zákona má za následok
nehodnou vÝživného. (tRv

IZŽ.

II

:,~ID'vi po ,š iestich mesiacD'ch
'zluky vedel ,a žalovať moo v srovnaní s odstavcom
Iné právo po de s ať r'oko'ch
manžela o lZavinenom čine
afi, že ,po 'uplYlnutí 6mesač
vny účinok v tej úvahe, že
domým a úmyselným mlča
~ z poklesku druhého mank tomuto prípadu prihliadavineného činu, ktorý f'D'Z, že lna odpustenie usudzmje
spravedllňujúcej. Iilfadí-li sa
!považova ť zavinený ' čin za
ozluky, ale aj vo všetkých
ld. činiaci manželkiu nehodou, ruby urazený manžel po
(. pozby'l síce práva domápo rozvia:zaní manželského
rozlukového dôvodu, totiž
enie od zákonnej vyživova-

taloou pre cudzoložstvo žael zamestnanec (sluha), prem prípade. keď zamestnanec
~l. (R!v III 133/23 z 6. X. 1924.)

la Ij:e po,v.inný 'Pľep,ustné vytoho ,p.lynte. že - ž,alobník,ovi
od Žla.J.ovaného ,odškodnelThÍe,
l'sil,edk,om toho. že prri výpo'o však bo,l:o ústené, že 011
(RtV III 662/22 z 4. IX. 1924.)

o. že .odvolací súd poruta:l žalobníčke ' do jej ' zákon[a žallolhníčke vopred vypla/1840 veno má sa započítať,
u, zisteného súdom odv'olla'idIa a tak ,Pod( a ~ 534. Os'P.
o zosta vitelľke, zomrelej dňa
päť detí, t. i. spor,né strany,
~ho ,nároku. zisltené je ďalej
opred vypliatených 2000 kor.
jej zákonného podielu.
DPred obdržalná hodnota má
í súd správne :upD'trebil tOltO
titwl.om zákonného :podieau
vLnnD'sfou. že má zaplatiť ža000 korún . t. j. 500 Kč , ktoré
lávka patriaca medzi aktíva

Literatúra.
Das_allgemeine biirgerliche Gesetzbuch im Lichte
der Lehren~ Kants.
(Dokončení.)
V ka!p>Íoto,}e čtv:r~,é »'0 vJ'a:S1trIlos'Í,elch záJkOlThodárslt ví« a:wtO!f po'ZnamerIl.ává,
že zákil,adní my Š'llelnlky, ,o ,rukJhž Iby.1o dfívle pOljledná'ruo, dO'PII.flarje Is y'slt,e:matdc'kiá
vÝlstavba zál{)QrIl:a, Ikrtelrá talké Istpočívá lrua pr,ÍlrozenlolpráiVníc:h my,š'llelruklový'Ch
pochode'ch .svÝ1clh tvUrtCll. oeillll,elr ij>Í'ž ,p r'ed p'olčMlkeiffi 'pmad s,tailwvi:l zásady,
.pod'l'e :M erý:oh byllo 'p,o,sltupová'Tho. TiO'Už: úpllrIlOISlt, ,SOIJlSlt:aVilJJOst, óÍtrÚ's'Í, 's'ouhl. aJSruOls t , g,aJslnoslt , s-truOThOls,t la ,s etlri\f\a1'ols t (lBod>erIl:s,täl1'di.~kle,ilt) . Plo-dk~; Ze~j.'He!ra
,ne'P'Ú's't!r,ádat'e'lným ~plredlPolkrlad>elm IPrá'Vll1í Ijils~lorty Ij eSlt Ú ,p :l rIl lO S t rL á'k o II í Ik a,
,kJt'eir é rme!10 být,i dosa'veno vŠ'elorbe'CIllými vMami, ,ruI'[(JoM ka,sui's.trrlkou. K ,alrIClhi.tlelMorIl,ioe J),r.álv a, náJllelží ,s y.s term la It ic ik é ;s lP ,o rád.á n. í ,lá-tiky. Ze zá!l\Ionílk'a
maH bý,ti vYil,o,učelny p,r,ed'piÍlsy, ,p,alt fíd do jd'l1lÝIClh lolbOiru práw1ích ~pr.QIoelsní ,
tr,es:t!l1Í a 'z'elimé'l1.a lP'ollHIi.ckié), čili má !bý,t,i dos:až,erJJo Č li Ir 'O, s t i ,z á fk o> n í Ik a.
V požalCUova:l1Ié a;nchirtel'[(JtiOlnÍIGe z:áikoollla jle pOlimUltia v}alsiÍlno,slt 's ú' IU h ,l,a 's u č 'i l i
h arm o nie z á k o n o dár s t ví: lpredpisy zákon.a maií býti v souhlase '!l1etoliko navzájem, ll1ýbrž i s celou soustavou zákonodárství a správy. Jelikož zákon je závazným pro každého, má býti srozumitel,ným
nejen pro pfiavovedce, nýbrž i pro vzdelanejlšího obča!l1a, t. i. má býti
dD'c'ílena jeho i a s 11 IO S t. Konečne autor zmi'ňuie se o set ľ V a rr o s ti
právIa a str u č n o s t i zákona a všech!l1Y popsané zásady chárakterisuie filosofií Kantovolu. P.o té - v kapitole páté - IPojednává o systematickém spolupusolhení historického a priroze.noprávního zpusobu uv,ažov ání a - v kapitoJe 'š esté - o zhodnocení systematIckých zásad zákoiI1íka pfi používání jeho usta,novení. Swoboda rua ruzný,ch místech demOlnstruje použití rečených zásad pfi poznávání platného práva. Tak zabývá \Se otázk'ou, 1ze-li nazpe.t požadov,ati , co nekdo :prohrál v zakáJzané
hré. Pro k l ia d 11 o u odpoveď svedčí argumentum e CO!l1trar,io § 1271.
,a ,násl., 'které vydučují inaZpet požadovati prohru ien pri hrách dovolených, zatím co o hre zakázla;né není reči. TOlt éž lze oduvlodniti my,ši1enkou
obohacení. Není prekážkou znení § 1432. o. z. o., IPodle nehož repetitio
, soluti Inení prípustno, vedel-ni r1atící, že nemel p,ov:.nnosti plati ti (tudíž
:ft: še ní bylo by ruzné podle toho., by:b-li ln a stra:ne plátcove taková vedomost či nikoliv). Predpis § 143,2. o. z. o. ne.ní ,p re'kážkolu pw kiJ,adnou
odpoveď, :ponev,adž ho nelze použíti ln a zaikázla;né hry již proto, že pfi
niah lide 'o ,jedmání .nelPl,a;tlrué, kde:ž,to § 1432. se in a n~p1a'Í'ná j.ednání vyjímaiíc nedostatek formy - nevztahuje. (Zeil.!er omeziU § 1432. na
ohligatiorIles Inatufiales vsunutím slov »nur « a »bloss «.) V U Č i k l a d II é
odpD'vedi nutno si však uvedomiti, že argumentum e cOlntrario ie ,pomuckou tam, kde býváme na rozpacích, pfi níž musfme vzíti v potaz
predpisy souvi~sllé . Kaadrná 'o,d:poveď je v souhlase s §§ 877. a 879. o. z. o'.,
.ale v rozporu s ~ 1174. vetla 1.: »Co ,n ekdo dal vedome, aby zpusobil nemožné nelbo lnedovolené jednání, nemuže požadovati opet nazpet. « S tímto
všeobecným ustanove:ním musí býti výkl1ad §§ 1271. sq. v souh1a:s.e.
Vždyť
j,i nak byl.a by ha r mon ie zákonodárství poru,šena. Jelikož
redaktori videli v »harmonii « podsta,tllý znak zá:koníka, jeiž chystali,
pokládali zvUáštní ustanovení v h!lave 29. o nedovolených hrách a sázkách za lruikoli nutné a s hledi.ska zásady stľ U Č n o s t i za zbytečné,
neboť predmetná otázka jeviUla se jim zodpovedenou § 1174. Jen ,pokud
jde o dovol,ené !hry ,a sáľky, byll o po.tfebi zvl;<Í!Š,t,ního predpisu, jeLikož
§ !174. o Inlch Iničeho mestanoviiI. Tento § je výronem prirozené zásady
pravní, že nikdo nesmí se k oduvodnení svého právního nároku dovoláva ti trestního činu, jehož se sám súča'Stni:l. Jde o jednu z pfirolz ených
zásad § 7. o. lZ. o., >které často jsou :TIepostrádatelným prostfedkem
k ú p il n o s ti zá-kolníka, o ja,kou se redaktori snažil::i. Jí padá vše, co by
bylo uvádeno pro kliadnou odpoveď s hlediska bezduvodlného olbohacení.
Prohru :nelze ip ožadova:ti ani ,ex titulo náhrady .š kody, Ineboť také to príčilo by se oné pfirozené zásade právní a hledíc k § 1174. - íharmo-
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nii zákona. Máme tu co činiti s u s t á len o u práv,ní vetou .(stačí k tomu
uvédomiti si predpisy, které bylly vydány v 18. st oletí ze Marie Tere'z je) .
Podobnou demonstraci ,p redvádí autor, pokud jde o §§ 1321. Sq.
Ó. z. o. ,nebo ' o rozdíl mezi nájmem a pachtem. Již tyto jédno t1.ivé partie
nutí nás, abych om knihu do:poručmi. Skoda jen, že detamy nelze zde
sdeliti.
V predposlední kapitole (sedmé) čteme o u lvárení se ,ob;Ugací ex
vadis caus.arum fi gunis. Tlam, kde úprava puvodní osnovy byil a v rozpor'u se zákll adnímí myšle,nkami Kantovými, redaktofi ,nerOiz,p akova li se
od základu zmeln iti dotyčné predpisy a dusledkem toho mnohdy ,provésti
zcela novou úp ľlavu rozsáhlých p,a rtií. Autor ro zvíji pred námi z.ajímavý
obraz výv oje pred ZeHnerem, popis :nové úpravy prov edené Zei1lerem.
i ,pfič inuje úv ahy o právních ústavech ohoha cení, jednatelství be z zmo.cnení, versio in rem a obligationes quasi ex deuicto. Je p.atrno, že Swobod,a je v techto otázkáoh opnavdovým spedalistou, jakž dokazují i jiná
jeho díla, o lJ1:ichž shora jsme se zmínili. Škoda, že požada ve k ekonomity
mÍstem jiste hledíc Ik rozslahu rece.nse již o,p rávnelllý - nedovoluje
roze,psa'ti s e o techto problémech vskutku delikátních. S nad osud umožní
nám vrátiti se lc ,n im v pojednánkh samostatin ých. Tu v šak nechceme.
aby stručno'st učini.l,a z nás f.al ešné informátory anebo bylla Illa úk,or našich vtlastních výkladu. Jdeť o otázky, v ollichž ne;lze se obeHti bez detailu a nuancí.
.
Stej ne zajímavým je pojednání o p'o,tlačení pfirolZeného práva a jeho
,n ás1edcích pw vývoj ,právní vedy a judikatury v Rakousku. Je mu venová,llia kapito,l a poslední, osmá. DrívejŠÍ state ukaz'ují, že občanský zákoník zapws,ti!l své koreny v prirozenoprávních naukách. které nekolik
let pred jeho vz,nikem Kant povýš.i1 na stupeií. opfIRvdové vedy. Záko:l1
je s ,nimi tak úzce sPojen, že jejich da[,ší platnols.t -ivoWa podstatný
,p redpoklad pro úspešné použití zákoni11ých ustanovení. Redaktori verilli,
že ješte velká budouc,nost je s:Q:uzena temto ideám. S kiJ.,a mali se však, ,neboť právnický svet se odvrátil od novodolbých ideí prirozeného práva.
Došllo k duchaprázdmé exegesi a když pozdeji počína,lo opravdové vedecké zpracovávání 'z áko,níka, vyskytla se prekážka z Nemeckia. Tam
rozvíjeiící se pravoveda praoo,v ala ve službách his ~ orické školy a jejím
pf'edmetem bylo právo rímské. Tak hJedal se i v tuzemském obecném
zálwníku obocunském vždy je,n systém pandektového práva a vy,slovována byla nespokojenost, stavell-H se obsah občanského zákona v cestu
takovému }:'očínání. Pozná,ní zákomíka bylo stíže;no i tím, že poracLní protokoly byly uverejneny teprve v r. 1889. Zapomnelo :s e. že Ze~lller
a jeho spollupracovníd byli ved~ni úmyslem vytvoriti mod ern í záko:ník:
nezll1euznával,i význam rímského práva ,leč byli daleci toho, aby ve všem
násaedovali jeho príkladu. Historická škoLa má ske zislluhy o prohloubení juristického my,šlení, zpusobila však, že byUa ztrace,na o.na živO'ucí
síla, která mela koreny v samo:s,t,a,tné právnické práci tvurcu zákona.
K tomu se pridruUlo zkost,natenÍ této školy v ryzí :positivismus a tak
se mohlo státi, že veta, ·kterou Zei1ler tlumoči1l ve své úvodní reči výstrahu, upll atnila se vuči obča'nskému zálmníku: »Brevis esse labom, obscurus fio.« Není náhodO'u, že nepredpoj.até hodno cení občamského záko,na oživlo teprve, když platnost rímského prá va v Nemecku zanikla
vytv,ore,ním rÍšsko,nemeckého občanského zákoníkJa. VIiv nemeckého uče
ného sveta pusobil na své oko'lí. Tak pf.Ožíváme dnes. stejný zjev, ovšem
lnikoai ve smeruantikuHcím, jako pred sto lety, nýbrž v opačném smeru
modennisujícím ve s.naze ;pri výk:iladu prib 1 jžavati r redpisy ,našeho zákona ustanovením nemeckého zákoníka. Naší úlohou ie postaviti se
v cestu obema extrémum a odkrýti obdivuho-:lnou s a, m o s t a t n o s t
naší kodifikace. Teprve pak budeme smeti ,nazývati ii svou vilastn1í. Pudeme-H se sllažiti vyšetriti obslah a dosah občanského zálmna pomocí
jeho vudčích myšilenek a nahradíme-Ii tak, co by;lo behem st'olletí zameškáno, nabude zákoník ,nové živoucí síly a stane se skve!lým VZOrelľli
pro zákonodárství prítomnosti i budoucnosti.
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III.
Kniha zaHmavá z části pro civili:sty, z části pro právní filosofy,
z části pro právní historiky!
Pokud jde o jeH usporádání, promluvili jsme o nem Už shora. Zde
nekoUik sltOv o tom čemu fíkáme »disciplUnta v post'UPU pojednání.« Neaze
zamlčeti, že pfi pr~čítání Swobodovy knihy púsobí nekdy značne rušive
okolno,s t že autor rád z,albočí na vedlejší cesty. Tak leckdy zcela odchýlí se' od mYlŠlenkové linie, kt enDu Islleduje, a my jsme pak nuceni vfátíti se zpét za účellem povšeClhmé rekapitnlace, dfíve, nežli ve čtení pokraoujeme. K demoil1straci buďtež uvedeny ma'ličkosti, ale nápadné:
v kapito'le led.naiící »0 vlivu filosofie« autor :pojednou uvažuje v te ks tu,
nikoli v :poznámkách pod čarou, zda cop Ibyl pro jeho il10sitele známkou
»copaf.s.tví«, i uvádí osohnosti, které cop nosil'.y: Rousse,au, V,olitai re, J0sef II. FrJdrich Vel.iký, Schiller, Goethe, Kant a i. Jinde opet - v ka,p,Holle ' »0 zhodnocení nové I1éliuky pro občanský zálwník« - rozepisuje
se v tekstu (nikoli v poznámkách) . (} tom, zda Zei,ller Ctvo kfes1.mí jméno
byjlo AI'ois nebo František, Anton. Leckterý z lechto zjevu vysvetliti lze
autorovou snahou učiniti lmihu čtenáfúm zajÍmavejší. K pochvale autora
s[uší uvé'sti že ,n aproti tomu podle možno sti šetfil doslovnými citáty
rúzný,c h spisovatelu i opomíje!l citace zcela vzdälených prací, které
často nás pfi čtení literárníoh del zbytečne vy tr huií, takže mnohdy ,n eubráníme se dojmu, jakoby uvádením rozsáhlého :literámího aparátu
mel býti docilován »vedecký« ráz knihy.
Pokud jde ,o obsah byly nekteré kritické poznámky již shora na
r11zných místech pfičine~y. Swoboda zabÝvá se jednak zákl~dníp1i. m~
šJenkami spravedJlnosti, rovnosti, svobody, jednak systematIckY!lll zasadami zákoníka: úplli1iQ1st, soustav;nost, čírost , so,uhlasnost, Ja s.nos·i,
stručnost, setrva~ost.
.
Prima facie zdálo by se, že použív,a je pfi pozlnávání práV-,a uvedených záklaclních · myšlenek, p.lichtí hledisko dy;namické se stati.ckým.
VSKutku však odkazem ,n a »pfirozené zásady práv,ní« § 7. ·0 ,. z. o. ohce
poznávati platné právo jen s hlediska statického. Tak ": p~ípade,~h myšlenky spravedl,nosti, v níž je pojata myš'. enka ro'VnostI pred zakolnem
a jíž tedy - jak soudíme - rozumí spraved:lnost »formálil1Í«, znamenaHcí, že pfípady sociáJního životla nep'osUizuií se ru~ne. není~H. duvod~
ospravedliíujícího odlišnost právního nas1ledku (na pr. dOlJ)ustI-b se dve
nh:né osoby dvou steiných činu za stejných okolností, bylo by nespravedlivo, aby jedna z nich byla odsouzena, druhá osvohozena). Tak
i v pfípadech » vľoze,ného « práva svobody ve smyslu iKantovy formule
o snášenlivosti sv,obody v:J.a:stní se svobodou osta1ních. Již dfíve jsme
poznamenali, že st anovisko autor'orvo ne ní dosti jasne 'formw!ováno. Teprve po studiuobou dí,lu knihy shledáváme, že podile názoru Swob.odova sO'udce pomocí uvedených základních myšle:nek »r o z hod uJe
t a k i a k r o z h o cl l z á k o n o dár c e.« Naproti tomu dlužno zdurazniti, 'že po'drle § 7. o. z. o. »nelze-li právní prípad rozhoooouti ani podle
snov ani z pfiroze,ného smyslu zákona« (tÍ. j. výk11adem gramaticko1ogi~kým, tedy »t a k, j a 'k r o z hod l z á k o no dár c e«), dlužno p?užíti a nalogie ,(tedy rozhodnouti »t a \k, i a k by byl r o 'z. hod m u I z ak o n o dár c e, kd y b y b ý val mel one npf í p a dna mys l i«),
a )) zusta:ne-li právní pfípad ješte pochybný, musí býti rozhodnut podle
pfimzemých zásadprávních« (tedy roz,hodujeme ))t a k. j a k o by cho m
TI y I i z á k (} no d lá r IC e m.«) Proto sloudce pomocí uvedených základních myšlenek nerozhoduje tak, jak rozhodl zákonodárce, nýbrž tak,
jakoby byl zákonodárcem. Na pos'léze fečený z,pusob rozhodování iJ1utno
uznati pfi t. zv. ))mezerách t. č. nevyplnitel!ný,ch«, t. j. pfi mezerách,
které neisme t. Č. s to vyplniti ani výkladern, ami analogií {nelze je nazvati )) absollutní«, neboť nikdo .nemuže o s.obe fíci, že je labsolutne dokonaJým vykladačem plJatného práva, že tedy meg,ativní výsledek jelho
činnosti jest abso~utní mezerou v platném právu; spíše iiž zejména
vzhledem k zásade úplnosti zálwník,a - mOihli bychom je nazvati )) re-
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lativln í «, to znamená, že jen vykládající není s to je vyplni,ti, takže jde
o me ze ry na str,ane vykládaiícího, nikaliv oo mezery právního rádu). Naproti tomu na dfíve rečený zpusob ro-zhodování dllužno uznati ,pfi t. zv.
»mezerách vyp,lniteuln ých«, t. i. ,pri mezerách, které se nám jeví jen
zdánlive, neboť jsou v yplneny, jakmille použijeme vý kladu (t. j. ro/z hodn eme, jak rozhodl z ákonodá rce) nebo élJnalo-gie (t. i. rozhodneme, jak by
byl rozhodl zák,olllodárce, kdyby na onen prípad byl po m ys'lil). Tu sto'jíme na :p ude zákona, z nehož čerpáme buď pomocí v ý kll adu gramaticko-uogického laJllebo pomocí ratio :legis l a ta e . Jinaké je n aše postav ení p ri ro:zihodo vání v lJrípadech »mezer t. č. ne v yp'lnitellllých«. Tu
r oz h odu jeme, ja ko bychom byli zák onodá r ce m {tedy ni k oH tak, »jak nám
natPadne «), tÍ vzni ká krome j1ných ot á z ka , zda m á me použíti ratio legis
f e r e nd a e hledíc k minu1los ti (r. 1811) n ebo prítomnosti ' (r. 1926). Tu
teprv e poz,náváme vlastní význam st anovis ka Sw obodova. P o neva d Ž.
j d e 'o n e z m e n ite Iné z á lc l a dillí pri ul c i py .p fir o zen é h o p r á v a, s t á v á s e lTI a d h o' z e In á o t á z k a b e z p re dme t n o u, neb o ť :ta l\.O v é principy b y!l y platny s teine v r. 1811. j.ako v r. 1926. S tím '
ie v sou!adu i z,námé rozhodnutí č sa. Nejv. soudu z 9. kvetna 1922. R v I.
996/21 (u verej ne né v čas . P rávník 1922, str. 2 71.): zákclllodárce pouka- '
zuje v § 7. o. z. o. Illa Ip rirozené právo , jímž zr ejme myslí príkazy obec- '
n ého Hctské ho svedomí, !praktické ' morálky, ja:k je so.ciální spolužití liidí
od veku v yvinulio, takže se nám z dia jí vrozeny, pro,čež místo nich mlu- '
víme pfímo o právním citu.
i;bývá jeMe zmíll:~ti ,se o lS ystema't ic.kých .zásladách záko:ník,a , jtejkhž vÝ,zlltaJm ,auto;r !tlo,IILk a k'cen;tuj·e. Zalr áží, že SWtolb oda zalbý'v á .se .jdmi j,ako
veU činamiste,jného po-t·enciálu, lač vskw1:ll(JU tlolm u malk lltení. -Joe o elelm enty
n oe:UClky . rUz111é. T lalk z,ás,ad.a » č~flosti « sotva má vÝ'znaJm iP'PO .p o,zlllávání prect- ·
p.bsu 10,b!oaTI'stkého zá.lmntka . .f,unguje spiše v li i n Ý ch IOibm,eah p:! atného práva
(jde o neg,altIvull11, nik,oh ,pos'iHv,u:m). »SouSlt,aIVllto,s .t« la »,souhlasl11Otst «· (hCIJnnonie) jsou el,emen:ty vý.kladu g,ramatidw-l 'o g .i ,c 'k 'é th 'o'. Stc,jne »Jjasnost «
a » st,rlUč!1Jost« 'j's,olu ,elementy vý·kl.a,du g.r la m a It ic rk o-logklk ého. T 3Jt,o otv'e- :
hce nem.usí býti zá:ko,n,o-dárc·eJ11 vu:hec vy'Slovena, nebo ť Ij'i ž ,tím, že plr,á'V'l1'í
fád v y,j,adf uje v podobe re či my š ler~ky, pOljímá do Selbe, 100 učí nau'k a o re č i
(»gmmaJtLka«) ,a nauka o my,šI.e,ní (»l,olg.ilka«). Meo plf>Ols .tfed'ky vyj,a'df·ování,
které j,sou v.I.a.s It n í ·k,a.ž-dému ,p rávní:mu fádu a rk telné iSlolll 111 u It n Ý m ]JiľO- '
slÍ.rBd.l11íkem rrnelZ:i právním fádema jeho IP,OZIl1Ja1v,aJč,elm. VÝ.znam zás ady
»úplno.sltj« nastíni1i jsme již slh ma. J e'jís't ežejní funkcí je nutW ná.s , .abychol11
n e uzn á vIali na »me,z eru ,t. č. ne,vyplITi.t'e-}.nou«, dOlktud 'i.s mle se oo nejsve.dolmi- .t e'j,1 nepo'ku,sdU o vÝlplň me.ze,ry 'ex Lege Lata. r ISOludc·e neipln.i,l by f á dne siv ých '
Ip ,o·v:i!1Jnos~í, ,~dyby se !1Je.uji'StiJ, .zda p,oslední Stt,aiV Plr.a'Vo'v edy me,zelW vyplňuje '
čj TIjjJk'on'V. PoslelcLní (sedmou) systema.ti.oktou zásélJd,o u záJk'oníka ie set r v al tO IS t ,p rá.va (Bodenständig,k.e.ilt cLes Re,c,hts). K ní však hudtž d odáno, že
t. zv. hi'sltopiClký výJ.dtad 'l11uže býti j.en p ,o !Tli U c k o u .lc vy.hledání Ir.a,tito ,l egis
[,a~:ae , ničím vke. Jina.k ry ,pfípadecih, kdy Iro,zho'ClJu;jleme, :i.a!kobychom by.u
zákc:!1Jodá,ľlcem, tu ie nám tato zásada prílll1ým a vitariým Iv odítkem.
Na mís,te je ,j'eŠ:te uvésti zivaŽtná slov.a KaUalbolv a (Čas,op:i's 'pro práv. a
sltM. vedu 1923, sk. 117.): »Uvedoll11íme-l!i .s.i, jak s'krOVIl1iOIU čht skut'e'č!nlOsti
w ,zumelm múžellne ovládnouti, vHrá se nám ImY'Šll:enk,a,zcLa skuÍ'ečne SOIll'Slt,ava <Čiste Ir,aoi'o'11ilních nore,m, o uíž s,e p,okouše.}.a IPlr, ~raze!1Jo-lplJ.-áVl ní Im o's oHe
::toby osvícenské, ,by by,l,a tideá}.em, zda v te'c:h 'ilr'r,acionální'dh nOlrJlnác:h neljlstOlu
sklľJl'ÍY z,kuš·enoslti v podvedomí dhmající .a po slta,le.tí sltfídadícími .s e generac,emi Illlastfá.dané, jejlkhž hlubší moudľ,O'Stt ,t'ClP~-;Yle veda l'ép,e vY.Zlbrojtená
než naše bu.de mod uká'z,ati.«
DHo SWlohodov·o je ,ps,á:no z Jásky k veoi, nelS/Por'il'e z!1Jamená 'OIbohacelní
civi.lne-.p,rávní l!i:te'r,altwry, pojíc zají:mavé IS užiteoným. Zvlášte .pra.k dllllJŽnO
zdúľialz.niti, Žie uŽ1i:tek j,e dv,oHho druhu. Pfedevším !k:nÍlha j,e 'lllk,a.zova.t·e.}.em
cest zdravé p'rá'v ní ,plraJk:s,i, znamena/jÍc pokrok V po.znán1 s,prá:vného ob siahu
Qibč,élJnského záik ,o na. Za druhé a t'o nu,tno llipf~mne vít.a,tj - zélJbývá se
technickou strán,kou zákonodárství, které ke škode ll1laší civHistiky bylo až
dosud pfí1i.Š máilio p.ozolrnosti veillo·v áno. Nahlréldnou.ti do dílnyzá:konOldár·covy
znamená Ib e,ZlpCtOne poznáv;a,H ileho ·dMo.
Dr. .fL R'ouček.

Ervin Hcxi: e
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