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:l~uno'vaTI!élho s,íce, ;al1e s'otva dels'ať!r'olcného d·eldi,c:a prest,ol'u Lu
dvikJ3J. O ,n1iest,o gmlbeII'Iná,tora pl1ir,Qidze'ne vlz,pl'anu1 ;boj. Na, jednej 
,stra,ne dvor ·a ,vell"l11,o'žli, na d1ruhej Zálpo;f,a ,S' V ,erb6c'zYln1 a c,elou 
,6be'cnou šT:ach'to'u, z,álpolili o olbS'a-de'nie sto:ka g'ulb.ernáJt,olI'skiého: 

~ ZvH';a,zi!l dVOT IS vel'l11,ož'mi, Ikto:rí postavili (Zla slpTáJvC1U z,elIDe 
Šte;f,a;na Báthoryho~ Zá'.p,01r.ot'\7d ,a; ,s nimi aj Verb6czy, holi z.atýil11 

p 0Il~ a'z·e ní. '(IPo!kll"ia,CO'vJa:ni,e.) 

:Dr. N. 

:Pokus o soustavný výklad §§ 15-3' trestní novelly zák. čil. 

:XXXVI. z r ·oku 1908 a zá,koDla o soudech m~a,dis,tvých čl. VII. 
z roku 1913. 

Dlolk ,oln6ení. ) 

C á s t tře t í.*) 
§ 19 . 

.A) Výklon tresltních a ochranných Opatření p,r,oti m,laldi,srt.vým. 

:Nař~Zie:ní výtk,olnu tr,e'Srt:n~ch . olJ):a1tř,ení ,prorVi m1<ald.ils:tV)T!:rl. 
'!Přílsll:UlŠlní IVlels lměls 'S1O'U\dlCi ml,adJilsitvý,ch, vyjíiffiruje pOUJze malřízlení 
:vý1k;oln:u pOllelp'šujíd Výd1IO'VY a:, výik ,olnu sltátníhCY vě!ze:ní, k 't cr é 
!llIaJřiiZlU;j.e ·n1Í.!IlI1srter sp:r:a1v,ed1llllolslt'i, tk:de:žtn v olbelcn'é'm tre'srm1íiffi 

-řizelllípřfs'llUlší vý:korntrelstu stáltní1lnu Zla:sltulplltel/st:vL 
[)IIle ,nrwj ,ruorvělj/šího nařílz.e:ní vláJdy cs'l. výk'on polelp!š,ujílCÍ 

vý<ehOlvy .ohledně děV1C,a!t 'př~s1'Ulší rorvněž ,SIoiU\ďrc:i mlaďilS'tlvý,ch, 
-který po pr:aiVlolm,od rO:Zlhotdlnutí 'se pOis1t;arrá IQI dirrelkrtmí d01pra-

. ·verní 'mtadmSlŤJv.é dO' tústaiVU pr'0 to< ,sttailliolV,e:néhio (zem:ská d:ílv'čí 
IvychoMat,e'l lna v BOlslk '0,VÍICí1ch ln/a, MO['lwvě, j\de-'li ,o děvic1wtá .rn.1:aid
;ší 14. lelt ,a zelmlsiká ,polle:p:šolvrn1él; v Niolvlé1m Jtilcí'ně n.a; - MOTlaNě, 
jde_tLi -o dě,vjclalta starší 1Li l :et (!nlař. ,mi,n.. SlP[~. Q;e dlne f2A6'. U. H),2J1, 

,lc~ ,21919'7. ) . 
iSIO:u\dJce, prlolp'u!šrtějílcí lnl~di)S'tivJého, ,prolvI:n;Hc,e na IZlkofušiku, 

,iQ'znalcí v 'P!rIOi11Šltědll11 Ulsnels'elllí OiSIOlbu, k lt.erré svěřuj e dohled nad 
prapUišltělným, ,a, 'mí1sto" kde ,s.e ln'á ml:a/ddlS'wý ve zkúlše:b:ní d:O~bě 
lZdr!žoIV1aiíi. DOlz,orc,i dá Siol'ud,ce p~s,e'mmé ,iJllisltJr:uJk:ce, jež 'lnu slorua
,ce nť1aJdils'Ť!vý:ch UTlN, v IDalžrd<éim ,ptílP'adě :Vlšiak hrned po UJplY'll1J
rty zlk'UJš'elblní idJolb,y, po!dlruti ZlpráJvu sloudld mll:a\dli/stlVý1clh o choiva
ní n11Irud'i\srtvléiho. J:e/s1tHlže IZ Itěchl'bo' zJpráJv j ,e Plat'rnl,lO" 'ž,e ml,ald:i!st
wý vetLe ř:á/d[lJý 'žd\v,ot, 'Zais'ŤJaJvi soud IPO ulp1lYlIlfutí zikulšeblní do~')y 
Idal:ší tTerslt:ní ří:z,elllí pTln sikultek, 'z něho:ž olllen bY'l o\bV1Vněn. '(§ 
'23 tr. n. oldlst. 2.). 

lSpálchá:-'l li ;ln[lwd'ilstvý 'V'e Q;k'Ulš'elbn.í dolbě no,vý zilolcinn eibo 
2Př,elcl~n, ne pOlUlze pokutou peiIlě1ž'i'úou srt1~bJa,teI1:ný, zaJvelde g,e pro-

_ *) Za praktickou stránku vděčí tato práce panu tabulárnímu soudci 
iDru Jaroslavu Horákovi sedrie v Nitre, 
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ti olblV-ilnělll'élmu no'v'é tr,els'tní ří1ze'nÍ. Do'pursrtí-li se v,š,alk 1111adils t·
vý ve .zJkfl.llšelbmí d'Olbě pře·c ·ilrru, st'iihlate'l,l1léiJ1,o- j elIl peněžti./tou po-
kutou, přeIC,iill:U Iln'eIl1lšÍ:ho. IVý'mmJl11U nelbo ipř,els'tuJp'ku, jaik.olž i, .. 
v-e:de-,l li , žriiv!Ot Plijá'oký, nel111T1aJviný, po1ul:ný, nelbo. j1erví-li se Zná'111-
ky zJpulstl'GsH, 'kolne'člně :n,edoid:rlž:uje-llii pr,alV~ldl!a o. dohl,edru, má 
,s,orudice tylto p~olsltředky k zalkro,čelllí: (jk1hž .pOiUjžl~jlel blUd' jedno-
rtl'ivě nebo' v:e vlhlQldmJém: ,s,elskUJplelnÍ 'prří,pi3!d,ně i ' lo;pěltlo'v!ně), pro-
dlolU1ží zlku:š,elbmí dolbu, dá. l1Iolvél inls1trrulk ,c,e dolh.'lléidad, u lsit:a:n.QIvf 
·nov,é:hro O'ch(['áJnc,e, d:á 111,l ,addls't:vléilnu důttku, dá Jej [}oltrrels't,ati do·
TI1Ja neblo ve šlmile, zaříidí ,ruby nťllwddJsrtvý po vyjítí ~.e š[ko'ly 
,ll!alvlštěvloVlaJ poikI'laič:olválCÍ li'ČÚOIVISlkou, ho,s'poldrálř'slklOru nelb,o- j~.iIlO'li 

'šklOllu, 'nlaiříldí, ,aJby se lnll3Jdiisťvý u něho olblčals př,e'dlst,a,vH, při 
,čEnniž soudlc,e s'e ho, tá,ž,e [J1.1a jeho Ž'ÍiV1o'tní pOlměry, nebo- kO!D.'3Č-· 
ně n1ůlže ho. dált s/třelž,i:ti :v,e ,vě'zlnd,d nelbo, v jdlllié plříiholdné mÍ'st-· 
nosrti po dlolbu a\ž 1~. hold~:n. (§ 50 z. o ln1.). 

Sou dce nl'l/aldl~stJvý,clh, naiNIZíUj e něik.'terý ,z .tělchto vypsaný'ch 
'fmo,s'tďerdků, vyr,olz'UJn1í o t,o'm .sitátní:ho záistuipce mllardilsnvýlC11, 
kte[eý '111á: ,p!liOlti to:mu 'n:ařílž,e/ní :olpTla'Vlný ,pr:O'Sltř,e:delk, O< něnlž. 

r.olz[110'druj e se'nált ml'ald'ilsŤivý'crh 11 S'bO/TO'V:élh/Q. SOUdili', jehož iroz
iho/dn~1!tí je kOlll,e,cné. (§ '511. IZ. o. ln1.) . 
• &'!<: .. 1'1' .. :._.;>; 

B ) Polep'šo~ací výchoIV'a. 
(§r§ 5~-5J4 z. ,O' mil.) 

Vyjkio/nálvá, se lve :zlV:lá!šltnkh ip 01 e/plšlQrv:n álch , kte1"é jsou ú 
sltalvy srtá!tlní'lnli; ,alv,š,aik i sdúkmoln1!ll'é ÚlSt/aJVY mloih10'U býti pevě

ř,e:ný výkone1ln pOlloeipšlO!v'aCÍvý:crholvy. PIo1lelp1š'olVluy m '3Jjí slV.oje· 
rdO!111iáJcí ř,áidy, v nkhž je vY'PI13!c1Qiváln ce.lý sYls'tém Opiartřelllí, 'lna
j íoCÍlch z a lÍ~c e'l IPo[ e[p š,ení n1l1adi!s,tV1éh<o. J/s'O'li mli šlwlllOu i 1'.0 d i
Ill/OU , v :n:khlž se 1l11'U dá'Vá uljolž\l1!ols/t 11lIalulčÍJti, s'e' 'Zla!mě:stn/ámí, je'ž 
,se ln'u lnůlž,e státti jpiJ:'la,m,ernelm lVýIŽ'Í'Vy :v bUldloiUlCn'olsti, 

iP:r,o ny,nějiší Sl,o'vlelnlslk lo j'e, toU/to Ipo:I'81p'Š'0'v:nou lúlsltla,v Ko_ 
1nellJslkéhro -v K iOlš'iCÍ'c:h (.nlař. 'Vlády IČISl. IZ 22. II. 1911,9 c. 13,6 srb. z. 
,a n .). TTelstlnl1cep'l"'o ml.wdi:strvlé zřfž'ena je př,i s'eldtrflli v Nitřc, 
ka'n1lž Is,e ,t,edy Iml1adIfs'tví ,od j :ilnýd1 s/oudů n11'ardii,stv.Ý.ch z'a, iÚlčo-· 
'18111 <QidJpy1k,á:ní .t~elsitů dellší/ch 'j ed1nloho mě'S'ílc e . (§ 27 tl'_ n.) do-
pJ',wvUlj í. .. 

'K la:žd-á pro'l 'e'plšo'v1ua i trels'vnricepr1o lnllalďi:sltv,é 111á SIV!o~i d,o-· 
/Z(){I'Ičí raidu, která drorhléldá na, ch otválllí mll3Jdilstvré.ho, řídí z'pú-
'Sob, }aiký/m Ilná! 'býti pŮ!soijJ.e1no k jeho .n:á1p[['1avě, urc'uje ZJaI111ěst-

ná!ní a kon.elčlně činí náJvT'hy ohle1dně ulkloln1čení \poleipš.o'Vlad v~r-
~ choIVY. Dolba tt'V ámí po 1,e!pŠIOI\'1a:cí vý,cholvy j e Olln:e'ze nru (I}OIUIZ e do 

21. Tloku věku P~OIVli!llHIC<OIVJa, soudce v1š,aik, naří'zuj e pole'p,š-o:vHcí,' 
Výd11o.VU, neurlcUij,e dOlbu je'jÍ'lllo trváJní ,a pOlvIlnlnolstJ. dOlzOIl."'Čí ra-
dy je, alby olz.náh.nli~la dtoíbu vho'dllliO'li pI'IO IZl"'uš'8'ní pol~'eiprš'olva("í 
vý,eholvy. P,ř'elce vš:aik j1alko nelj1krr'laltlší ddb!a, t~r'IVá!ní po,lerpsotva,cf 
vý'cll1,ovy urlčell1la je CLolba 1 r lolku, po j-elholž UJp~~llIutí má s'e te-
rrnwe d'olz,Qil"lčí r :aid:a lilslnélsti 00 tmn, nen1ělla~'1Ii by naJVThn<ourti pl"'O-
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ípuiš'tění 1l'l,1a\dli\s:tv1M10, na zkulšelbní 'doblU 2 rdků. Učiní ta'k, v.i1dí
li, že l1'llladi:stíVÝ se ziřejil11ě po\le~Jlš'Í!l a. ž,e i na 'sl'ý1oholdě lnu ne
hr10lzí nelbelzrpečí zikálzy. !Plo ,dn'lílllelč:nJé IpTIOIPIUIŠ\tě1ní ,na 2 ~'uše'bni 

. r lO'ky vy:s:l,oíVípak 111Iiini!st·e'f!stivlO slprrav'edlllliolsti. 

DOIZOlr na!d Ipo ldll1ílneč:ně pl"loip'uštěinýlm ve .zjkuš e'btní dOlbě ,. 
vede ře1dHel Ip.o 'l E: :p !~loíVny v 'SoluIČ'Í\nnOlslti Soe slpo,llky PLJ:"O o'CÍJ.1I'iailllJ..l 
n'll ialdis1tvýic.h; týlm ,srtlaLrá s,e též o jeho. íVhold:nlé Ulmí\stění a po
dává z,prárvy o· cholV,ální PTO,pUiš:těného ,ď.o 'z,oy!čí ylaldě. 

Upi~yme-H tZikUš,elbnÍ Z-Yio 'čná doba. h6'zvladmě, srbaln e se pYO-' 
'pu/Mělní delÍ'ini tÍlvní'l'l'l, j:iina1k na,ří'dí ln·i rni 'sltr 'slpT!a1vedh1olsrti, aby' 
m 'l,aldils,tvý 'hy l vlzlalMf OIpět do. tP,o,le'plš,oiVlny. 

Po,1€IPšloíV1ad vý:c:hoivla., inalří1Z·e:ná sOludelm m~i.aJdiis'tvý·ch 3011-
čals'n ě s 'l.1:1olž·elnÍll1 ,tTe:stu na S:V1ohodě j lako ,dIO'dla:teič:né olpatření. 

p o výikioIJ.1U tres'tu n a svdbodě (d:oldiaJte'c1ná pOlleiplšo'vlalCÍ výlÓ!:l'O
va), p r ovádí s,e slt,ejině jak,o pole'p'š'ov,alCÍ výcl1<D'vla" Ol nílž d o'sud 
JJylla. řelč. V~rk!o ln jeljí j-e vlš:alk záJvlirslý na uOIV1ém ~olzho/dnurtí SIOfll
d u n1'laldils1tlvýdl po s'kom/cenÍ tTestu na HVlolb,oldě ° 'tIorm, jeví-li. 
s·e výiklOln její vlzlhledeln'l k cho,V'ámí 111llad iis:tv:ého p o dobu t'r·2IStu 
na s'v:o lhodě nutll1ýlll'l. Z'p;rá;vy Ipotř.elhné j 'ako diolkla'cl tohlo l "lOIZ- ' 

hCldinutí d,oldáivá d'olz:O!Y'čí radia ziřílzerná u t~elSfbnilc '2 ml1a:,jjlsrt'V'ý!ch. 

NaJř-íldí-Ci s·o'ud, uklá,dárj ·e tre!stt V ě\zerní <1o,d,alte:6nuu f]J,oll ep
šo:v.a1CÍ vý'Chio!vu, a ISlvědlčí-U chorvámí lnl,a!dilsÍlVlého z.a výlk on tre
stu vězení a. 'bolU'l, ž·e n'lh.di'slt'vý se zce'Ila. poleip:šU:I , mŮlže soud 
n1IlaJdi isbvý,clh , :v j e!J1,olž ,okrelsu o,d,pYkálv.á. treslt VěZ'8iJlí, n a nálvrh 
přís'lUišJll.ého d!O/ZlQlIjcího 'Úř,adu nlaiříidHi, a:'by p o,le:p'šo:vtad Výd1'O
va. byl,a IZTUŠ,ell1ia. T,o se ll'lá stáJti pn slYIŠ'ť1ní sltá!tmi:ho lZálsrtu:pc'~ . 
ln}adi:sIDvé'ho, 6íVelnt. dbhá'j ~ce neb r,odlilců. T,it:o m 'aijí p'rá"VIo, od'vo~ 

l á'ní do usn.els'elní. BOIV:ně'ž .l1'lŮíže naiřÍJzení oClhr:aln:né iVýcho'vy být 
zrušemiO', když od j ,ehiO' In1a.řílžení UplYlllu!lla. de'llší dOlba nelblO z j1-

. n Ý1ch dŮíVodů, wneb n elIlÍ-li už lžá!dlo'UlCIllIO, alby s'e v poQe:pšlo'V''a,CÍ 
Výd1'O lvě pdkrla.c'olvla'lo. V t.o'l11Ito· Ipř~pa.dě j.e piř~slušlný zr ulš:i)f;i n a
řízení o' ipollefjJlš'OlvaiCÍ vý'chO'vě is,Q,uid, kt'eTý r:o!zhordl v 1. stlolU ci 
(§ 5,3 z. ° n'l1.) . 

NEmlaiří,d\il-li s'oud v ruz:siU'cllku, k 'teTýlIp. mI.ad,ilstv'éill1U ul,oižH 
tresrt vě'zení, dodlaiteč'llIou p:Q!leiplš1olv,a!CÍ vý,clh:OIvu, a IČii ,nÍ-!li přfslu2;
ný dtolzlOIl",čí úiř,ad n11Hldi:srtvýlch nálvY1h, alby by}a, n!a,řfž,e:ná , rOlZho 
d'uj,e :0 tlo'm, Ill!á-J'] být:i' {l,o.dlalt'e,c,ná po!l,e'pšlolvlaiCÍ výchto'V'a na,ří'z"3Ill á, 
8'oiUcl 'n1JlaJd'ÍiSlt~výic~l, v j.eholž o'lmoe:su ml1ald:iJslt'vý odpy1{áJvá tre:st 
vězení (§ 54 'z. :0' ml.). ·Polk,ra1c,olvální v tom přiJpmdě je alnlal,og ie
k é j aik,o' pN zruš,elllí j.i lž TI<afílz·ené po'l.e'PIš'olV1aJCÍ vých'Olvy. 

N eil1'lů lže-li 'SIo1udice r ,olzhod;1lI0'UJ't-í 10 doldtait,eičllllé poJ.e~pšlOíV'aicí 

v)rd10'V'ě dtř:úvě, nelž nll,wdi:s'tv~T .Qldpyká trelsit iVě!zelnÍ, n1úž·e n1aří

dÍ1tIi, alby byl ' m~alditstlvý po- o:dipy1kální :t~e'Stu Vělz,'3nÍ pon'3d1án 
'Z,altÍJn'l v ipélči nebo v zaJiiŠ'těillÍ portutd, alž 'Uislnelselní o dold,alt .. elČln6 

pO'lelJllŠ'Olv1ad IVýd1'OlVě nalbude 'P~eá!vlllÍ ,m lotC'ii, ne:ho, aJž ·mElatdiisrt'Vý 
bu1de ·odikálZá1n dto' pOll '8Ipšoiv;ny. (§ 54 posl. odls1t.). 
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[)!Dldraltie'Cin:á pD[e1pš'DIVlwcí výdl1D1v,a 'nlU'z,e býrt s'Dludell1.1 111.1a-
<d1srtlvýlch na,řÍlzelna, k náJvrh'u dDlz,DTicí Y<aldy trelsttlniice mlada'stvých 
li telnik~át, íj elslt.liž'e ,se ,tO' jeví ' 'VIzlhll,erd,e1ln k chDJv;ální lnl,aldi!srtvoé'ho 
.:průJbě'helln t~relsrt'u na, SViDlbDdě nmtmý:m, i ikrdyiž ,p!řti' vyJThá1š'3ll1.í rD'Z
JsudJku, 'klbe[,Ýln 111llwd1\Sltvélnu do\tYlcll1.ý trie/st !Illa SIVIDbDdě byl ulo
.JŽen, nelbyola nalřÍlZiená, dD!d'aJteicll1.á vý1cholV1a pD,l;~pšolV'a.cí. 

C) u.zalmcení, vězení, štátnÍ vězení. 
(§ 515 z. -o !InI. §§ 27 --13G ty. n .) 

Plři ivý1ktOIl1.Ů rtěICh'tD' vreoSltní:ch Oípl3,'Ť,felní, 'm 1aSjkíoch rá!z t'r1els1tu 
<,odpl iaJtnéhiD, j ,e v'e,d!oucí záiStardbu oidJděildrt tm'la\disrtlvéhD p:l.~ID'yiilniHc e 

-()Id dDI~pě'lýlclh trels1t1a:l1.Iců. P~DltQi zálklQlll pře-dlpiiS'uje zřílž'e'ní z.V'l~š:i
.ních věcňn:úc, :a k 'de n:e!llí m lD1ŽlIlJD ;g;erpra['lD1vlalt ln~/adi:slttvé tí1mrto' Z1pŮ
,:SIQ[be'nl, má se l1.1liardilslt'Vý drtž'erti v :SlanlID'vlalz\bě a k 'aiž-dý sty{]{ S do
S'pělýIJ.11Ji t'l~esrtiáJllici ll1á Is'e rvyll'D,UjNtli. Slpe'c:i,e1\ní plř,eld:pisy n Zialc'há
.zemí s nl1Ialdi~s,úvÝ.m:i vělzlIlJi olblsahu'jí vělzleúslké i /nlsltrulklce. 

IS/tejmě ja:ko u tr:els~tníoch Dlpartř'8'nÍ:Ch IV lP'řeldeIŠllý:ch Dls/talVlckh 
\7lZip/Dllne!n'lťtý~c)h, dáfViá zálk'o/n ,m 'D!ž/n/ols;t, ,alby výlklDln trestbu n la S/V1D~ 
JhDdě v Ziáo'j\nl'U 1111liald:i /S'UVléh1o, !byl př,eTIUišeln la we!slt zkíI'álc-2n: 

IJ,elslUilžle tDlti ,ž rnllaldlfs1trvý odrpyiká/ ,s,i j/i\ž divě třeltirny srv:ého 
t relSltu a drail-Li mla j ervlD, píli la z,náimlky pol'eJp,š,e1m, můlž€ ný1tJr 'POd
'llllíneclně plI"op.uštěll1. na S\V,D:broldJu. O tO!ln 110Izh!old'uó,e' l11Jiluilstr s'p;ra
'Vedl/IlJD/Slt li k nálvlr 'hu a, :pD' Z!prálvě rdoiZOir,cí I~aldy. J,alkDlžrbD zlkulŠ"3ibní 
d ,olbla piLa:tí 'tu dtoJJ.a 'zibyltik'u Itre-sltu. ;PD/dJlnlÍlllI8'c:ně mla iS'VíDlbodu rp~D_ 
:rpuišltěll1ý nl!l iadi.s1tvý Ij e pOlvi:nnein :ZJwchrDIViálV1artJi IPD zJkuiš'elb/nÍ dlQ!b'u 
rp'l"ia1V:i ldla c:ho:vá;ní, kft<8l~á se l1.1U dlaljí pf,i pJ'\D/pušitěll1.í. OSlVedičí-li 

:s e, pDrvla1žlUije sle trerslt 'z'a 'vY1k'olnamý, jilThak l11UIsí OIdJpyjk;a:t :zJby'iek 
tr,e'Situ. 

~D) .Důt,ka. (§ 20 tr. n.) 
Vykom.á s'e h :ned po vYine,s,ení y'iDlzsuldlku, j ,elsltlÍJž,e .se sltártmí 

lláís1Ťillpce ipJ.°lo,ti TIOIZlsuldlku ne:OIdV,Dilá. 
lP!řeikáíží-l:i .ně,co, lo:k lalmIŽ'Í!tlémliU ,pI'Io/vedell1.lj dů1tky, 'U'ličí se 

'zvl,álšitm,í Tlolkk t 'OIJ.11U ú icelu. Př,eld:violá s,e D:d,SloIUlzený. J,esrtl1i! by se 
:ocUslo;uJZ/ený 'I1JeldJols'tla

,v!i 'l, ,a'l1.:ilž sle 'Dil11Jluv'i ll, 'p11Dh'M/S'í :SIOIUldIC,8' nDIZ
'SucUeik z'a iI1e~Ú'cill1.oný a u lc,iil1í n /Dlvé U1slnels1emí, změjÍlcí na, olpart:lř,ení 
'jIliné il1.oe:ž důlt1kJU . Týlž úlč'i!nelk 1111Já t lalké ,neiúlc't>ÍIVié ipŤ.i,jl8rtí d.ůtlky o<d
'.s'ol1llz ell1.ýul1. 

D,odatek. 
§ 20. 

čin,no,st soudů m~adislt\Tých v zájmu p1'1orinilých dětí a v zájmu 
mladistvých, vyd,a~ný,ch ve své,m lokolí m'ra,vní zkáze. 

(~§ 65-67 z o ·ml ) 
Soudy l11.l,adi!s'tJvýdl ne,ZiakfI'!DlčU!jí lj ,en tehldy, j .eldmá-l;i se o 

t re!sltrn.é 'clilny m 'l laJdi'slvvýlclh. ČÍJnll1.lOislt }elj /i !ch V1~tJaihulj.e se taIké na 
.děltli run 1112. l 'eit, kJte['lé .dolpuJstHy se 'Čiin:u, ;přílckího' se trelsltnílmu 
1P~"'á!vu a n la 'olsoby 111l:adi!s'tIVié, 'z trelstJního cinu nelpDlde\ziře'lé, ale 
-v D:k'D1í SlV1éll11 ,tkálze vydané. Tako'vý ciln díltě!te Il1.lerpoldléhá trest-
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-nímlU zálk'o\ll\u, piř,e'ce VJŠ,a:k dámla je s,ou'd:u lnliaidá!stvý,ch pll~áIVO

m'{)lc, :z~aiříldliJti vlše ik náJpr1a1vě dÍltě'te -poltřeibinlé, jelstl~lže dÍltě do
st.allle 'S'e k lSo,udu. 

SOiU!dlcle' 'mJ"LadIJsltlvý1ch k 'olllistlalt!olvla,l , iŽ,8 S:8 jle.dná 'v d;al~h~ln1 pří

lpa:dě o děltlsiký věk, olprartiří 'St darba .s~kUit!kIQ,V'ého děje, dlalta: o p'0-
:měredl díitěte a j eohOl ok!ollí. 

iJlelstl1i lž1e výs'ledek šertřelní nerv y1k'alz.uJj,e, 'ž,e dírtě žli 'je v ofkIQQí" 
íV .němlž, je vydáfIliO mratvní zkálz,e, nelho ž,e z,a,ičílná p'UJSltlllOuti,. 
,Olde~:zdáj SiOludc·e ,mlialéLilSltJVý1ch dí!tě 'ols'olbě, joeiž :lná .nad nÍilTI ipl"óálvo, 
dlolm:áJcí k álzlně, k nálle'žHéIII1U iploltr,elsrt:ální. Výikoln toihorbo, tT1els1tu 
můlže .slv,ěhlt:t Mlž Ú!řla\d'u ško'lnílHlJu, ,klte,rý hiO' Ipll1olV,ede buď důltlklQu 
nebo škollllím uZla!VŤelllí'm. 

V piřílpadě, ,ž,e 'kIQllll3Jný1n1 šetřernÍlm byl'o: zij'i;šrtělno, že ďÍltě ne
ho m~latdi:stivý, 'který není :z iWe:s1tního člilnu pode,zlřellý', žiJe rv oko
lí, v něimlž mu horlOlzí zká;za, -Ulpolz,orrní 110dilče IllIelb jilch záis1tu'pce 
ev,e;nlt. ,pě'lsttlorunJa, alby n :a nelZll,etli ,l.ého ,přÍislně diolhHž,el:i a p,elčlii1věji 

ho' vyoCill1ofV1á.lV!alli; přlilk~lže j'i!m, .alby nelzle:H[lc,e trels.t,a:lli, přidr1žeTl 
k iřáldlně llJá~!šltě;vě škloly la ,alhy hlO oldvlI'lalceU' -cld okolí a z;pŮls:o\bu 
ž':iJvlo,ta, je:ž oh.rlo1ŽIUljí jeho, mlI',a:vll1í VýlVi01j ; v n rUJtnýd1 ,přÍlpladed1 
UlSlt3JllIOlVí v,eld'}e ~o/hO' odlTálnce IlllelzI.e:tHéhrO', alby dha:l nad rvýdlO
'voU! ijieho; luŮlže nelzloeMk'eodlsltI'lalruiti z dOlsra!v:adního oklolí a dá_ 
ti ho ~aJtílm dOl /stáltmÍlhio' dělt!ského ú :tul1kru, s'vě[,-iti j e'j .péč!Íbud"to 
něikJt,e!ré!hlo slpoJ,ehililVého P['-ÍlhUZ'IléhoO' .nelb i01chI',a/nlnléiho s'poHnl. 

T ěchl'bo olpaltiř e.ní ln ůržle 1)ý:ťi ~poiUJžlirtlo jen te:hd y , k d y/ž z vy
'šetÍ',eíllý1ch olk.loil lnols1í vys\ví/tá, ž'e dlolmrucí nebo, šlk'o~ 'ní t'r'e'St byl 
)by ill1áJ10 úlčinmý'm. 

:NaiÍlzlelní :s!ou!dce ,m1aidi/srtvýd1, alby nelzlerti1elc bya dodáJn do 
'srtáJtinírruo' děltislk,é'hIO' iúltrulklU, platí a:ž d,o' r /olZlhloldinUltí s:iTOr!;čí vreh
.lliOISJti: v též1e věoi. Za tfm /Úič,e,leim 'sdělí Is,ouidce l1111laidli lS'tvýlch k laž-
dý taiklolvý piří\pa:d .po~u/č'eln/s!kélnu úřa,dtu, z,a .něij lž vlla,srbně tu slQud 
ml,aldlfsrt\vý,ch j-e'dná. z dúvlodů nelbeJZlPelčí v p['lo;ďl'erní. 

IHoldilč,e, j:~ch :zálslt'upiCÍ' a, pě,sltoiU1ni j lS:OU }JIOV'i lnní POls'l ,elCll'llJouH 
'PO!kYIThŮ ISiou1dlee mllaJdii/sltJvých d1a,ný ji'm v zá1jn1u dítěte neíb a.nlia
di:sJtlvlé'ho. N ervyh'o:ví-[Ii, d101poulŠtějí s'e piř,elsJt'up:ku, O' lllěll11/ž po s'ly
šení oIbv,'Ílně,né!hIOI I'IOiz:bJoldluj e s,oud'ce n1'I'3Jdi!s'Ť!výth , jenž vi.lllníka 
poltJ:'elsrtáJ POlIDUŤJoru do 100 K. 

Dr. Jan važný, prof. univ. Komenského: 

První říšský sjezd českoslov,enských 
učitelů vysokých škol. 

\ 

Dne 28. ledna 1921 usnes,l ,s,e ús'třední rvý,bolr sIP,ol,ku učďtelů vysoko
š.}\JOJ,S,kýlCJll svoaaltd v1šeolbelcný říŠlský sjezd k vyb,udování /Svého nOlvého 
prograJl11u. Spolek byl zall,olžen v ro,ce '1909. PtrlQg'r.am Itehdy vytčený (horně 
někte.rýdh ,skroITlIl1ých požad8Jv,ků S'taJvlQlvlslkýclh šlo hi1arvil1ě o zřÍJz,ení druhé 
české :unirv,e1rsi,ty) aod Tla,klouSlké vlády 'Po, rvěJtŠlilllě jen marnými sUby 
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