí, Is'r. § 1. n.a.ř~~0ní Imilnils<t,eTIS'trv:a :wlJiltma" sIPll"!a:v,edJiIl1o:srti a 
DJejvYlšiší1ch POllli\c,ejlnkh IÚlÍiaJdů 'z,e d ine 3. dulbina 118155 čís. 6';1 ř. IZ., 

Pl'O' SiLolvellllsklo § 1;3. l~áJk~ lčI. xx. z 19011; 
. 81e) :pří'pa'rny, IV InÍJClhlž IIllOŽlIllO Ipl''1oti iI'lOIZ'ihod1nIUJtí nebo. opatřeni 

pol1tiJ'Clkýic'h :úňaldú !Il'alslto'u IP'iti IPoiíaldl€lm Iso'Ulkmolmlnélho :pr:áN'a §. 38. 
V :kJalždém přílplald:ě jde 'Ť.lU IQ iIl!wolky ISioIUJk rnolll1'OISIPl"'á;VlnÍ) O< n'itc:hl~ 
Tlol'lhodují vyjÍInelčně úř.a,dy spráJvní, a }eiž j ls,ou ny,nÍ lil)ra veny 
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§ 105. íÚ/sltaNm.í :Us,tiJny {IPKl, ~y'6e!r;p~~~ . řád[llý!cih 'OlP[r,áivm.iý.~~l ~r~: 
střecLků p,oř,ad pmálv1a:). P ,olchyhneJ\Sl ] 'e's:t, !Zda lS'ell neln:a!le'ze'll 
i pří;PIWY, Ikld,e jde o· In:wolky w,etř,ej:nlO'SlplI1áJvJuJ 18., [klde úiíad ,pól~iitJi\cký 
n01zhodruj,e lpIolUJze IPTlo/zlaJtÍimně, pOIll!elchaJVlaj;e .srtrlaJně ;ll'eISIPloikrojené, 
a 'by h}edlal~la náiPlI'laJVY li ISIOUldJu IPlo,řlalde,m IPr.áJval,. iI1a, lPř . prřlÍ vy
v:l,alsl t;ně1ní pro, iÚlČle[y le,slnÍ, 1§ 124. 'l lelsnilho ~álfuo!ll!a, a IP~edlbě'žlnré IPTláJc,e 
ž.e:!'8:z!IlliIČlllÍ, § 4f2. !ŽIeale~llilčlll:illw, \Zálk1O!na vyvlll8Js'tlĎ..; § 34" zá!kOJIl:a:, 
o promě:f18lcih ,círlkvl8 k1a"ttoi1i/cké' :z II'. 118174. [P[ř1es ne'd:olslti plř,e lslné zně[Il.'í 
Láko::::,a poJdádáiln z,a, !to, ž,e tomu Ivalk j.elsrt.; k tomu pak plřdis!1:Ju
puj e 'j ,aik'o dal:ší d'úvod eklom.olmie 'pváJce úřední. Str:an:a ' mŮ'ž,~ 
v řfz'8:ní S'OIUld'nílm rSIVlé!ho' lPrr:áJvla d:olbi,e ,olbhláij :ilti .a byillo hy rz'byt8Ic'nO:f 
alby s'e tOlulž, ivě,cí Iz,aJbýlVlall~ dIVlolj,e .isl0!lildy; . 

f'f) věci, O ·e~ž hudolU rvliáJdiníJm nai'Í'Z1eníJm 'v ;p;rvýlch pě,ti ~'ert;;e,ch 
z ;púSloib!ll!O,S'W! /ZálklOlllIa vy[lOfUlčleiny. IP/olmýjšllleiIllo rtm n8! d!~sclil.P'J..inámní 
věd, m.,a pas'Y"nla dOIZ(OlI'lčí fUJnik'c,e naid dbc'8!mi, [l,a 'a'kty ols'VěJdlčlo
v 8JCÍ la pod. Src:lW'8.ilJolVialcí ,plrálVlO' iN. S. jtelst dOls,tlalt'e'č:nolU .zálI'ukortl 
pll"lo'ti pfí[ůlš dia[!etk.

'
olslá1hi1ému ,olpa;wení iy~áldY. . - . . 

OeJJkleim ~z,e tříd, !žle InáJš Izak'oln .pI;j:jlall pr:OI plří'slUlŠI1JOrslt [Jl".íln
ci:p c.l1arulslula,e gI8m.:e1f/a1Us. plf'rÍ'ncilpl'uJ m.ru1mI8!r:ačlllího Iru Ic,ontI-• . v PTlUJsku 
:a Ba,vrOlI':sku J),řij,artéihrn. .' 

lb) PřÍlslhlJŠlruOiSrt ;věc:ná, t. d. ,oltá~'Na, z,da, jels't 'př~s1:ušIllÝ otkre'sm.í 
či IŽIUplllÍ IS'elI1áJt, ,a, prř~sUruJšllllols:tm:ús,tJní, 1. j. kt,erý Isenált z ně'kJo'liika 
'věcně :př~sl1iWš!IlIÝ'ch slelná,;tů s\tej'ruéh'o druhu j 1elsrt p'řísll!Ulš:ným, p o
lSuzutií ,Sle :s:beD lně jlaik,ol Iv ,e věc,elch ,sIPTáJvmí,ch :tl IOlk[l'le,snkh a ~'U1p:" 
nkih rútřialdů. . i 

IZidla a :kJte[l'ý ISlelI1Jált má 00 věci d'€Id'lllarbi, IPOidJáJv:á Is.e tedy z růi- · 
nýdl p!ř'eld!p,ÍJsů, :IDbelI'ýlm !pfísilU'šlnoISlt úÍialdů ,o!kl'elslnich a ž'u!pnídJ. 
a j :ÍJCh :přretdrch úd ců j est uprlaNte[l;a,. 

Zálklllad!nílm podm1elm !llIalš\en.'o, ,SiplI'álviIlilio· s'OIudn'Íct vi jest ' 
plr.á)VlIlí ,Vě,C. Z deďůlniic,e Je1jí j-elst IpirutrlI10', žle nálš .záik.Jolll il,e,st ~'blUrdIO-

v án na OlClllíl'laJně ·pTlálv IsU!b'jreiki:iIv'llÍlclh I(:plodolbln ě j lruklO' \S'PlI'láJvuú SIOlUrd) 
.a nliikJollirv OicihlI'/aJně vrr:áJVla, IOIba,eik.Jtti.\vII1Í!ho· 1(lj ,ruk,o v PTIUJslku). !Zdia v tom 
k ,twéim prolmělI'lu JSIOIU /súlčl8.lsltněnla íPrá'Vla, sulbij.elktJ]Villí .8.i rz;d!a, tbeldJf 
j l8,SIt 100 PTá!VIllÍ Vě,c, lIlJáJ1J8'ž,e.jíd (pŤ'€Id jm"!j.lsrdrilklčlní ,senáJty, na, t o 
poldJadí 'OldlprOIVěd' dloJty)Č1ll1é př,edlPů,s,y, kt·erýlm rtein ktJeTÝ !p,olměr j:elsit 
'up:nwverll. IOIVIšleln1 někdy rbo. Ibude rdlOlsltIi !p,olc[hybino

" 
arr'e' tu pro\dlI'loihnrá 

,jud:i;kJartlurr:a IsplI'á,ovn~hlo ISOru d'll IprOISlk yrtllle Ic:elI1'Ilié v1oidíitkJO. JlaJmniÍwe' 
vlš,aJk v nek1t.eméim IPlráivm.~ln po'mělf'u vYS.t!u1puj'e (pTlolti IúŤlffiQU a,/slp1OO, 
j-e dnla oQISIO\bW j ,aik,ol strlall1a, llIáJI,eiží 'eel~á .vě,c a l r>ri1olIiÍi dOJ siI:m:'lalv!níího; 
souIdJmilcit1ví, la ,slem.láJt eerrlOIU ,vě·cptř,elZ\l{loIUiITlIá. - Z,e ~ráJVlniih.lo, slouJd-· 
n~c,1Ní alSIOiU itJeidy /Vyll/oU/členy věd, >8., ú,eiIlJ ty věclÍ, IkJd1e úř,ad j .erdlllJá, 

zcela dll'e v,o[nréhio Ú!v'ájž'elllí; na!k na, \pŤ. rudMelnÍ ISltátmlÍ/hO: olblclarn- \ 
stJVÍ. Jles1Jl1ižle. !Viš:a\k no~ma: 1pď'-·e'<Í'půlsruj e rúiíwdlU, lZ:a j lak.ý,ch .pro!dim:Úneik 
u!l1čintýalkt ·m ·á Ineho' IIlle:smí !bý,ti vydám, InenÍ tu ji'ž vlQllnJé!ho· uvá
žení 18J .vě.c rparoří ,c,ell'áJ IpŤ'8Id Iprtálvní iS'einráJty. Že po, (pŤ~piaJdě· ifuogniiCe' 
nejvylšiš:íJ.11o spráiyníhioS'olUdu 'rualp['lOrti ISiellllá:ťŮim !blude. ,Q,meIZ!enější, 
~'o 'UlVii:sí '8 'ú:prla!VIOIU j-e~ho, příls[uš:nro,sti. 
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- 6. Spr.álvní rs,QI,udThilctví 'př,etdlpOlkJl'áJdá ~vláš,t'ni řízeni srp,rálvní, 
V" nemlŽ burdl0iU žrtllplní ta 'Olk:l'1Hs;ní ,s,ená\ty [př:íisl:nllšlné rvěcli vyt'ÍIZ1olVlart,i 
§: 413. INálš IZlá!k1o:n tedy rphkl,oini:l 'se k d JzÍlm VIZ,O!l'Ům, jeJŽ pr:ávě 
v,e Z1v11Iálštní !Úlpria1ve ' ří:ze:nÍV'iJdí chalI'lalktelr.1slt:iku jun1sdikc '8 sp!l'ávní. 
Ří,ie'll'í př'ed ju:r.isd:iikJč:nÍimi ISoQludy jelst tíZielní ,sprwv.ní a o,vlátdá:no 
t 'e:dy -zálsl3.ld:a:mi řÍlzení IS!p :ráJv;n~ho" :to j. záls:aldlolu 10If:idáalll!Olsrtli a z:á
sadou j,nk'vils::i1čiIl í, all le iJe,s,t t ;OI !Zvláštní řílz,ení ,s;p:náJv:ní, t ; j. řrZlerní, 
IlJ~plOldJoiheIlJé řÍiZl8'ní ,slouldlní,lTIU ptOlwd, 'ž'e i OInIO Istr:arnám dIOViQil!uj>e, 
,Blby ' srvÝil11:i ná!vlrihy vJ1k'oná1vlally lIlia 'pOisrbUlp ,řÍlze:ní a, vyřÍ'z',e(ilí věci 
u ISIOUld'u l"olzh,oldtný 'V11ilv. Jdre tm .Qi f,oiťmlajlrilslalc:i řÍlZellí. Ovlš'8lm jde 
:tu IPOfUJze - IO' obdolbu řhEmí Is'orudJníhlO',:a, olVlš,em ne1zle oibdolbru tu 
p[ff()(VláJděH dáile, Inlelž tO lho " lzálslaldně "l"'Úznlá\piQ'vlruhal p:rálV v ř:Lz"glní 
plf:ilp,oIUIŠltí. ' 

.~ " Řílzelll'í d :vlkní Jels't iJb.udlo\vláiIlJO' na, pdinrc'i,pru" d'v:ou . srti~la:n, j le1ž 
s:e -SPlo[ru P Y:OlU la ' j lejd.lclhž ,SpO!l' 11lIesltma!n:ný iS'Oludlc'e řídí. 

,V ří!z.ení EIP'I"álV1nÍllll ,j-e:st v,elluni 'nTnlOlho ,pří'pa'dů, kde p['tOrti 
'ŮJÍ'aJd:u v y stupuje .jelnlůltn' jedlllra' Ist:r:ána, n ,á př. iŽla:ď,a;t,ell za 'Z.lrvno
.s:trellliské 'oi:::\r'á\1mělnL .oVlš,elm, jlalk IH 0 '81 t 'z"e'il ve ISlvý/ch StJ:'la,nách 
J)i11olká'Zlal; j i8lsrt lVříZI8InJÍ IS!'p!1"lálviníln1 i ,mnoihiů" ip,ř~pl~d.ů:, 'Ikide oJb~r:a:z 
str:am joe.st ,v,e:1rni lrío,z.mla!niltý. 

" ,,~:rávní so'ud:nli !c,uví ipru'lské a báide'IlJs,kté ,představili c,i'Vilnítho 
ř~du "Od'ViOIU slwa:nmch dÚSllledně IUldTlžuljí, kdelžlto, 'V j ,i!nýrch iPirálViedh 
,tato pioJIl1ůck'a, j.atktO zlbyteič,nlá 'j-Grlt 'pT'áJvellTI tOlp:Ulš:tělna ;a iháJení sltlát
rrl.ítll'O'- záj~n1'U hUlď- IPOllltelcrhálno, Iph111JOl ,sJofudu, ,wnelbo' ,s'e d iolVloll lu}e 
zřídi:ti zv1,álšt:ní 'kio,m'iisl aiře rv,eř'8 Ij ll1téh:o, z.ájlffiU. Jlilliaik v,šlak !bude iliz,e 
!Zle ;z,řrz,elní ISlo!UJdln~ho [pře'ViZ<ertí Ido řÍl~eln1 j'uJrilsldilkJčníJhQllffilIlJolho iiu,sti
ťUJCí, j '81ž 'VI ří'zl8!nl IStOIUld.,lníUlj jlsou ulJniolhelm , [l loldlflO!btněji a lépe 
upr,alveny, n18!Ž v říZ'eJní s!J)rávniln. UVláJd:~ln ,zde !Z.á:s'adu s[Y'~eIlí 

s1rr1am, záiS'aldru lhezpfI'lols,třed'ruolsti a ú1sitnoiSlui, l\.Iolmtr:adti.IkIt,oTlní }3d
'n.áiní, záls:ald:u 'Vlelřej IITOIS'ui, 'př,e~mé .ctů!k,alZ'lllí lřÍlzelllí 'a V!ollné uVlalžlQ-
~~~~~ů. ' . . 

. Ně:li1Jeick,é z',álk'olnloldlárlSitví d,elslt v lolďVlollláv,ámJ s,e iIlIa CoÍ,v@',IliÍ 

ř.áld tdols:tii Zidtlž1e!nilJiivJé, ,CIOlž IS/8 V'yrsivětlluj,e ťíim, ,žle nělm'e!cký p!I'IOIC,eIS 
~~orudin í z r. 18i77 IPlříllJilš j ,elš>1ě Ilipí iIlla :záJs,aldě, ž,e v prrQlC'8ISU jde j :en 
6 hod srtr:aTIJ, ,kWell'"Ý :slolUdc,e .lTI.á, říditi, lal,e d ia, Inelhlo' ISoe neJIná mí,chlarti. 
R,ak,olUlslký ,cl]v:m!ní řáld z r. 1189,6 ral IlilheTls'ký \Z r. 19)1t:L ~š,a!k ;p~áJvě, 
IPJoo.{ulď jdle :0 řÍJzie:ní IS[p:OII'IU, pfilb[~iIž.uljí se znaJč:nrě řizenÍ lSip:J:'láJvJn.:ÍiffiU, 
~()!ž'ňUjk8" ,šlOlUldli IpŮl.slolh~t,i k t lo1ffiU, ,alby !bylI'al věc JÍ olbj \ektiv!Il.ě 
~lI(Í'~vině ' vylšlsltlřelIlJa. (;E'!l'. čilálnky 'pTlo.f. H ,Ot r y ,v ftoim{;O' ČlaisIO:p!i(s,e.) 
N'eirif 'PlI'lbít<6 'z,áJv;aldy ,alby' ,v tlolmtlo Is,lněmu ';by~'Oi (př,edlpisů c.i\viilrní:ho 
řáJdiu ' [ro~Zis(á1hllý1Di :.7)~ůso[}lelml IpoiUlž.ittO, 10 : to' tf.1m . ISlpí!š:e, ikldyžtě s.e 
řál(l' Iso\Uld,ri"í JIlla pr.áJv.elc,h· poldll"lobně IP ř,edlnáJší .a iZlk.lOiUiŠí, 1ia\k lž'e 
,dio\h[,orU 'zínall 'olst -ij eho l :ié' iP~:edpok1JáJdlati,. 
:,:,' /,' , lP,óidJ.",uŽ;n!á~ fOltáJ~6lU (ďj le'sJt 'ji'ž, zda :rOJwjí !býti p.řed:pdls ,y· ·civi,l. 
t~'dr& ', plř'eMiíaltf db klo!nltex'tu, IČti. na ně j lein oldik,áiz'ájnro. Nei>áJl ibYlch 
Is.e ',p;6ilihéih,:o- óldk'a!Zlo'Válnr Ira, flWči1té' lPř,eld:pxsy . ,slOru.dlnÍil1lo ř,áJd!u, piíe:s 
to, že j ,SO'li ,tu rŮ'zJll!é Idv1illlní řáJdy, j-elslt iHlž'8 d'enl (h.Jlavlní zálslaidy s1J)rruv-

~, ~, 



37 

niho í'Í!ze:ní :budoo:u v iZálkoině 'piř'Hsmě v y1tl6e1ny , ta!kJžle jen v an,e.zÍch 
j,e;j,Lclh 'budle ilJz,e ,oib1dlOlbu p~olV'áJdě,ti. OViš,elffi tn ,plř,edpolkláidá, ž1e 
p'ňe!dis,eld!Qivé j \umilsdiJiJčnklh ISlenátů ItUJd.iotu v1žldy míti na ' lP'alměIU, 
ž1e ř'íze'nÍ j1ers't jl8'n p:rlolstř,edlke,m a ,ne úČoellerffi ,sia:mÝlffi (.8'pi1e@e[ 813.) 
a žletedy hdavmlÍ rvě,cí Ij,e:slt ,tu :Vlžidy ř·áldlné ' vy.r\oIVlnáivání v·ař,ejiIl.ýdl 
záJj lmů v bojl}; ,g,e Záij'ffiy ,8; pr-árvy i lndivdd'ueí1ními. 

Naš,e s(plráivlní SIO'Uld1nJi'Clt.ví, 1Vle ;y;n:irtJřní ,Slpráv/ě pr1o'po,no:vlwné , 
zfiiaJmená vlel1ilký wolk klU piřledlU 'V delmowaJtilslalCiÍ a rz.álklolnnostJ 
\S1P~áJvy al j e\slt vlhndmýim pelI1d,aJnjt,em Ik ldoe:ffilolkmtils,alci rv zákoiI1iQ~ ' 
,dá!IiSlUví, kte,y1olU ú:s,ta'Vlní 11.llsrtilllia ,pro,vledrra .. V1elldlký vý'S'ek v,elř,ejn1é 
sip~álvy, kt.8irý Ibyll dřÍ:V1e IOlv1áidá~n ;tJalklo,~k,a výhllčně iby.rlolkr:ruci,í , 
tpř,edlálzí v I'IOlZihtOld'ujíd lnlOIC 11iidiu. Není 19. p 'old:i!V:e'ffi, ,ž,e se vYlslky:tJly 
'.náI111.itiky ni:k,oHv 'pr1otli s'py;á:vlll,Íimu ISloiudtnÍJCltiví vůJbe'c, lllýlblI'lž pJ'lolti 
fOT:mě, j,a:k. v InalšlElm p:rláiv'U j 1e 'U/skUlteIČ!ruěIll1ol, a tln ihlla;vlně z IO'bwvy, 
.a!by I:poM1tilka a Isltrrunillct'ví Inelbylly dn ISlp~áJvy iZJaln:álš,e,ny. 1A. řáld:ná 
l1'E1p'o ,r ~UJŠ8ll1.á sIP1ráv:a j-est zákl:la;.cte!ln :stártu! ,Uv,áJdí s'é, žle př,.e:chod 
k d21l11Io!ky;aitJils:a:C.Í Iby:], u náls !plřílLiiš !ry,cnllý ,a :n:álhilý, ž·e ilidé n·aj,slOu 
k ní j ,e'ště dlols'ti vy.ciho,válni; 'ž,e ji Ď ,e'š;tě diOl8ti ' ne:po,chlof1yrují, žle ji 
tedy lnus,í ctřrve tXlodlU 'zla:ž~bi; J.lJe1ž-:Iru iHa !C'2IS,tě ,bude llz~8 dá~,e 

pokrlaič,ovla,ti. 
Přes tyto 'o'ba:vy u lell 'Zle s druhé. :stnany dosili qplaík'oivati, Žl~ 

ú.č,asft lM1U ,Vl8 IEiP~naive a L:O úlčalsrt rOlzh.o,du:jídl j.e,srt 
dána . cel~ 'ýnl vý,Vlo'j-em .d ,e lm 'o ik r la; t i , s lm , u , (ba; že jest 

,přím·o jedlÍllliolu !š1ko.lIOU, v ITUŽ ,o,blč,alns.t.vo mŮ'ž'e ,se IVlšelml ,pÍ'Íj·elnl
nýnli i ne'přÍ,jeI111nýI111.Í' dús.llediky Ipfrio:Ž:Lti h,es1llo, § 1. !Ústavy : 

Stát jeE,t liid!« Int,e,l1shnní ·p,~axe IEIP:l'Iávlnl, v ;níž zálS1tUíPC'orVé 0.0-
čanstv,a, hudou ll1'od ,dlolbí-e sl:,edoiv,at.i bo,j veř'€d:né:ho, zájmu se 
zájmy 's,oI11kr,o'111Ý',111i v rálme.i j ednIO'tH:vý,ch 'láJ!tO lnů, 'pIioh1lolUlbí jlaik 
VáŽlllOISt Ik z:álk'OlllJU i Ik 'SIp'I"áJvě, rta/k i vá'žmlols,t pI'1áJcie, IPlail"ll laime'nJtní 
a Ic,olž j-e ,na:j důJelžlÍtej ,ši - i IZáUe:l11 ,o· ,s.tárt. PIOHtilCké sltr'any, 
j elž ,budou do ,okrelslnkh vSr!hmoů la, žUPlnÍ-ah Zla:s1tuplt,ell.sbe:v voJiH 
ptísedící ;a náihrratdnrky, :m laJjí v,eltiklo!U lZ'Olďpověd:lliOlst, a:by vysll~aily 
je1n Iz,á~ltuIPC'e vhodné a ,alby 'llIe,dilskTe,t:otVIally d€JIllioik:rtalcJIi. 

1D0Ulfejm,e, 'ž'e stil":a:ny ú'k,o[ slvůj i svoji 'Zodporvědnolst !plně 
POd10pí! ' 

Dr. Bohuš Tomsa, prof. Kornenskeho u· iV l rzity v Bratislave. 

Suggestívne vlivy 
V súdnom 

pri kladení 
pokráčovaní. 

otázok 

(NiEkoTko pOlználl1'l'Oik k ,p:sYlcm,ollogiri ISve'delc!k~j výlpo'vedi). 

(iDolko:nlčelni1e,) • 

ISUlg.g'8.Stívuosť ú:yolooÝ'ch 10itáJ~liOk dá, sa Iz,lnlierni ť . 'tý:m, že 
!S~~c,a ;sla dolt1aJZiUJjle ISlŤJráJn Ipo Iporv:ode: IveldlOllnlO!Slti slvieldlkolv:elj a, z.a,ria: 
d IUjJ'81 luvodi iPIOldl'ia taJklto il1laJclo!bUldm\Ultelj d.lnf,olrlm!áJciÍJel, ~!klalCllajÚ!c do 
otá:z,ollť iSllo'vá, ÍlmlŽ ,oldlpo!Vle1dlajlú v Id!uši ISlv1eldlk,o:vl8Jj' ,d!l'ra'Viš1e,tlke,J pr!arv
tdeíPodJolblIWIS·ti zachované IPIl"eds.tavy, :kttolré sa pod-Pa pl11elClhežnej 




