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Lit e r a t II r a. 

Prof. dr. Jaromír Sed 1 á č e k: ·Refonna manželského práva.. Sbírka 
pojednání z čsl. práva, sv. 18, Praha 1938. Právnické knihkupectví a na
kladatelství V. Linhart. 83 stran, cena 15 Kč. 

Hluboce založený tento nástin myšlenek předního odborníka v občan
ském právu zaujme každého - i neprávníka - kpo se chce vážně za
bývati stěžejním problémem Teformy našeho soukromého práva, totiž. 
práva manželského. Na konci spisu je připojena paragrafovaná osnova 
zákon.a podle návrhů autO'rem ve spise podaných. -kg. 

Dr. Edgar S i e g r i st: Grundfll"agen aus dem BeweisreClh-t des Ziv il-· 
prozesses. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, 132. Heft. Bern 
1938. Verlag von Stampfli & Cie. 377 stran, cena 10 švýc. franků. 

Spis podává dané téma v šesti kapitolách. V první pojednává o důkazu 
a jeho hodnocení, při čemž vedle základního pojmu důkazu v civilním 
procesním právu věnuje nejvíce místa principu volného hodnocení dů
kazu a zákonné teorii průvodní. Autorova srovnání procesnfch systémů 
rakouského s bernským, německého s francouzským a anglického se skot
ským jsou velmi zajímavá, zejména pokud poukazují na společný původ_ 
každé ze srovnávaných dvojic. 

V druhé kapitole pojednává autor O' subjektu dúkazu, za který pokládá'_ 
vždy toho, kdo dúkaz vede (Beweisfuhrer = Beweissubjekt). Tím může · 
býti strana, soudce anebo obě strany. Třetí kapitola je pak věnována ob
jektu dúkazu, nutnosti dokazování a surrogátllm důkazů. V kapitole 
čtvrté podrobuje autor zevrubnému rozboru soudcovy soukromé znalosti, . 
zejména odborné, v nejrŮlznějších oborech B; notorietu. Pátá kapitola ob
sahuje 'pojednání o důkazu na základě indicii a zákonným domněnkám, . 
šestá pak pojednání o doznání, a to soudním, .t. zv. fingovaném a mimo- · 
soudním. ' 

Pojednání autorova, který buduje své konstrukce na teorii nároku na 
právní ochr.anu (Rechtsschutzanspruch), jsou velmi důkladná a vyčerpá- -
vají dokonale zvolenou látku. -kg. 

Dr. Albert A. E h r e n z w e i g: IZur Ell"neuerung des Schadenersatz- · 
rechtes. Wien 1937. Mauzsche Verlags- und Universita'ts-Buchhandlung. 
59 stran, cena neu,-:edena . 

Spisek je věnován rozboru příslušné stati československé osnovy ob
čanského zákoníka. Zpracována je také česká literatura a na místech, _ 
ve kterých autor nesouhlasí s osnovou, uvádí v paragrafy formulované -, 
protinávrhy. Tento zájem cizozemské literatury o československou osno- -
v u je jistě potěšitelný a zároveň dokladem její hodnoty. -kg. 

J. U. Dr. V 1 a d i mír Hor a: Volební soudnictví (Knihovna Sbor-
ní ku věd právních a státních), Praha, 1938, 210str. Obsah: I. Vznik a 
podstata volebního soudnictví, II. Reformní snahy v býv. Rakousku, . 
III. Vznik čsl. zákona o volebním soudě, IV. Organisace čsl. volebního ) 



·456 

.soudu a přehled zákonodárstv í v některých státech, V . Působnost čsl. 
v olebního soudu, VI. Řízení před volebním soudem VIL, Příspěvek ke 
kritice. 

Dr. Rud. S ch r ,a n i 1 .a Friedrich Jan k a: Allgemeines VerwaItungs
recht (Tschechoslow. Gesetze, Rolandausg.abe), Liberec, 1938, nakl. Ro
la nd Verlag Trausch u. Comp., 1020 str. Obsažný tento komentář je 
třetí částí souborné sbírky: Das offentliche Recht des Tschechoslow. R e
publik" . Dvě první, jednající o ústavním právu, vyšly v roc,:. 1934. Tuto 
"obecné správní právo" přináší v šesti ' kapitolách (1. Organisace 
správy, II. Oddělení sou1dnictví od správy, III. Práva a svobody, jakOŽ 
i povirmosti občanů, IV. Jazykové právo, V . Správní a správně trestrií 
řízení, VI. Správní soudnictví) texty příslušných norem s parlamen
tárními materiáliemi, vlastním komentářem, jakož i judikatur.ou .a pří
slušnými rejstříky. Není jasno, z jakých důvodů označili autoři tuto 
svou sbírku jako "o b ec n é právo správní", když přece tímto ná-

'zvem rozumí se v písemnictví zpravidla něco jiného. - Jinak jest osud 
této pilné práce v skutku tragický: vyšla právě v době , jejíž události 
učiní asi z většiny norem v ní komentovaných předmět studia histo-
r icko-právního. F. VV . 
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