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Literatura. 
Studi Filo!'Ofico_Gil1ridici d~dica.ti a Giorgio deJ Vecchio, 2 rHly, 1931. 

lI'L0'denal, SOlcieta tipogmfi;c.aMloderues:e., ťleln~ 'orbou Id1íIlú 120 1iJr. 
, Mátolkdy do's tal0 se učenci t.ak ro.z,sráhlé literúrnÍ .pclcty jako tímto 

spisem pl'oslulé!mu j,tlalskému prá:VJlímu filo sofu Gio'l'gio del Ve::c;hío. Neboť 
spis obs!ahuje, neméně než 52 pliJspělvků, 'z niť.hž buďt.ež zde oit.o'vány tyto': 
Ba t t a g'l i a (R.oma): Alcune o!sserrvlazioui stcrjco-cd[~che sul]:; relazioni 
tra dirittoe momle, Bel i Dl g (Mtinche!l1): Aprioritii.t de Rechbbegu.'iffs? 
BiiJ.dl.n· (Gót.tin~en): Dielr Stla:aJt Oielr MUlsňilc Blrugi (PiIsa): Le "l'egulae 
.iuris" dei giureconsu1ti roma.ni, C e z a r i ni - S fO' l' Z:1 (Bologna): Ex facto 
jus , ari-tur, Dem Ú' g u e (P.alíi-S): ValeU)' et ba.se de 1:1. notiou de retroactI
vité, Don a t i (Modeau): La luce dell:?, leg'g'e, Fu c h s (Gi.itbillgen): Wa~ 
ist Universalismus?, G a ne ff (Sofia): Les notiOi!lB jurié'.iiques, G o' 1 a b 
(Krakow): ThélOTie et techn~que de lla c.()(tliffiootion, Hor vat h (Bucla,pe~t») 
Die Gel'echrtigkeitf.leh~·e der VfJl'sokratike~', Jar r a (Varšava'): Videa 
d·ell' As~olllto nella filolsofia. giul'idica p01acca, K eJ s c, n (Koln): Dc!" 
WaJl,dle1 des Souve'ranitatsbegriffes: M ,a r t in ez-P a z (COl·dob.'\') : La. con
cepción juridi('o-fi~o80fica . de Giorgio del Vecehio·, M p. n d i z a ba. 1 .y 
:rvI art i 11 (lVÚldrid): El indestructible de·recho lilltural, R ad ni (Califor
nia): The nature of the leg-isla,tive Act, R a cl ul e s c u (Rumunslw): Ten
denz,e 110mana. ver50 il ooritto. ilta,ruano, R o dl' iJ g u e z (JJuenos Aire;o;): Mo-. 
ral y De,recho, S a u e r (KOl1ig'sb!erg): De,r uniyeróaln Ged'anke in der 
R,e chts.phil o sOIJl·hie , VIď i g mor e (Chicago,): Com,poarative Juriotic Corporeo-
~.og1e. . . 

Z čes k o s 10 vell s k Ý c h pl';i,vniků při s;pěli Lhl ~boJ'l\iku K a. II a b 
a We y r, 'První pojednáním: Quelque>5 rfl1sei~'nements SUl' la, méthologie 
des sciences juridiques pUÍ>sés dans la c1oc'tnne de Ia classification des 
scicnces, druhý článkem: La 110tiOi!l de "pr00eS3nS j'lI'idiquc" dam 1a thé-
arie pure du droit. W. 

La vie juridique des peuples. Biblio-théque de dl'oit 00ntemporain. 
Pod redakcí H. L é v y - U 11m a n n a, profesora práv na Pařížské uni
versitě a místopředsecly Mezinárodní akademie pro srovnávací právo, 
jako~ i B. Mi r k i n a - G u e t z é v i t oh e, profesora a generálního, ta
jemníka Mezinárodního Inst.itutu pro veřejné právo v Paříži, poča.la 
právě vycházeti soubO'l'1lá publika,ce, věnovaná soustalvnéni.u výkladu 
jednotlivých právních řádú, který má v . první řádě sloužit vědeckým 
účelúm s,rovnávacím. Každý svazek věnován jest jednomu Sk'ÍtU,' t. j. 
jeho právnímu řáclu, a maJte·rie v něm rozdělena jest .na .osm ka.pitol, 
jiohž zpracování svěřeno jeclnotlivým domácím odbol'1líkúm. Tituly ka
pitol zní takto,: I. Ústava státu, II. Správa a, finance, III. Správní řízení, 
IV. Trestní právo, V. Souluomé právo a právo pracovní, VI. Obchodní 
právo, VII. Civilní řízeni soudní, VIII. Základy práva. me·zimí,rodniho 
veřejného a soukromého. . . 

V těchto dnech vyšel právě první svazek, věnovaný Bel g i 1. 
(Knihkupectví Delagra,ve, Paříž, 448 s,tr.) Na něm spolupmco-vaJi profeso,r 
a býv. ministr M_ Vauthier, prof. a s,tá.tní ministr Servais, prof. Dabin, 
prof. a býv,. ministr Malla.im, prof. Fredericq, prof. Jaune, prof. Vissche,r 
a prof. a státní ministr Poullet. V tisku nachází se Ul v nejbližŠí době 
'vyjde druhý srv1azek, který jednati bude o Čes k o s loven s k u: Jed
noWvé kapitoly. naplsali profeso.ři MasM-ykovy unive,!'sity KaJlab, Sed-
• 
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láček, Weyr a Zimmermann, docenti této university prof. Kizlink a 
Procházka, jakož i doce,nt Karlovy university Neubauer a finanční 
komisař v min1ste!'stvu financí Dr. Vybral. Připravují se další sva,zky 
o Švýcarsku, Rumunsku a Francii. V předmluvě k právě vyšlému první
mu sva,zku poznamenávají redaktoři, že publikace jejich s hlediska, ob
vyklé metody prame,nných děl, sloužících studiu srovnávtacímu, podle 
které užívá se zpravidla soustavy encyklopedické, t. j . pojednává se 
o jednotlivých právních ins,titutech (jako: obchodní, trestní právo, a,td.) 
odděleně, a.]e souča,sně pro všecky jednotlivé právní řády, znaJllená 
potud no'vum, že se zde čtenáři předvádějí jedno,tlivé právní řády jako 
celky. Žádo.ucí jednotnolst celé sbírky vyžádala si jednotnou disposici 
celého díla na citovaných osm kapitol, jejíž provedeni skýta,ti bude 
asi v konkretních případech nemalé nesnáze vzhledem k velké různo'st,i 
legisla,tivně-technického uspořádání obsahu v jednotlivých právních 
řádech. Podaří-li se však recLaktmům dosáhnouti svého úče.]e, bude, nové 
souborné dílo značným obohacením mezinárodního písemnictví právnic
kého, Meré neposJouží jen teo,retickému studiu právně-srorvnávacímu, 
nýbrž i širšímu okruhu zájemníků z oboru právní praxe a po.Jitiky. W. 

E. H ál 'ch a, Neljvyšší správní soud (SU:o'V'n.í~;:' veřejného pdva česko
slovensokého, XXII. seš., 1931, str. 827- 880). Nllomíním pojťdn:ívati 7ile 
o kvalitách nynějšího prrvního pl'e"i.d'enúa NejvyPíího 8právIlího soudu ja_ 
kožto vyniJka jícího te'o'retilli:laa spisovrutele prámiho, llťboť j;::ou olbecně 
známy a uznávány. Svým nejnovějším příspěvkem do "Slovníka,", jehož 
je8t spolupořadatelem, obohat.ill na,8e d'omácí cdbo'rné písemnict'ví nejroz-
8~hlejšíma nejautentičnějšim pojelc1mlIlimo souboru norem, upravujících 
náš Nejvyšší s[llol'áNnÍ 'boud. úÍJIn bu<1e toto pojednání pro 'teorii a zejrn.éna 
i iJl'ro praxi právní, neltřeba zde' 'z'aj~5té pOldTobněji vyličovati. Nač chtě'l 
bych zde však čtenál'stvo, vJ7 ,s'1ovně' upozomit, jr,st ::>.vIáHni 3. v našich ma
lých domáoích pomě'rech, ,,"e který,ch spisowatelé ma j[ jem. zřídka příležitost 
«polupl'aClovati na od b o rn Ý ch slo'\'nících, vzácný dar, j.ejž na,zval bych 
,.slo,vníkovým «lohem" . .Jest tOf'loh, ktel!'ý BVOU pods,tatou liší se od sllohú, 
kterých možno už~vati při sepisování včdeCJkých pojednáJlí neho 8amo,stat 
ných slpisú. V čem tato Ipodst.a,ta spořivá, jest těžko stručně a výstižně 
naznlačit. Je nutno pře,čílsti a srovnati slovniko,vé ph~pěvky dvou :1utOTŮ, 
z nichž jeden onen sloh ovl;Wá, druhý nŮJkohv, abychom poznali rozcUl. 
lV!:ysUm, že hlavním jeho 'zn~kem jsousltJ'učné ~, kOOJcimí věty. ale i jhty 
zpŮis'oh m'pořádání látky a jeji di.spolGire, vyhovujíc,i informativním potře
bám slovník'o,vým, sem :p'at.ří. N egatilVně' ml07no' p'1k Nd, že auto'!' nesmí 
nikdy vzbuzolValt dojem, že s,vou věc be're ho<1ně "ze šÍIJ:oka" a v tomto ne_ 
ví,t.a,ném smyslu " c1ůkladOJlč" . Nelbot zp'~'acování slovníkolVého he8Ja mi být 
zása,dně jen náznakové , po,něva.dž heslo< chůe právě' jen informovati a ne
může vyř.e,rpávati svůij pi'edmet do Ivšech podTObnl~s,tí. Na druhé' straně 
n rs:í vĚlak 'a,utm' použíi:i ,místa ICO nejekonomičtěji, t. j. v.těsnati na n El co 
neljvice informativních pozna,tků. Všem tČJ11to lP,úža,da"k[IID Ipravého slovnL 
k oV'éhioslolbJu vyhovuje Há,ctholVlru prr"láce, iď8i<'Í I!Jlě' . Vt:ělslnJa[ dle:) lliÍ tooJilk ob\;,am,u, 
že Iby }i[lÝ. méně rz:l1llčný :allltOQ' p'Otiř'e;b'o ,v'ail k ,tomu dVioljnlálsolb toQik mísota. 

Je na teorii a praxi. aby z práce Háchovy co nej\'~ce, vyt.ěžily. Dou
fejme, že práce ta zpúsobí, že se orp,ět zmenší poc,l't porávníeh praktiků, 
l,teŤÍ 8e ješt.ě dnes dO'mnívwj~, že pHll j<e]~ch dm1lli potřehy z oboru prálVrt 
" r,řeinéJ1lo slta,či ,infom1l:lIcle\, oelrp,ail1é ':l-e st~l.l'ého Iplředvá~ečného' "Mis1chUer
Ulbiricha". 

Svou látkou d~sp'ol1uje Há,cha talkto: I. Vznik a ty'pícké zl1a,ky., ,
II. ZákLad ni i[lojmy a ':l-ásady : A. 1. SpráN'n:í úrad. 2. Rozbo(lnutí a opa,t,řeni. 
3. Konečno'st. B. 1. Zákonno'st. 2. Subje,kJt;vní práv!'. 3. ;Jeho porušeni. 
C. Skutková podstata. D. Zá~ada projednaci a vyhledávací. E. K>asace. -
llI. Org>ani,sace. - IV. Zvláštní pre-dp1sy kOUllpetencmí. -- V. Ří.~eni. Za
hájení a vývoj procew. StížllOISt a pr.ocesní ljodmín:ky. Přijetí stížnosti 
k soudu a odmítnutí a liiIT1ine. Účinky po!1ané slt.íínm"ti. Řfzen:í přípralVné. 
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V'er,e,jn.é ústní lítčeru. N ádetz a, UlSil1,eSJení. P~'OIC,f)S rzJ{irácťJ1Iý. Zas~a,vení a: pře
rušeni ,procesu. Doručování. Útraty hzeuí a pokuty. Právo chudých. Kol 
lwvání. - VI. ZáJruky stálosti judikatmy. W. 

M. A. Z i mm e I' man n, prof. právnické fakulty Maswrykovy 
university: Společnost národ,ů. Idea míru a právní org'anisace lidstva 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. S předmluvou Dr. Edva.rda B e
ne š e. (PoEtická knihovna,. Řa.da II. Kniha XIV.) Praha, Orbis, 387 s,tr. 
Cena 60 Kč. Obsah: Č á,s t I. H i s to, r i c k Ý ú vod. (I. Mezinárodní 
právo a idea Spo,lečno-sti národů. II. Mezinárodní právni o~·ga.njsace 
v dějinách staJ'é a no'vé doby. III. Pakt o Společnosti náJ'odu na. Pa
ří.žské konferenci r. 1919.) Č á s t I I. S p o leč n o st n á r o- d ů v p I a t
n é m p r á v u. (IV. Právní povaha Spo,lečnosti národů. V. Subjekty Spo
lečnos,ti národů. VI. Orgány Společnolsti národů. VII. Pravo-tvorné 
funkc·e Společno,sti národů a mezináJ'odní smlouvy. VIII. Funkce Společ
nosti národů v oho-ru správy. IX. Formálně-procesni funkce Spo,lečnosti 
národů. X. Problém donucení - exekučních opatření - v organisaci 
Společnosti národů.) Č á s t II I. Bud o u c n o- s t S p o leč n o s t i 
n ár o,d Ů. 

Jan H}' a ,b' á n e k: Práva politických vězňťr, Krom@ří~, 1931, 89 str., 
10 Kič. 

Seznam knih o parlamentarismu v pď'ílburznýdl 0Ib~we>C!1 v Knihovně 
N,ár. shromáždění 11epu!Miky oeskos'lo'VIenské v P~·arze. P.J'!ah~, 193,1" 116 str. 
N áJ1:lliaJcllelm N ár. .sth~'omátŽldlěllllí. 

Minis,te,rstvo pro sjednoceni zákonů a organisace správy vypraco
valo "Návrh zákona o soudní příslušnosti a civilního řádu soudního 
s před,plis,y uvozovadmi a s důvodovou zprávou" a rozeslalo, jej CLo mezi
minis,terského projednání. 

Návrh se záJ'o,veň předkládá k diskusi i širší veřejnosti, zejména 
právnické. 

Jest vydán tiskem (580 stran) nákladem jmenovaJlého, ministerstva, 
kde jej lze za obnos 40 Kč objednati a kam jest i zasla,ti případné po
známky k obsahu. 




