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Literatura. 
Prof. Dr. J.an V á ž n ý : Actiones poenales. Pojem a struktura sou

kromých žallob irestních ve vývoji práva římského a hlavní problémy ro
manistické, sem se vztahuiící. {Kniho·vna fakulty právnioké Komenského 
universirty v Bra,tislavě, svazek 4.) Bratisla~a, 1923, 121 str. 

Jde o 'nové zpracovwnÍ haJbHi1ačnípráce (dosud nepublikované), která 
v původní podobě vznikla r. 1919 a 1920. Obsah : I. Poena, její vývoj. a po
vaha, II. AcHo 'poenalis ve vývoji práva římského, III. ZásaJdy, jež spo1o
vaJo právo límské s 'Pojmem actiones poenales, IV. Problém passivního 
přechodu ' dědůckého, V. Problém .aktivního přechodu dědického, VI. iPro
blém kumulace soukromého trestu, VII. Prolhléan no:r:aUty, VlH. Problém 
annality, IX. Actiones arbi1rariae - poenales, X. K terminologii deHctum 
a actiOlues poooales. 

Konkluse: "Actiones poenales« isou kla.sjrKVm Drávllíkům především 
termínem pro actio furti, iniuriarum, legis Alquiliae, vi bonomm raJptorum. 
Boiem »acHones poenales« vyrosťl f: těchto žalob, jednomvé zásady for
mulová!Ily klaskkou 'Prav·ovědou se zřetelem k nim. To platí především o 
kardinální zása,dě vyloučení tpasivn·ího ,přechodu dědického (D 47, 1, 1, pr 
UI'Pianus ad SGl;binum : civilis cOlliStHUUO est poenalLbus a,cHonibus heredes 
non 1:elleri.) PojednávaH-li 'klasičtí právníci o tom, kdy acHones poenales 
nepřecházejí aktivně na dědice, uvádějí pou,zeactio iniuriarurn (D 35, 2, 32, 
'pr, GaF IV, 112). I zás·ada noxality jes.t v}'1budována ·se zřetelem k jmeno
vaným žal,ob&m. Za to zásGl;da annality - u praetorských trestních žalob 
tak prakHoká - nebyla pravovědou tak jasně a ostře formulována, a dů
vod byl ten, že ze jl!lJenovaných ,čtyř žalob jediná actio iniuriarum byla 
annální. Podle těchto a.ctiones poenales hvlv hlíže zora.cován v i rúzné 
.praetorské actiones in factum, mající funkci trestní. Pravověda p·řenesla na 
ně strukturu jmen·ovaný·ch žalob ·poenálních, ba v mnohém strukturu jeji.ch 
blíže upravila. Než tO'IIluto splynutí pOjmovému neodpoví,dalo - aspoň ne 
ještě v do;bě klasi-cké -splynuU terminologické.« W. 

Dr. Jan Mat ěj k a: Povinnost státu k náhradě škody zpitsobené vý
konem veřejné moci (pOdle práva českos!lovenského, francouz'ského a ně
meckého). Pmha, 1923. Nákladem vlGl;stním (zvlášiní otisk z »Věstníku mi
ni1sterstva vnitra«, roč . IV., seš. 8-12). 170 str. 

Z obsahu: A. Škoda způsobená mocí zákonodárnou, B. Škoda způso
bená mocí výkonnou. I. Teorie (obeonoprávní, německá a francouzská). 
II. Platné ;práv.o (Ceslmslovensk.o, Francie, Němeoko) . LIl. Cást dogmatioká. 
(Pojem veřejné mod, pOjemodpovědnosrti státu, právní záklGl;d O'dškodňo
vací povinnosti s,tátu, právní povaha odškodňovadho nároku.) Závěr. 
Literatura. W. 

Dr. AI1red M e i s sne r: Řád volební do obcm republiky českosloven
ské, dO'P1něný novelou k volebnímu .řádu do obcí. S vysvětlirvkami, nálezy 
nejvyššLho SlPrávního soudu, V{}lebního soudu, nejvyššího soudu a četnými 
vzorci. Praha, 1923. 186 str. 

Jméno auio'ra, který jako zpravodaj ·pro osnovu puvodnítho řádu v·o
lení do obcí v revolučním Národním shmmá'ždění měl hla:vní účast na j,eho 
uzákonění, zaručuje spisu zvláštní význam. Nejde o spis systematioký Mbo 
komentář, nýbrž o vydání textu zákona s vysvětlivkami. Liiovati jest, že 
vzhledem k připl"ruvované další novcUsaci zákona, ,ku které dojíti má ještě 
před příštími obecními volbami, bude cenná publikace M.eissnerova brzy 
aspoň částečně událostmi předstižena . W. 

Dr. Antonín B a s ch : Teorie inflace. (KnihoVlna fakulty právnické 
university Komenského v Bratislavě, sv. 1.) 116 str. Bratislava, 1922. 
Obsah: Cást 'první: (Iios'podářská rovn·ováha. Peníze. Peníze a statky.) -
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Část druhá: (Pojem, .příčiny a následky inflace; Obnova hospodářské ro-,,
nová,hy). Část třetí: (Hospodářská rovnováha a inflace). Přehled literatury. 

W. 
Dr. DOIbros1lav K rej č í, pro'fesor uni1versity v Brně: Základy stati

stiky, zvláště pro zemědělce a družsteV1l1íky. Druhé rozmnožené vydání. 
Praha, 1923. Nákladem ministerstva zemědělství. 2'24 str. O ,pr\nním vydání 
přinesli j,sme svého času odborný posudek, který vyzněl pr.o autora velmi 
lichotivě (z péra min. mdy a mí,st,olj)ředsedy Státního úřadu statilstického 
Dra. A u e r han a; viz roč. IV., str. 70). Toto první vydání rozšíř~no nyní 
v několika 'Směrech, na př. stručnou orientací v otázce, je..!1i statistika vě-
dou či pouhou methodou badání. W. 

Inaugurace rektor{t Masarykovy unÍ!versity v Brně dne 22. ledna 1921, 
3. pros.ince 1921 a 27. listopadu 1922. Brno, 1923. Nákladem akademicikého 
senátu Masarykovy unive,rsity. 118 str. Publikace přináší otisky zpráv od
stupující-ch rektorů a instalační přednášky rektorů na'Stupujících. Vedle zda
řilých lieprodukd fotogra,w dosavadní,ch rektorů (JUDr. Karel Engl~š, 
MUDr. Pavel Kučera, Ph. Dr. Bohumťl Ku~ma a Ph. Dr. Václav Vondrák) 
vyobrazení posluchárny anatomického ústavu lékařské fakulty, v mz se 
konally první tři instalace rektorů a anatomického ústavu lékařské fakulty 
('POhled z Údolní ulice). W. 

San der FrHz, Dr., profesor na německé vysoké škole ,technické 
v Praze: Kelsens Rechtslehre. KaJmpfschrift wider die normative Jurispru< 
denz, Tubirrky, J. C. B. Mohr, 1923, 177 str. 

Již několikrát ~míni1i jsme se na tomto místě o sporu vY'puklém mezi 
Sanderern a Kelsenem. Sanderova nauka znamená asi toto: Právní věda 
je nejen nepří'Slušna t v o ř i t i normy .právní (jaJk: tvrdí jiná extremní teorie, 
u nás na ,př. zastoupena KaLlalbem). nýbrž nepřísluší jí ani tvoři~i si ú s u d
k y o právu ,(roz. positiv,ním). To prý ohs,tarává právo samo ve svých »Ur
teil!e« (úsudky = rooz'Sudky). Právní věda o těchto úsudcích či r'ozsuddch 
jen »r e f I e k t u j e« a jen tím uchrání SP. nřjro7:enp-ndvních nříměskt1. \t 
důsleddch tohoto svého pojetí o 'právu přibližuje se Sander ard! - neiisto, 
zda vědomě čil nevědomě - velmi t. zv. sociologickému pojetí práva 've 
smyslu EhrUchově a 1iných podobných právních 'Sociologů. Vnější TO'zdí,1 
mezi nimi sp'očívá jen v tom, že Sander :používá důsledně Kantovs:ký,ch mo
soUckých terminů a stává se tím - na rozdíl od oněch sociologů - větši~ 
ně ,našich teoretiků právních vůbec nesr.ozll'mitelným. 

K jeho "Kampfschrift« se ještě podrobn ěji vrátíme.") \V. 
Do min i k Rudolf, Dr., uni,v. prof.: Základy správního práva. (Stu

dijní přímčka pro posluchače práv.) Část zvláštní. Jednotlivé <lbory vnitfuJí 
státní správy (Knih.ovna Československého Aíka;demkkého spolku »Práv
ník« v Brně, sv. 11.), 1922, 195 'S,tr. 

Domini!kova »z v I á š t 1\1 í ,čá'st« s'právního práva a mé "Českosloven
ské právo správní« (Část o lb e c oll á), které vyšlo minulého roku v téže 
Knihovně, mají dle úmyslu autorů tvořiti cel e tk. Cíl a účell obou Jrněh 
je týž: m~ií býti aka1demickýrni učebnkemi a jako takové arcif nenah'ražo
vati úplně návštěvu přednášek. Proto jest poměrná struČll<lSt a koncisnost 
Dominiko-vy knilhy její značnou výhodou. Má autor'ovi us,pařit nutnost 
úmorného dikta;nda v :přednáškách a uvolnit čas ,k podrobnějším výkladům. 
Autoři obou kněh domnívaJií se, že i praxe tu a tam ráda sáhne k této in· 
forma'HVlní ,pomůcce a tG as'poň tak dlouho, pokud nebude lepší p<l ruce. W. 

",) Profesor Kelsen odpov ěděl na tento »bojovný spis« pr ozatímn ě 
krátkou statí, ve které uveř ejňuje mimo jiné prohlášení, podepsané ieho 
žáky. 
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Změny zákonů a nařízení, jakož i prováděcí předpisy, vydané během 
rDku 1922. Sestavil Alexander Ze y e r, vrchní tajemník nejvyššího správ
ního soudu. praha 1923. Všetečka a spol. Cena 25 Kč. 

Již potřetí vydá'Vá Zeyer "Změny«, které těší s'e vždy vzrůstající 
oblibě . Pokud jsem se mohl přesvědčiti, jsou změny redigovány velmi 
pečlivě a isou každému praktiku velmi důležitou pomůckou, nebot zne
náhlá přestavba našeho právního řádu dualistického, způsobuje nejistotu 
co platí a co neplatí ze starého řádu rakouského a uherského. Vedle toho 
máme spoustu přechodných ustanovení, která se neustMe mě11í, a která 
známe pod názvem přechodné hospodaření poválečné. Dává-li Zeyer na
šemu právníku spolehlivého průvodce, učinil tím záslužný čin. Proto odpo-
ručujeme co nejvřeleji nový ročník "Změn« . Sedláček. 

Dr. Josef Van 'č u r a, prof. univ. Karlovy v Praze: Úvod do studia 
soukromého práva římského. 'Díl II. Praha 1923. Nákladem vlastním. Celkem 
569 stran. 

Dr. Emil S t o d o I a, advokát: Kúpa a predaj podla obchodného 
zákona uh. a podl'a uznancov bratislavskej burzy. Bratislava 1923. Nákla
dom vlastným. 47 stran. Cena 6 Kč. 

Zákony o bursách. (Sbírka zákonů československých, sv. XII., Brno 
1923. Nakladatelstvi Barvič a Novotný. 89 stran. Cena 10 Kč.) Upravil Dr .. 
Alois Ch y t i I, sekretář Plodinové bursy v Brně. 

Zřízením Plodinové bursy v Brně a v Bratislavě, vyvolaném hospo
dářskou nezbytností a rozmachem ,obchodování burs.ovní'h.o, stala .se otáZ!ka 
obeznámení se širší veřejnosti s nejdůležitějšími právními předpisy o bur
sách časovou. Předpisy tyto byly soustavně publikovány dosud převážně 
v jazyku německém a maďarském. Bylo tudíž nutno postarati se i o vydání 
v jazyku českém, pokud se týče slovenském. . 

Knížka s.leduje převážně účely prak,tické; podává text přís.lušných 
zákonů a jiných p,ředpisů, j'akož i přehleddo.savadní judikatury ve věcech 
bursovníoh. Z o,bsahu 'publikace, která třídí předpisy platné mimo Slo've11sků 
a Podkarpatskou Rus a normy platné na tomto území, uvádíme: Zákon ze 
dne 1. dubna 1875, Č. 67. ř. z. o o r g a n i s a c i bu r s s pozdějšími do
plňky (zákon ze dne 4. ledna 1903, Č . 10. ř. z.), zákon ze dne 4. dubna 1875, 
Č. 68. o ob c hod n í ch do hod c í c h č i se n.s á J ech, . ministerské 
nařízení ze dne 3. dubna 1903, Č. 78. a 79. ř. z. a všech předpisů, týkajících 
se T o z hod č í 'c h so u d ů bll r s o vn í ch. Z předpisů p[atných na 
lIzemí slovenském a v Podkarpatské Rusi otištěn jest zákon ze dne 15. 
února 1922, Č. 69 Sb. z. a n. o p I o di n o véb u r s e v B r a t i s I a v Č 
a o z á k a z u t e r min o v Ý c h o b c hod ú s o b i I í m a mlýn
skS'mi výrobky, dále zák. čl. ' XXXVII. : 1875 (titul devátý) o ob ch o d II 
do hod čím (sensálským). W. 




