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Referuje bratislavská redakcia listu československých právnikov » Všehrd« ~ 
Hedaktor Dr. Eudevít K n a p p e k. 

Zápisnica Z I. porady mladých právníkov štátov slovan
ských v dňoch 8-9. septemhra 1933 v Bratislave. 

Predsedá: Dr. Eudevil Knappek. Zapísujú: Rašla, Pehal. 

Dňa 8. IX. o 8112. hod. predseda zahajuje v malej aule univ . . 
Komenského poradu za veIkej účasti nielen mladých právni
kov, ale tiež význačných osobností právnických slovanského 
sveta, zástupcove akademických úradov a študentských korpo
rácií, ktorých všetkých srdečne víta. Vo svojej zahajovacej reči 
predseda vyzdvihuje, ženie romantické horovanieza realizovaním 
kollárovských snov, ale túha po prikročení k pozitívnej práci 
na poli vzájomných potrieb bratských národov slovanských nás 
viedla k tomu, aby na pode bývalého mravného a fyzického 
útlaku teraz v dobe slobodného rozvoja svojprávnych národov 
bol dan)T podnet k započatiu diela úprimného sblíženia slovan
ského. Za najlepšie východisko považuje vedecké podloženie a 
osobné propagovanie slovanskej idey m.edzi mladými a končí: 
Prekážky nás :možu zadržaf, ale nie znechutiť a odstrašiť. 

Pozdravné prejavy učinili: J. S. prof. dr. Rauscher, dekan práv. fak. 
za univ. Komenského, prof. Tadeusz Hilarowicz z Varšavy, t. Č. rektor 
kolegia pre medzinárodné akademické prednášky v Gdyni za tento ústav, 
kol. Frendl, mag. prá\' z Krakova za mladú právllickú generáciu polskú, 
kol. Golouth z Lublane za Jugoslovanov, medzitým sa dostavivší prof. dr. 
Bobče\', rektor zo Sofie za I. S. P. Š. S. pozdravuje kongres mladých a 
vyz)Tvá mládež, aby kráčala y boji za práv!? v šlapajách Komenského a 
huma~itn)Tch ideí Masarykov~'ch, prejavy končí kol. Karol Viest za Svaz 
Slov. Studentstva, kol. Jaromír Nejedlý za Svaz práv . fak. spolkov v ČSR. 
CHaly sa pozdravné prípisy. 

Potom prof. dr. Tadeusz Hilarowicz prednášal na terna: 
»Pomer vedeckej práce v právnických seminároch k vedeckej 
práci v spolkoch právnickej mládeže.« 

Výstižne vylíčil na základe svojich bohatých zkuseností na 
t?mto poli a opravdového záujmu o prácu mladých, pomery 
tleto v PoIsku. Pomer prác v seminároch a prác v právnických 
spolkoch možno do určitej miery srovnaf s pomerom správy 
úradnej a samosprávy. Onen moment psychologický, ktorý 
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II samosprávy podáva vedomia samostatného spravovania. 
vlastných vecí, nie je treba zaznávať ani vo vedeckej práci vo 
spolkoch právnických. Na druhej strane spolky stoja pod for
málne-právnou alebo aspoň morálnou ingerenciou profesorov, 
takže je mqžno uvažovať pri existencii formálneho pomeru 
medzi seminármi a spolkami i o pomeru prác v oboch prostre
diach. · Semináre nlajú sa venovať tvorčej práci vedeckej, prak
tickým otázkam judikatúry a konverzatoriu o praktických ča
sových otázkach. V kruhu spolkovom maly by sa čítať práce 
a referáty v seminároch vypracované, aby sa zainteresoval 
i širší kruh neseminaristov, ale i pripadné referáty samostatné, 
ktoré by zas nlohly slúžiť za základ a východisko v seminári. 
V akej miere by to bolo uskutočnitefné, záleží i na vzťahu pro
fesorov- ku spolku, ktorý je pravda rozmanitý, dfa ich indivi
duality. Vefkou prekážkou úspešnej č.innosti i seminároy i spol
kov je nedostatok ZáUjlTIU o vedeckú prácu v širších kruhoch 
právnickej mládeže. V tom ohfade doporučuje sa vypísanie 
konkurzov, sriadenie debatných kruhov, čítárieň a redigovanie 
vlastných časopisov a vydávanie vlastných publikácií knižných. 
V důsledku toho uzatvára: 

I. Vedecká práca v najužšom smyslu patrí do seminárov, 
kým referáty a diskusie majú sa odbývať vo spolku pod vede
ním profesorov a docentovo 

II. Spolky majú vypisovať konkurzy a poriadať diskusné 
schůdze. 

III. Spolky majú vydržovať vlastné čítárne a knihovny. 
IV. Spolky majú publikovať vlastné časopisy a knihy; pod 

II-III. uvedené nekoliduje s prácami v seminári, naopak tie 
podporuje. -

Tohže dúa odpofudnia a dľia 9. IX. odpofudnia zasedaly komisie 
vedecká pod pľedsedníctvom asistenta dr. Knapplut, kde predniesol kor
referát na tel1la Pľof. Dľ. Hilaľowicza lwl. Štefan Luby *) a oľganizačná 
pod pľedsednÍctvom kol. Horáka, kde kol. Emil Nový predniesol ľeferát 
na tema: )) 0 poiľebe a smysle hnuti a mladých právnikov štátov slovan
sk)'ch «. 

Po živej debate v obocll komisiach bola vynesená a schválená na
sledujúca ľezolucia: 

Rezolucia prijatá na J. porade mladých právnikov slovan
ských štátov v Bratislave v dňoch 8. a 9. IX. 1933: 

J. Dopol'učujeme, aby bol kladený vačší d9l'az na vzdelá
vaciu činnosf fakultných právnických .spolkov. K tomu ciel'u 
bud'te pl'i týchto spolkoch sl'iadené, pokžal' ešte neexistujú,. 
zvláštne odborné komisie (vedecké, vzdelávacie). Činnosf vedec
kých komisií spolkových bude spočívaf v pOl'iadaní prednášok 
a debatných večierkov. Tým sa však nemiení, aby sem bolo 
prenášané fažište spolkovej činnosti, ktorá dnes spočiva preváž
ne na poli organizačnom a sociálnO'm. N ajvačšou pl'ekážkou 

*) Lubyho ľeferát pľinesieme v najbližšom čisle )) Všehrdu «. 

_. -~ -~--- . - - ~-~---~. 



nia. 
vo 

~or-

'ov, 
eru 
tre
'ak-
ča

~áce 

)val 
tné, 
lári. 
pro
livi
Ipol
lOch 
anie 
anie 
,ých. 

irov, 
7ede-

,usné 

,y. 
pod 

k tie 

omisie 
,l kor
izačná 
,eferát 
ilovan-

:lá na-

'ovan-

zdelá-
ciel'u 

istujú,
vedec
lnášok 
(l, bolo 
lreváž
~ážkou 

3 

vzdelávacej činnosti spolkovej je, jako shodne bolo konštatova
né, značný nezáujem členstva, zretefný hlávne pri vaščich pod- I, 
nikoch. Publikácia vynikajúcich prác členov sa deje v -existujú
com už časopise, ktorý je vydávaný všetkými čsl. fakultnými 
spolkami a zaslůží si teda ich najúčinnejšej podpory,; keďže 
slúži ich záujmom. V to:mto bode prejavuje sa súčinnos{ ' fakul't
ných spolkov so seminármi v rozsahu, ktorý za danifch po-mé
rov považujeme za ledine prakticky preveditel'ný. Sriaďovanie 
spolkových knihovien malo by len vtedy plný význam, pokiaf 
by poskytovaly členstvu vačšie výhody než existujúce u,ž 
knihovne oficiálne (seminárne, univerzitné), čo le ťažko preve
ditefné spolkovými prostriedkami. Tieto bol'asti sú v zásade 
rovnaké nielen na jednotlivých právnických fakultách čsl., ale 
vo všetkých zastúpených štátoch. DOTJOl'učujeme tedy úzku 
spoluprácu mladých právnikov slovanských štátov, menovite 
vzá.iomné oznamovanie docielených výsledkov. . 

II. Súc si plne vedomí aktuality, potreby a významu hnutia 
pracovníkov právnických slovanských štátov, mladí právnici 
budú toto hnutie podporovať tak, aby došlo k utvoreniu svazu 
mladých právnikov slovanských štátov. Za tým účeZom nech 
svazy právnických fakultných spolkov v jednotlivých slovan
ských štátoch usmerňujú svoju činnosť al v duchu slovanskej 
spolupráce vedeckej i ol'ganizačnej a to doma i medzištátne_ 
Doporučuje sa usporiadať konferencie mladých právnikov slo
vanských na podklade medzištátnom a so zdoraznením záujmov 
vedeckúch a organizačných . Pl'vá porada mladých právnikov štá
tov slov. pripojuje sa ku sjednocovacím snahám prejaveným na 
prvo:m s.iazde právnikov štátOD SIOD. a Dyslovule žeZanie) aby-
1. kongres mladých pl'ávnikov slov. bol konaný súčasne s bu
dúcim slazdo-m slov. pl'ávnikoD staršej generácie. 

ZAHÁJENIE. 

v: ľámci sjazdového programu bola dňa 8. IX. 1933 o 10. hod. na 
budove právnickcj fakulty univerzity Komenského odhalená pamatná doska 
Svetozára Hurbana Vajanského, ktor~T tam v rokoch 1867-70 študoval. 
P o tejto slávnosti konala sa vo veIkej aule právnickej fakulty slávnostna 
promocia piatich vynikajúcish právníkov slovanských a to prof. Dr. Ste
fana Bobčeva zo Sofie, prof. Dr. Przemysla Romana Dqbkowského zo 
Lwowa, Pľof. Dr. Methoda Dolenca z Lublane, Pľof. Dľ. Slobodana Jova
noviéa z Beogradu a prof. Dr. Kazimíľa Kumanieckého z Krakova na 
čestných dokloľov pľáv. 

O 15 hodine boly zahájené stavovské sjazdy univerzitn~Tch pľofeso
ľOV, súdcov, justičných dóstojníkov, konceptn~rch úradníkov správnej 
služby, fil1ančnej správy a verejných notárov. Večer bolo v Slovenskom 
národnom divadle slávnostné predstavenie Smetanovej »Predanej nevestylt. 

Zasedanie sjazdu bolů otvorené dňa 9. IX. O 9. hod. v Slo
VenSkOIl1 národnom divadle za účasti predstavitefov vlády a 
početných zahraničných i domácich zástupcov úradov, súdov 
a právn. korporácií. Zahajovací preslov I. predsedu sjazdu Drof. 
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Dr. [(o Kumcmieckého bol pre jeho onenlocnenie prenášaný 
rozhlasom z Krakoya. Na to zaspievalo Akademické spevácke 
sdruženie hymny účastnených štát'0v slovanských a II. predseda 
sjazdu prof. Dr. Stefan Bobčev zo Sofie oozdravil sjazd a na
vrhnul odoslanie pozdravných teleeramov prezidentovi republi
ky Československej, bulharskému carovi B'0risovi, juhoslovan. 
kráTovi Alexandrovi a prezidentovi republiky P'0lskej, Moščic
kému, čo bolů prítomnými aklamáciou prijaté. Slova sa ujal 
potom Iuinister spravedlnosti Dr. lY/eissner, aby v mene vlády 
čs. pozdravil sjazd a '0cenil snahu p'0 spolupráci právníkov slo
vanských na poli sbližovania a sjednocovania právnych poriad- . 
kov štátov slovanských. »Právnické sjazdy - hovoril minister
vhodne doplňujú úkol, ktorý plní právnická práca literárna: 
Stále intenzivnejšie sa uplatňuje snaha upraviť zák'0nodárstvo 
v róznych štátoch rovnakým spósobom buď úplným zjednote
ním určitého oboru práva, alebo úprav'0u podIa r'0vnakých zá
sad, alebo aspoň vytknutím minimálnych medzí '0chrany nie
kt'0rých právnych statkov. Nech aj róznosti hosp'0dárske, sociál
ne, kultúrne a p'0litické bránily t'0mu, aby zákonodarstvo vše
tkých zemí sa krylo, napriek tomu už vidíme praktické dósled
ky tejto tendencie. 

Schádzajú sa vedeckí a praktickí právnici róznych náro
dov slovanských. Jeto tým významnejšie, že veIká časť ich až 
do ukončenia · svetovej vojny bola vyradená z listiny národ'0v, 
tvoriacich a spravujúcich vlastný štát. Právnici týchto národov 
boli síce vedecky i prakticky činní, ale ich vlastn)T úkol nastal 
alebo sa rozšíril, až keď boli povolaní, aby V'0 vlastnom štáte 
pracovali na zákonodarstve, v súdnictve alebo v správe. V zá
polení '0 postavenie Inedzi nár'0dmi víťazí nap'0kon vedecká, 
kultúrna a m'0rálna zdatnosť. 

Sl'0vanskí právnici majúpríležitosť ukázať sv'etu, že držia 
krok s národmi, ktorých '0sud neodsúdil na dlhé roky k nesa ~ 
Inostatnosti a porobe a že svojími znalosťami, dókladnosť'0u a 
právnickou bystrosťou sa im vyrovnajú. 

:Každý obor uInenia alebo vedy, v kt'0rom slovanské nár'0dy 
preukážu svoju vysoelosť a prácu, musí zdvihnúť ich medziná
rodnú váhu a musí vzbudiť oprávnený reš-pekt u nár'0dov iných. 
Význam tohoto sjazdu nie je preto, p'0dIa mójho názoru, ob~ 
medzený na . štáty, ktorých právnici sa zúčastnia prác sjazdo
vých, ale má póS'0biť i mimo hranice týchto štátov. « 

V závere svojho prejavu vysl'0vil minister želanie, aby prá
ce sjazdu boly korunované úspechom. 

Latinsky potom pozdravil hostí prorektor univerzity Ko
menského dr. Orel, načo dekan dr. Horna pozdravil shromažde
nie menOln všetkých právnick)Tch fakúlt sloval1ských štátov. 
»IHoci schádzame sa z róznych končín slovanského sveta SIne 
pevne zajedn'0 v myšlienke, kt'0rú treba povedať ostatnému sve-

. -" -~ -----~ - - . ------ ~ 
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tu: To, čo nás svádza dovedna, nie je program národnej exklu
zivnasti, ale tradícia hlbako zakarenená v slovanskej duši, že 
totiž práva je nástroja:m mravného pokraku a humanity, nie 
nástrojom násilia a parabenia. Spajuje nás presvedčenie, že 
jadram práva a jeho ciefom je a musí zostať spravedlivosf. 
Preta protiví sa nám. právo, ktaré učí rasovej nesnášanlivosti 
a haspodársky ničí tých, ktorí sú inej krvi raka my. 

Tieto m yšlienky budú iste vždy podkladom činnosti tých, 
ktarí tradujú právo na slovanských univerzitách. « 

Menam krajiny slovenskej pozdravil sjazd a želal m.u mno
ho zdaru krajinský prezident Orszagh J menom mesta starosta 
sen. dr. ]{rno J ktarý potom adovzdal pamatné medaile mesta 
Bratislavy čestným doktarom dr. P. R. D~bkÚ'wském.u, Dr. Št. 
Bobčevovi, Dr. Slabadanavi Jovanovičavi, dr. Met. Dolencovi a dr. 
Kazimírovi Kumanieckému a ďalej dr. A. Peretiatkowiczovi 
z ,Paznane, dr. L. Henigsbergovi zo Záhreba, dr. D. Arandjela
vičovi z B elehradu, dr. St. Lapajne z Eubfane, dr. Hugavi Wer- . 
kovi zo Záhreba, dr. D. D. Mototalescu-Vadeni z Bukurešti, L. 
Suma rakovi z Wilna, dr. R. Longchamps de Berieravi zo Eva
va, dr. St. Ro.wiňskému z Krakova, Vasilovi N. Mitakovi zo So
fie, dr. Ivanovi V. Subbotičovi z iBelehradu, dr. ' Joz. Faden
hechtavi zo Safie a dr. K. Berezowskému z Varšavy. 

Následovaly pozdravné prejavy hostí: dra Vl. Georgieva 
za právnikov bulharských, rektora univerzity krakavskej dra 
]{utrzebu za právnikov pofských, súd. radcu dra Karla Pražáka 
za právnikav československých, profesora bukureštskej univer
zity kl ototolescu-Vadeni za právnikov rumunsk)Tch, tajamníka 
adbaru pre unifikáciu práva Hansa Fickera z Rínla, Draf. dra 
Matochu za arcibiskupa olamouckéha dra Prečana a pačetné 
pozdravy písamné. 

Po preslove ,generálného tajom.níka sjazdu dra C. Bařinku , 
poďakaval predseda sjazdu prof. St. S. Bobčev J vláde republiky 
Československej, republiky Pafskej, kráfovstva juhoslovanského 
a carstva bulharského za podporovanie a uskutačnenie sjazdu, 
navrhol zaslanie pozdravnéha telegramu praf. Kumanieckému 
do Krakova a zasedanie zakfúčil. 

(Dr. Knappek.) 

I. ODBOR. PRE PRÁVO SÚKROMNÉ. 

Zasedanie dJla 9. IX. 193_3 o 3. hod. popoludní vo vefkej zasedacej 
sieni Obchodného gremia v Bratislave. -

Pred ~ edovia: Za C:SR.: Dr. Hynek Bulín, . preds. moravs. advokát. 
komory v Brne. Za Polsko: Dr. Agenor Frendl, predseda apelač. súdu 
v Katoviciach. Za Jugoslaviu: Rusomir Jankovié, sudca kas. súdu v Bele
hrade. Miestopredsedovia: Dr. Brzescianski, Dr. GI~bocki, not. Rudnicki. 

Sekretári : min. r . K. Schrotz, S~dzja Swolkien, Krakov, S~dzia Aywas , 
Krako\' . 
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Referenti: Dr. Roman Longchamps de Berier~J univ . prof. v Lvove. 
Dr. Ivan V. Subbotié, preds. odd. min . zahr. vecí v Belehrade, Dr. Slavko 
Stojkovié, sekr. min. zahr. vecí . v Belehrade. 

I<.ol'eferenti: Dr. Hynek Bulín, prcdseda morav. adv. kom. v Brne, Dr. 
František Sitenský, vrch. radca min. obch. v Prahe, Dr. Bohdan Winiarski , 
univ. prof. v Poznani, Dr. Vidan Blagojevié, Dr. Milan Bartoš, univ. prof. 
v Belehrade, Dr. Josif Fadenhecht, uni\' . proť . v Sofii, Dr . Konstantin Ka
zarov, univ. doc. v Sofii, Dr. Ljuben Danajlov, advokát v Sofii . 

Otázka 1. Sjedriote~ie obligačného práva v štátoch slovanských ~ 
Predsedá Dr. Agenor Fr e n d l. 

Predseda zahajuje z.asedanie. Nato zástupoovia účastne
. ných štátov stručne naznačujú účel sjednotenia obligačného 
práva v štátoch slovanských každý zástupca jednotlivých štátov. 

Hlavný referent Dr. Longchamps de Berier , univ. prof. v Lvove, ujíma 
sa slova a oznamuje, že navrhnutú rezolúciu trochu pozmenil. O tomto ho
vOrí svoju mienku Oil i korefel'enti , a to: prof. Dr. Fadenhecht, jazykom 
bulharským a Dr. Vidan Blagojevié, jazykom srbským. 

Hlavný refel:ent predčítá rezolúciu polsky, Dr. Fadenhecht bulharsky, 
Dr. Blagojevié srbsky a Dr. Bulín československy. 

Kedže nikto sa n ehlásí o slovo, predseda dá hlasovať o rezolúcil , 
ktorá je jed noh 1 a sne prijatá. 

Počas zasedania navštívil ľoko:vanie p. minister spravedlivosti repub
liky československej Dr. Alfred M e i s s 11 e r. 

Resoluce: 1. Sjednocení obligačního práva ve slovanských 
státech je žádoucí, aby byly usnadněny jejich hospodářské sty
ky a rozvo,; práva v těchto zemích. 

2. Sjednocení muže býti prováděno }en postupně. 

3. První etapa sblížení bude záležeti v sjednocení obligač
ního práva československého } lugoslovanského a polského uvnitř 
těchto státu .. přihlížejíc ke stavu, v kterén1 jsou sjednocovací 
práce v Československu a Polsku. Aby se uruchlilo toto sblížení, 
bylo by žádoucí, aby se Jugoslávie, následujíc příkladu Polska., 
rozhodla připraviti zvl'ášť ony části zákoníka, které se týkají 
práva- obligačního. 

4. Konečného sjednocení obligačního práva ve slovanských 
státech bude lze dosáhnouti v budoucnu na mezinárodních kon
ferencích Jest žádoucí, aby při tomto sjednocení bylo sjedno
ceno také obligační právo v jin~ích státech, které mají živé stu
ky hospodářské se zeměmi slovanskými. 

5. Budoucí sjednocení obligačního práva ve státech slovan
ských třeba připravovati těmito próstředky: rozvojem vědy 
srovnávacího práva slovanského, vzájemnou kritikou nových 
zákoníku slovanských, výměnou profesoru a studentů, organi
sací pravidelných sjezdů pro jednání o zvláštních otázkách 
z oboru obligačního práva, založením ústavu pro srovnávací 
právo slovanské při universitách ve státech slovanských a zří
zimÍIn všeslovanského ústavu pro organisaci a soustředěni 
těchto studií. 
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Otázka 3. Hypotéka na riečne p·arníky. 

P redsedá p. Rusomir Jan k o v jé. 

Predseda zahajuje zasedanie a po ňom nasledujú stručné 
ú vody ku tematu v štyroch slovankých jazykoch. Hlavný refe
r ent Dr. Ivan Subbotié, predn. odd. min. zahr. vecí z Belehradu 
oznamuje, že hlavný referát, na ktorom sa usniesol s Dr. Stoj
koviéom, sekr. min. zahr. vecí v Belehrade, i korreferáty sú 
v brožurkach otisknuté. Referent Dr. Stojkovié číta návrh rezo
lúcie srbsky, na ktorolm sa usniesol s referentmi i korreferentmi, 
a tiež ostatní zástupcovia štátov čítajú návrh svojím jazykom. 
A síce koreferenti Dr. Bohdan Wliniarski, univ. prof. v Poznani 
polsky,' Dr. František Sitenský, vrch. radca mi'nisterstva obcho
du v Prahe česky a Dr. Konstantin Kazarov, univ. docent v Sofii, 
bulharsky. Keďže nikto sa nehlási o slovo, predseda iahajuje 
hlasovanie o rezolúcii. Rezolúcia je bez debaty prijatá všetkýmí 
prítomným.i jednohlasne nez akejkorvek zlmeny v povodnom 
svojom znenL Predseda zakručuje rokovanie a oznamuje, že 
pokračovať sa bude budúci deň ráno. 

Resoluce: J. sjezd právníků států slovanských v Bratislavě 
v uvážení, že hypotéka na lodích říčních svou povahou není 
otázkou čistě mezislovanskou a že vzhledem k jejímu širšímu 
m ezinárodnímu rázu jest si přáti, aby tato instituce byla upra
vena na širším základě mezinárodním, zahrnujícím i státy 
neslovanské; 

shledávaje však naproti tomu, že Úáty slovanské v důsled
ku své polohy při velikých plavebních cestách evropských mají 
zvláštní zájem na tom, aby tato otázka byla vyřešena v blizké 
budoucnosti uspokojivýnl způsobem; 

dále v uvážení, že jii existuje mezinárodní úmPuva týkající 
se h ypotéky na lodích říčních, podepsaná v Ženevě dne 9. XII . 
1930 třemi státy slovanskými; 

konečně v uváženi, že tou dobou žádný ze slovanských stá
tů n emá zvláštní zákonné úpravy hypotéky na lodích říčních 
a že tato skutečnost značnou měrou usnadní vypracování jed
notného práva ) jež bude moci přesahovati rámec zmlnene 
úmluvy tínl, že upraví jednotně ' také otázky, .řež tato úmluva 
ponechává výlučné kompetenci národních zákonodárství smluv
ních států: 

pro.řevu.ře přání, aby hypotéka na lodích říčních byla upra
vena lednotným způsobem ve všech státech slovanských. na 
podkladě úmluvy, lež byla vypr.acována konferencí pro sjedno
cení plavebního práva, konanou v Ženevě v roce 1930, jež týká 
se immatrikulace lodí vnitrozemskúch, vě'cných práv na těchto 
lodích a liných otázek. s tím souvisících. '. . 

Sek cin. sn. sišla dňa 10. IX. 1933 o .9. hod. dopoludňa pod tým istým 
prt.' dsedníclvom. 
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Otázka 2. Sjednotenie manželského práva v štátoch slova:nských'~ 

Predsedá Dr. Hynek Bulín. 

Predseda zahajuje rokovanie. N asledujú krátke úvody k te
matu. Predseda oznamuje, že pre nedostavenie Sll hlavného 
referenta Dr. Živoina Periéa, univ. prof. · v Belehrade, prečíta 
jeho referát korreferent Dr. Milan Bartoš, univ. prof. v Belehra
de. Tento oznamuje, že prof. Perié neučinil žiadon návrh na 
rezolúciu pre rozličnosti politické, hospodárske, · náboženské a 
národné vo štátoch slovanských. Prof. Bartoš tiež s tým sú
hlasí, ale predce sám podáva akýsi návrh na rezolúciu, aby sa 
tým vynasnažil odstrániť konflikty medzi právami jednotlivých 
štátov slovanských a tak mohol sblížiť ich práva manželské. 

V tomto návrhu bola učinena malá zmena. Navrhnul ju koreferent 
Dr. Ljuben Danajlov, advokát v Sofii. Zmenu prijal aj prof. Bartoš. 

Potom boly ešte učinené niektoré menšie zmeny prof. LongchamplJ 
de Berierom. On sa tiež pevne drží návrhu rezolúcie najmii v tom, že Sll 

má pri srovnávaní práva manželského prihliadať ku konvenciám haagským 
z r. 1902 a 1905 a ich dodatkom, tvrdí však, že k tomu nie je treba svolat 
zvlá~tny sjazd právnikov štátov slovanských, ale stači, aby jednotlivé 
sloyanské šiáty boly vyzvané upraviť si každý sám svoje právo, prihlia~ 
dajúc pri tom ku haagsk)-m konvenciám. 

Prof. Bartoš je proti tomu, lebo každý štát by si v tom prípade robil 
&ám ,;ýhody pre seba na úkor štátov ostatných. 

Predseda komisie zahajuje debatu. Najprv udefuje slovo Dr. Gl~
Lockému, ktorý uvádza, že v Polsku má ešte dosiaf cirkev pravúslávna 
prednosf pred rímsko-katolíckou. Následkom toho vznikajú rózné nesrov
nalosti. Ďalej radca Dr. Ján Srb poznamenáva, že sjednotenie práva manžel
ského · nemožno tu naraz skrl: vefké rozdiely uvnútri jednotlivých štátov 
·slovanských vykonať. Pripojuje sa k mienke prof. Longchamps de Beriera 
a žiada srovnanie kollíznych noriem, chcejúc v niektorých otázka ch ísť do 
podrobností podfa návrhu rezolúcie. ot" 

Proti niektorým jeho podrobnostiam vyslovuje sa prof. Fadenhecht. 
ČO sa týká už oboru súkromného práva medzinárodného. 

Prof. Bartoš vysvetfuje, že podrobnosti v rezolúcii sú len k fahčiemu 
postupu práce, ale keďže radca Dr. Srb je proti tomu, žiada prof. Bartoš. 
aby rezolúcia bola sostavená bez podrobností len v hrubých obrysoch. 

Dr. Borowski, starší asist. univ. vo Varšave, oznamuje, že VIII. odbol 
nechal podrobnosti zpracovať nášmu odboru. Avšak í Dr. Danajlo·v je 
proti tomu. 

Tým je debata skončená a rezolúcia je podTa posledného ushovorenia 
opIavená a doplnená prof. Bartošom a Dr. Danajlovom. 

Predseda dáva hlasova ť O rezolúcii. Rezolúcia je všetkýnli 
prítomnými jednohlasne prijatá. 

Nakonec predseda ďakuje všetkým prítomným za ich účasl 
a vrelými slovami rozlúčiac sa od zahraničných bratov, zakfu
čuje rokovanie I. odboru. 

Resoluce: Sjezd právníků slovanských států přihlížeje 
k tomu, že předpisy o manželství a rozvodu, platné dnes v Bul
harsku, CSR., Polsku · a Jugoslavii, lsou velmi odli.5né a si od
porují, že zákonné předpisy těchto států velmi často se střetnou, 

že následky těchto střetů isou velmi škodlivé pro přísluš
níky jednoho státu slovanského, kteří uzavřeli manželství v ji
ném státě slovanském, 

_. ------_. ~ - - - --- ---- -..... -
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že s}ednocení předpisů o mani elství a o rozvodu ) platných 
. ve státech slovanských, je tou dobou velmi obtížné a 

že je zapotřebí uprapiti tyto střety , vyslovuje přání a dopo
ručuje .slovanským státům, aby upl'avily .iednotně nor.my o ko
lisi zákonů a judikatul~y v oboru předpisů 'o m an želství a roz-
vodu. '.. , 

Zapisovatelia: Za CSR.: JUC. Fqmtišek Karpat , z Brátislavy, Jue. Jál} 
F16g1, z Bratisla vy, JUC. Václav Michal, z Pr~hy, JUe Vodák, z Brna. Za 
J ugoslaviu : pí. Anna Vukadinovié, sekr. min. spravod . v Be1ehrade, p . 
Mirko Avalwmovié, .attaché min. zahr. vecí v Belehrade. 

II. ODBOR PRE OBCHODNÉ A · ZMENKOVÉ PRÁVO. 

Prvé zasedanie vo forrne akejsi predporady sa konalo 
v piatok dňa 8. septembra 1933 'O 17. hodine v seminári ob
chodného a zluenkDvého · práva na právnickej fakulte v Brati
slave. Tu i-eferenti jednotlivých zemí fDrmulovali resp. obo
znamovali sa SD zastávanými stanoviskami k danému tématu 
a bol hn sprístupnený Dpozdene došlý referát hlavného refe
renta Dr. Jozefa .sufkow1ski-ho, univerzitného profesora v Po
znani o tém~te: »Jednotná úprava zmenkovéhD práva v štá
to ch slovanských «. (Ujednostajnienie prawa ' wekslowego 
w paií.stwach slow.) Zasedanie bolo o 19. hodine predsedajúcim 
prof. Dr. KarlDnl Hermannom Otavským zakfúčené. Druhé za
sedanie ako hlavné zasadnutie odboru konalo sa dňa nasledu
júceho t. j. 9. septembra 1933 . 'O 15. hDdine v malej poradnej 
sieni obchodnej a živnostenskej komory v Bratislave. Na ná
vrh prof. Dr. IKarla Kizlinka bDI za predsedajúceho jedno
h las ne zvolený prof. Dr. Karol Hermann-Otavský, ktorý 
u javši sa predsedníctva uvítal prítoinnýcb. a prikročil k vDlbe 
výboru odboru. J ednohlasne boli zvolení : 

Za čestného predsedu: prof. Xavier .Janne, Liege ; za predsedov: pro!. 
Dr . Karol Hermann-Otayský, Praha, Dr. Korybut Doszkiewicz, advokát, 
W arszawa, At anasije Prbďanovié, senátný prezident kasačného súdu, Beo
g rad, prof. Dr. Fadenhecht, Sofia; za miestopredsedov: prof. Dr. Karol 
Kizlink, Bratislava, prof. Dr. Milan Bartoš, Beograd, Dr. Nasledníkov, 
a dvokát, Sofia; za sEkretárov: Dr. Ctibor Floreán', univ .. a<;istent, Brati
s lava , Dr. Zdzislaw l{osenthal, advokát, Warszawa, Dr. Feodor Korenié, 
a taché v min. zabr., Beograd, Dr. Katzaroff, prof., Sofja: 

Po prevedení volieb predseda prof. HerlIllann dal na ve
domie, že hlavný zpravodaj prof. Dr, Jozef Sufkowski sa ne
dosta vil a omluvil svoju neprítDmnosf neodkladnými prácami 
pri kodifikácii obchodného práva. PrikrDčilo sa potom k čí
taniu referátu. ' S týmto poveril prec;lsedajúci warsza wszkéh9 
advokáta Dr. Zdzislawa Rosentala. Po prečítaní referátu resp ~ 
po jeho preklade do jazyka československého a francúzskeho 
súhlasne konštatuje plénum sekcie fakt zistený v hlavnom re": 
feráte, že ženevskú konvencie z roku 1930 o sjednotení práva 
zm enkDvého podpísalo tricať štátDv, pDmedzi nimi i Českosló': 
vensko, Polsko a Jugoslávia, ktoré napriek tejto .. skutoČ.nDsti si 
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nenašly dosiaf príležitosť, aby sa konečne shodly aspoň na 
spoločných rezervách (výhradách) .. 

Na to prihklsuje sa k slovu Dr. Mi.lan Bartoš, unlv. prof. v Beograde 
a čjni prvý Konkretný návrh ohfadne ratifikovania konvenci.í. Návrh bol 
predsedajúcim doplnený a presne formulovaný. lhneď potom ujíma sa 
znovu predsedajúci slova: Varuje a prehlasuje, aby výhrad (rezerv) bolo 
čo najmenej a aby slovanské štáty sa medzi sebou predom dohodly o nich. 
Mimo zmenkových pomerov upravených ženevskými kOllvenciami dotýka 
sa potom pomerov ženevskými konvenciami neupravených a žiada, aby 
i tieto bo'ly upravené medzi nami Slovanmi sp6sobom shodným. S verkým. 
uspokojením a jednohlasným súhlasom bál návrh predsedajúceho pri
tomnými reprezentantmi slovanských držav prijatý a dohodli sa o pre
zat~rmnom texte rezolúcie, ponechajúc definitívne usnesenie o nej , 
Jednaniu bol z časti prítomný pán minister spravedlivosti Dr. Al/úd 
Meissner, doprevádzan~' krajinským prezidentom Jozeto m Onzághom 
a viceprezidentom vrch. súdu v Bratislave Nešverom . Konečné zas ad
nulie odboru konalo sa dila 10. septembra 1933, kde za prítomnosti 
a účasti dostavivších sa členov z Bulharska, bolo provizórne znenie 
rezolúcÍe prof. Dr. Karlom Hermannom-Otavsk~'m a prof. Dr. Karlom 
Kizlinkom zformulované v konečný text rezolúcie, určený pre záverečnů. 
chódzu. Rezolúcia sekciou usnesená znie: 

1. Ziadúcne .ie ratifikovať ' konvencie (alebo pristúpiť k nim) 
v dobe čo možno najbližšej, 

2. žiadúcne je, aby bolo použité t. zv. rezerv (výhrad) podla 
druhej prílohy prve'; konvencie v miere čo na,;mense] a 
aby slovanské štáty sa predom dohodly o spósobe a o ob
jeme použití toho, 

3. žiadúcne je, aby tiež otázky zmenkového pospoja, ktorých:. 
sa ženevské konvencie nedotýkajú, boly upravené v zúčast

.' nených štátoch slovanských spósobom shodným. 
(Dr. Ctibor Floreán. ) 

III. ODBOR CIVILNE-PROCESNÝ. 

Otázka: Jednotná úprava prcdpisov o exekucii, núteno\m na
rovnaní a konkurzu v štátoch slovanských. 

Predseda: min. radca Mrština. 
Predsedníctvo : Dr. Rudolf Sajovié, apelačný radca a docent v Lub

lani, \Vincenty Szawlov,rski, viceprezident krajského súdu, Polsko, Peter 
Cončev, advokát, Sofia, Bulgaria. 

Sekretár: docent Dr. Frant. Štajgr, Bratislava. 
Hlavný referent: Dr. Hugo \Verk, advokát, Zagreb. 
Koreferent: Docent Dr. Frant. Štajgr. 
Jednanie zahájil predsedajúci min. radca Mrština uvítaním a pred

stavením predsedníctva sekcie. Spomellul, že v minulých sekciách zaobera
júcich sa civilne-procesllým právom, predsedal vždy prof. Dr. Hora, ktorý 
prc nemoc nemohol sa tohoto sjazdu zúčastni.f. S všeobecným súhlasom 
bol preto prijatý predsedov, návrh, aby mu bol poslaný pozdravný telegram. 

Predseda upozornil, že jednanie sa obmedzí len na otázku prvú, na-
ko1'ko k druh~j a treteJ otázke nedošlo žiadnych referátov. . 

'Prvý ujal sa slova referent Dr. Hugo ~wterk · k stručnému 
resumé tlačeného referátu a rezolúcie. Koreferent docent Dr. 
Štajgr podal tiež 'rB,sumé svojho referátu a svoju rez'olúciu to
tožnú a len štylisticky opravenú to rezolúciu hlavného referenta 

-' -~ -------~ - - - - -- ----- --
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Dra Hugo Werka. V koreferáte poukáial na ťažkosti sjednote
nia exekučného práva, ale tiež i na jeho nložnosti a topred
b ežne v podobe medzinárodnej konvencie medzi slov~nskými 
štátmi. 

V koreferátu podotknul koreferent doéent Dr. Štajgr, žé, ~ á\<.okore
ferent nestotožňuje sa s návrhom hlavného referenta , aby bola sriadená 
štyrčlenná komisja zo zástupcov všetkých slovanskj<ch štátov, ktorá by vy
p racovala unifikovaný exekučný zákon, preto, lebo táto komisia zasiahla 
by tým do kompetencie ministerstiev a iných oficieln~rch úradov. Kómisia 
t.áto by mohla naznačil: len smernice, v ktorých by títo činitelia mohit 
pokračovať. 

Na to vyzval predseda zástupcov Pol'ska a Bulharska, aby podali náčrty 
terajšieho stavu právneho v oblastiach exekučného práva svojich zemí. Zá 
Pol'sko podal tento náčrt pan \Wincenty Szawlovski, ktorý obšÍrne vylíčil 
stav exekučného práva y Polsku pred rokom 1933 a od roku 1933, kedy' 
bol o exekučné právo v Polskll znovu upravené. Primlúva sa za návrh jak 
referenta, tak i koreferenta, aby sa sjednotellie stalo predbežne v podob~ 
medzinárodnej konvencie. 

Za Bulharsko podal náčrt stavu exekučného práva ve svojej zemi p . Peter 
Cončev, ktorý objasnil stav exekučného práva v Bulhar<;ku pred 'rokom 
1930 a od roku 1930, kedy bola prevedená zmena exekuč.ného práva. Ku 
koncu, sa primlúval za postupnú unifikáciu exekučného práva a za umož
nen ie výkonu rovnocenných titulov. 

Potom sa opiit ujal slova predseda min. radca ~1rština a upozornil 
na význam slov »pokial možno «, obsažených v rezolúcii a ďalej na tú" 
okolnosť, že ide o unifikáciu len niektorých všetkým slovanským štátom 
spoločn}'ch exekučllých titulov, vyjadrené v rezolúcii slovami »vzájomne « 
a ), rovnocenné «, a vyzval prítomných a hlavného referenta Dra \Verka, 
aby zaujali stanovisko k r~zolucii obsaženej v koreferáte. 

Nakol'ko Dr. .Werk výslovne prijal rezolúciu v znenÍ koreferenta Dra 
Štajgra, prihlásil sa k slovu Dr. Jirásek, okresný suĎCa, a navrhoval do
plnenie rezolúcie okoInosťou, »aby pri unifikácii bol braný zretel' v prvom 
rade k prvkom slovanského práva « v duchu zomrelého prof. Kadleca . 
Upustíl však od toholo návrhu, keď Dr. Štajgr namietal prípadný rozpor, 
ktorý by mohol vzniknúť myln~Tm pochopením tohoto v~rrazu. 

Rezolúcia prednesená nakoniec Drom Štajgrom bola prítomnými 
jednohlasne prijatá: 

Hospodál'ske sblíženie štátov slovanských žiada pokiaf 
možno jednotnú úpravu práva exekučného zvlášť čo do titu/ov. 
S}azd si však uvedomil, že skorému prevedeniu tejto jednot
ne'; úpravy stavajú sa v cestu rózne prekážky, ktoré je nutné 
postupne odstraňovať. Skór než k zásadnému sjednoteniu dó jde, 
doporuču}e sa v záujme hospodárského sblíženia slovanských 
f;tátov. aby tieto štáty umožnily vzájomnú vykonatel'nost exe
kučných titU/OiV, ktoré budz.í vzá}omne uznané za rovnocenné. 

Po prijatí rezolúcie jednanie bolo predsedom zakončené. 

(Dr. Stanislav Kohout, JDC. Ján Bojna, JDe. Valtr Šochman.) 

IV. ODBOR PRE PRÁVO TRESTNÉ. 

Predsedníctvo: za RCS. prof. Dr. Albert Milota, Bratislava, za Polsko 
sudca Gizycki, Varšava, Bobkovski, prez. okr. súdu, Radona; za Jugoslaviu 
Rade Spasié, sudca kasačného súdu, Beograd; za Bulharsko Georgiev Ni
k olas, hlav. prokurátor správneho súdu, Sofia. Sekretári: za CSR. Dr. 
Arnošt Slamka, Bratislava; za Polsko viceprokurátor Lemkin, Warszawa, 
sudca Sliwowski, Zyrandow; za B.ulharsko a Jugoslaviu Nikolajev, taj. min. 
zahr., Beograd. 
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Otázka 1.: Odpovednost za jednanie pl'evedené na rozkaz 
pl'edstavenéllO. 

Refq'ent plk. Dr. Jos. Lepšík. 
Referent hájí názor, že taln, kde ide o podriadenost súkro ,· 

moprávnu, pachatel lná mať stejnú Ddpovednost, jako keď 
uposluchne návodu kohokorvek. pokiar ide o podriadenost ve": 
rejnoprávnu, lnieni, že zákonodárca niekedy rozkazOln naria
ďujucinl trestné jednanie priznáva závaznosť, a z toho dovodu 
zbavuje podriadeného jednajúceho dra rozkazu, trestnej odpo
vednosti. Zmiei1uje sa o prácach koreferentov prof. Dr. Do
lenca a pluk. Dr. Sliw,kova. Prof. Dr. Dolenc odmieta sovjet
sky systenl jako neuspokojújíci, poneváč nerieši odpovednosť za 
jednanie na rozkaz predstaveného prevedené jednotne. Dopo
ručuje, aby štáty slovanské uznaly podriadeného zodpovedným 
za trestné jednanie, vykonané na rozkaz, vyjmuc, keď rozkaz 
bol vydaný v záujlue sebazáchovy štátu. Pluk. Dr. Sliwkow, 
uvádza referent, obmedzuje sa vo svojonl koreferáte na po
mery vojanské, a rozlišuje lnedzi fažšÍmi trest. čiruni, kde má 
byť jednajúci podriadený za čin .leJnu zrejme trestný zodpo
vedným, a kázenskými prestupkami bez zodpovednosti pod
riadeného. Oba koreferenti za rozhodujúcu skutočnosť pova
žujú imperium predstaveného. Referent je toho názoru, že sa 
rnajli vziať do zretelu jak p01uery vojanské, tak aj civilné. Ne
doporučuje, aby sjazd stanovil konkrétne prípady, kedy lná 
byť uznána beztrestnosť podriadeného, ale len všeobecné zá
sady. ' 

Koreferent Dr. Štefan Glaser, univ. prof. z \tVilna, sholuje svoj názol" 
v niekoTko bod och. Rozkaz lladriadeného je treba pokladať za bezprávny 
keď odporuje normám, dotýkajúcim sa jeho formálne j, alebo materiálnej 
stránky. Právny charakter bezprávneho, rozkazu treba posudzovať 'z hfa
disk »prevládajúceho záujmu «, či totiž má vačšiu váhu illteres poslušnosti, 
alebo interes normy porušenej ' vykonáním rozkazu. Podla tejto zásady 
móže byf čin podriadeného právnym, právne obojetnym, alebo trestnym. 
Medze zavaznosti bezprávneho rozkazu majú byť stanovené zákonom. 
Druh)' koreferent, plukovník Sliwkow, uvádza: Otázk,l závaznosti rozkazu 
nadriadcllých a beztrestnosti poslúchajúceho podriadeného neni vyriešená 
v evropských štátoch jednotným sp6sobom. Jedny hája princip bezpod
miellečnej závaznosti (S"ajcarsko), iné pripúšťajú výnimky (Rakúsko), iné 
zas pripúšťajú akoby nesúvislosť rozkazu nadriadeného s trestným činom 
podriadeného. Rozhodnúť sa pre jedno z uvedených riešení je nesnadné. 
Dra mienky koreferenta vina podriadeného má byť hodnotená dfa jeho 
subjektivneho núwru pri vykonávaní ' rozkazu. Nedoporučuje bezpodmie
nečnú zavaznosf rozkazu nadriadených. Súhlasí s vývodmi Dr. Lepšíka 
s tým doplňkom" že v prípade, keď púto podriadenosti je verejnej povahy, 
rozkaz nemá byť závazný pre podriadeného vtedy, keď by sa jeho čin 
priečil zákonu. Doporučuje pri vynesení rezolúcÍe vziat qo povahy, že 
podriadený není zodpovedný za vykonaný čin na rozkaz, mimo prípadu, 
keď vykoná z rozkazu čin, o trestnosti ktorého má vedomosť. Prof. Dr. 
Dolem: doporučuje pri.iatie navrhnutej rezolúG-ie: Prof. Dr. Milota vyslo
vu.ie pochybnosf o niektorých. zásadách rezolúcie plk. ' Dr. Lepšíka. Vy
chádza 70 stanoviska, že jednanie objektivne ' protipr'ávne ' musí byť v zá
saof' prehlásené za tí'estné. Zákon však musí pripúšfaf výnimku, to jest 
urč ité činy, ináč protiprávne uznať za práyne. Podriadený má mať v týchto 
prípadoch dra zákonu právo zkúmať len formáhi.u stránku rozkazu. Bol-li 
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rozkaz vydaný po formálnej s lránke správne, podriadený musí ho bez
podmieueél1e previesť, bezohladu na jeho matenelne podmienky. Prípady 

. bezpodmiellečnej zavaznosti rozkazu, t edy beztres lnosti podriadeného , musí 
zákon v~;slovne a bezpochyby stanoviť. Dr. Milota n avrhuje rozšírenie 
druhého bodu rezolúcie v tom sm.ysle, aby beztrestnosť podriadeného vy
konávajúceho rozkaz bola uznaná nielen tam, kde toho vyžaduje nielen 
vyšší záujem bezpečnosti štátu, ale aj záujem verejného poriadku. J estliže 
podriaden~' mimo 'prípady v druhom bode rezolúcie stanovené, previedol 
objektivne trestný čin, zostáva jeho čin trestnym, ale súd má mať možnosť 
upustiť v niektorych prípadoch od trestu z důvodov equity. Referent 
plk. DI'. Lepšík prijím.a zmenu rezolúcie navrhnutú prof. Dr. Milotom, 
Pl'of. DI' . Dolellc súhlasÍ tieí s navrhnutou zmenou rezolúcie. Vyslovuje 
však pochybnosti o vhodnosti tretieho bodu, jak ho navrhuje prof. Dr. 
Milota. Pror VI'. Milota reaguje na poznámku prof. Dr. Dolence a pouka
zuje na to, že zásada equity v tomto smyslu sa už prakticky uplatií.llj e 
v našom súdnÍctve. Dra návrhu prof. Dl'. Rappapol'ta, ktorý poukázal na 
ťažkosti dorozllmievacie pri debate, bola sostavená redakčná komisia ku 
pripraveniu definitívneho náVl'J;lU rezoJúcie a jednanie o prvej otázke bolo 
odročené na druhý de!'1. 

Otázka 2.: Potreba a dóvody sjednotenia trestného práva 
v štátoch slovanských. 

Referent Prof. Dr. Živanovié z Belehradu poukazuje na sú
časné medzinárodné unifikačné snahy v trestnom zákonodárstve 
sústredené v Medzinárodnom bureau pre unifikáciu trestného 
práva, ktorého mnohé elaboráty boly prijaté do nových trest
ných zákonníkov. Ešte naliehavejšia je potreba unifikácie trest
ného práva v štátoch slovanskych, etnicky sebe blízkych. Uni
fikácia by bola možná buď tak, že by navrhované jednotné 
normy boly prijaté vo všetkých štátoch bezo zmeny, alebo, že 
by slúžily ako vzor k samostatnej úprave. Navrhuje zriadenie 
stálej unifikačnej ka.misie, v ktorej by boly zastúpené všetky 
slovanské štáty. Komisia by sa po ~rčitej dobe premenila na 

. stály inštitut slovanských štátov. Prvym úkolom komisie by 
bolo stanoviť pevný program unifikácie v jednotlivých oboroch 
trestného zákonodárstva. 

Prof. Dr. Milota jako koreferent schvaluje výstižné vývody prof. Dr. 
Živanoviča a pripojuje len málo poznámok. Jedným z h lavných d6vo_dov 
unifikácie trestneho práva v štátoch slovansk)"'ch je, že štáty chcejúc čeliť 
stejným zločinom , presahujúcim hranice štátov, siahajú k stejnej obrane. 
Unifikáciu považuje za velmi ťažkú v otázkách, kde sú značné názorové 
rozdiele národné. Doporučuj e unifikáciu po .etapách. Legislatívne preve
denie unifikácie nech je ponechané jednotlivým štátom. Prof. Dr. Rappa
port mieni, že jednotné majú byť len zásady trestného práva. Po živej 
debate bol prijatý doplií.ok druhého bodu rezolúcie a vypúšťa sa bod 3. 
návrhu referentova. Rezolúcia .po zmenách schválena jednohlasne. Do 
sekcie sa dostavil p . minister Dr. Meissner a p . zem. president Országh. 
Prof. Dr. Milota ich víta. 

Otázka 3.: Doporučuje sa účast občanského živlu v tl'est
nom pokračovaní štátov slovanských? 

Hlavný referent: Prof. Dr. Emil Rappaport uviedol najdó
ležitejšie body svojho referátu a žiadal prijatie nim navrhova
nej rezolucie. Zdůraznil, že všetky štáty prechádzajú k systé-
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mu výhradných súdov štátných, a doporučuje vylúčenie laik ov 
z trestného súdnictva. Uvádza, že účasť laického živlu v trest
nom súdnictve štátov slov. nem.á dostatočnej tradície. 

Prof. Dr. Milota číta 11avrh rezolúcie prof. Dr. Rappaporta. Slova sa 
ujal Dr. Eugen Lovy, advokát, ktor)" je za zachovanie po rotných súdov 
a za zrušenie kmetských súdov. Uvádza, že v trestnom súďnictve čsl. po
roty majú tradíciu. Odmieta výtku, že by poroty boly príliš shovievavé, 
a príčinu vidí v nevhodnosti trestov, hlavne trestu smrti. Omylnost: sudcu 
z Iudu dá sa napraviť opravnými prostriedkami. K zrušeniu porot, aj keď 
k nemu niekde došlo, viedly dovody mocensko-politické. Je za zachovanie 
porot, poneváč tato može citlivejšie reagovať na trestný čin za zmenených 
názorov, ako strnulé právné predpisy. Dr. Josef BeuU zaujíma negatívne 
stanovisko k rezolúcii. Nevidí príčiny zrušeni a porot v dobe, kedy živel 
laický sa stále viac uplahluje i v súdnictve civilnom (súd pracovný, živ
nosLcnský). lJvádza ako prednosť porot, že porotca individualizuje, kdežto 
sudca z povolania má často sklon k šablonizovaniu. Jednanie bolo pre
Tušené a odrořené na druhý deň. 

Jednanie dúa 10. IX. zač. o 9. hod. 
I. otázka: .Tednanie zahájil prof. Dr. Milota a dá čítať vo všetk)"ch 

-slovanských rečiach návrh rezolúcie, ktorý hol vypracovaný komisiou 
k prvej otázke. Hezolúcia bola jednohlasne prijatá. 

3. otázka: Pokračuje sa v debate. Dr. Bobkowsky zaujíma stanovisko 
prof. Dr. Rappaporta. Uvádza menovite, že rozvoj materialneho práva 
trestného vyžaduje stále viacc:j odborných vedomostí, ktorr nemože mať 
sudc~-laik, takže prednosti porot nevyvážia ich nedostatky. Advokát Dr. 
Dwernicky stavia sa proti prof. Dr. Rappaportovi. Menovite dovodi, že 
neni štatisticky dokázaná vačšia omylnosť porOt, než súdov štátnych. Je 
za zachovanie porOt. Súdny radca Dr. Zahradník vyvracia názor Dr. LO
vyho, ze by porotné súdnictvo malo u nás' tradíciu. Jednak preto, že samo 
porotné súdnictvo neni u nás tak staré, jednak preto, že boly dlhé medzi
ďobia (svet. válka), kedy poroty boly zastavené. Súdy porotné boly po
vodne ochranou proti politickej perzekúcii, a ochranou slobody tisku, ČO 
teraz odpadá. Dr. Sliwov,'ski hovorí, že dnes trestné právo sa opiera o me
thody vedecké. Je treba specializácie sudcov, čo je možné jedine u sudcov 
z povolania. Je proti porotám. Dr. Vlad. Wolter, univ. prof. z Krakowa, 
mieni, že poroty sú anachronismom, lebo sú v)'Ttvorom liberalizmu, ktorý 
je prekonaný. Otázku zrušeni a alebo ponechania porot považuje za poli
tickú, závislú na svetovom názoru toho ktol~ého národa. Poslanec Cvetan 
Papeškov prednáša: Pre Bulharsko účasť občanského prvlm v súdnictvu 
bola rozriešená záporne pred 10 rokmi . Pripomína, že v Bulharsku I toto 
riešenie vyvolalo toho času veImi nepriaznivú kritiku, teraz však všeobecne 
schválené. Je toho názoru, že v dnešných dobách komplikovaného života 
nemožno súdnictvo postúpiť nepovolaným osobám. Kde účasť občanského 
živlu je prípustná. bude treba zaviesť také obm~dzenia a podmienky, 
ktoré znemožni a rudový ráz inštitucie. Prof. Dr. .Stefnn Glaser z Wilna 
je tiež názoru, že ide o otázku politickú. Súdy porotné nevytvorila právna 
veda, ale sú plodom reakcie proti zneužívaniu štátnej moci. Z tohoto hla
diska považuje poroty za prežitok. Prof. Dr. Lemldn prednáša, že otázka 
porotného sudcu je otázkou človeka. Čim viac sa zaujímame o previnilca, 
tým viac sa zau.iImame o sudcu. Sudcu je nutno zdokonalovať a preto je 
ho treba znať. Porotca neni predom známy a nemáme vlivu na vytríbenie 
jeho charakteru. Porotci nedávajú záruky stálemu v:)'konu spravedlivosti. 
SÚ počatí z náhod:v - z 10sovania a preto celá ich sudcovská činnosf má 
charakter náhody. Porotci nedávajú 7áru~y neodvislosti od moci výkonnej, 
poneváč dnes každý občan je závisl)'m na výkonnej moci s hladiska ná
Todohospodárského. vere.inoprávneho, prípadne súkromoprávneho. Nové 
trestné právo dovoluje nám braf zretel na požadavky života . . Je právom 
ochrany (prostriedky zabezpečujúce , podmienenosf trestu). Prof. Dr. Mi
lota konštatuje, že poraď rečníkov je vyčerpan}T, a dáva slovo hlav. re
ferentovi prof. Dr. Rappaportovi, ktorý shrnujúc výsledoIc debaty, zopa-

- -" -~ ------ - - - - ---,--~--
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l<oval hlayné svoje vý"tody, a žiada prijatie svojho návrhu rezolúcie. Prof. 
Dr. Milota 'dá hlasovaf. o tomto návrhu. Pre prijatie rezolucie holo 35 hla
sov, proti rezolúcii 10' hlasov. Predseda konštatuje, že rezolúcia hola vac
šinou hlasov prijatá, cťakuje všetkým za prácu a ú časť , a zakončuje 
jednanie. 

Resoluce IV. sekce: 
]{ otázce 1.: Trestná lednání, spáchaná na rozkaz před

staveného, nechť jsou jen tehdy uznána za beztrestná, kde 
právní řád výslovně stanoví závaznost rozkazu. Takové 'zá
konné ustanovení se doporučuje pro ty případy, v nichž třeba 
chrániti existencí státu nebo veřejný pořádek. Soudu buď dána 
možnost v případech hodných zvláštního zřetele trest zmírniti 
.nebo od trestu upustiti. 

[( otázce 2.: S.iezd v otázce potřeby i odůvodnění unifikace 
trestního práva ve slovanských státech projevuje přání: 1. aby 
v zájmu zdokonalení tl'estníllO práva států slovanských i Jeho 
:vnitřního přizpůsobování všeobecnému slovanskému právnímu 
,duchu, jakož i v zájmu umožnění vzájemné společné organi
.sované slovanské spolupráce na 'mezinárodní unifikaci i v zá
jmu slovanského duševního sbližování, vlády slovanských států 
v čase co n.ejbližším přistoupily k postupné unifikaci svých 
trestních práv ; 2. aby se práce na unifikací počala vypracová
ním projektu společné multilaterální konvence o extradici 
i mezinárodního trestního práva shodně s pracovnínt plánem 
Bureau lntel'national pour l'unification du droit criminel. 

[{ otázce 3.: Uváživše, že v přítonmém čase systém' po
rotních soudů jeví sklon k soudu kmetskému a že vyšší re
formu Je dlužno považovati za prostředek přechodný, předur
čený ke zříZel-tí výlučně odborných soudců, zvláště v těch ob
lastech, ve kterých účast občanského živlu v rozhodování trest
ním vyplynula z tradice národní; uváživše, že v žádné ze čtyř 
právních státních oblastí, representovaných na sjezdě, neexistují 
národní tradice, přimlouvající se ve prospěch občanského živlu 
(1 při.iímajíce za vlastní vývody, rozvedené v referátě prof. 
Rappaporta, vyslovufeme názor, že nelze doporučiti účast ob
čanského živlu v trestním soudnictví. 

(JUe. Jirásek, JUe. Jar. Nový.) 

V. ODBOR PRE PRÁVO ÚSTAVNÉ A SPRÁVNE. 

Otázka 1. J ednotn.é zásady o nabývaní a stráte štátneho 
-občianstva a domovského práva vo štátoch slovanských. 

Predseda: univ. prof. Dr. Danev, zástupca Dr. Peretiatkovič. 

PTof. Dr. Ehrlich z Lvova stručne odóvodňuje svoje stano
vi'sko k telnatu sjednotenia předpisov O nabývaní a strate štátneho 
občianstva a domovského práva v štátoch slovanských. Meno
vite zd9raznil tú okolnosť, . ž~ Sjazd ,právnikov slovanských štá-
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'tov sa nebude usnášať na ničon~- zásadnOln, na ničOln, čo by 
mohlo sposobiť antagoniznlus, menovite nie vtedy, keď sa jedná 
len o otázku, vďačnú k diskusii, ktorá nás može spojovať a nie 
deliť. Pri tom si je vedomý, že u otázky unifikácie právnych 
predpisov sú dané rozne predpoklady, ktoré dohodovanie vermi 
sť-ažujú. Dnešná diskusia musí byť výrazom dob rej vole, že uni
fikácia je lnožná. Ťažším úkolom stáva sa dohodnúť sao na nie
čOln konkretnom. Za tÝln účelom navrhuje zvoliť komisie stálé, 
pre každý štát s právonl substitúcie a kooptácie, ktorých úko
lom by bolo pracovať na zjednotení týchto právnych predpisov. 

Prof. Danev súhlasí s v)'vodami prof. Ehrlicha, myslí však, že zá
sady nabývania a straty štátneho občianstva by maly byť unifikované 
cestou vzájomných konvencií. Do diskusie z<:lsiahol prof. Peška, ktorý sa 
zásadne pripojil k návrhu prof. Erhlicha, ale myslí, že rezultáty komisie 
budú formulované ínak, ako bolo v referáte navrhované. Pokláda za dů
ležité, aby komisia vypracovala thema nie vo forme zákona, ale vo forme 
smlúv medzinárodných. Ůalej do diskusie zasiahli miestoban Pirkmajer, 
sekč. šéf Joachim, prof. Laštovka, doc. Hexner, býv. minlster Markovič. 
Prof. Hilarowicz navrhuje prejednať návrh tohoto znenia: 

»Predkladá sa k úvahe právnických organizácií v slovanských štátoch 
otázka de lege ferenda, či by bolo možné a žiadúce, aby v zákonodárstvb 
sIovanských štátov bolů zavedené ustanovenie, že štátne občianstvo jed
noho štátu je možúo výminočne podrž ať i napriek prijatiu občianstva štátt\ 
iného a to za účelom udržania a spojenia emigrácie s materskou zemou. « 

, Sjazd k navrhovanej otázke sa vyslovil záporne, pre, složitosť nadho
deného problému hlavne čo do kúnania vojenskej služby muž a vtedy, ked 
by tento mal dve štátne občianstvá . Tiež snaha materskej zeme o udržanie 
emigrácie je vo vačšine prípadov márna, pretože vysťahovalec trvale v cud
zme usídlený prirodzenou cestou stráca sa starej vla,sti. Ná,'rh by na tomto 
stavu ničoho nezmenil. «, 

Debata v ďalšom redukuje sa na druhý bod navrhnutej rezolúcie, na 
ktorom trvá prof. Ehrlieh. V)'sledkom je odhlasovaná rezolucia. 

Sjazd Pl'ávnikov slovanských štátov: 1. považuje za vhodné 
. a žiadúcne jednotné uzákonenie právnych pl'edpisou o nabý
vaní a strate štátneho občianstva, 2. sriaďu,;e komisiu, skláda
júcu sa z referentova koreferentov s právom kooptácie a sub
stitúcie za účelom vypracovania' proiektu unifikácie norem 
Pl'ávnych o štátnom občianstve; 3. považuje za zvlášť dóležité, 
aby otázka nabývania a straty štátneho občianstva u žžen sňat
kom, nech už sú, lebo boly vo svazku manželskom, bola riešená 
spravedlive a pokrokove vo štátoch slovcmsk~ích. 

p o z n.: (,Bod 1. a 2. boly prijaté jednomyselne, bod 3. 
vačšinou hlas ov .) . 

JUe. Anna .lankov,á, ~UDr . Jozef Podhorányi.) 

Otázka 2. Správne súdníctvo. 

H]~vný zpravodaj Dr. Petko Stajnov, univ. prof. zo Sofie. Sekcii 
predsedál univ. prof. Hoetzel a korreferentom bol univ. prof. Laštovka. , 

Referept prof. Sta.inov podal stručný obsah svojej práce, 
pri čom . zdoraznil, že si je vedomý, že 'otázka subjektivných 
práv verejných je sporná. Po referáte Stajnova sa rozvinula de-

-- -~------ - - - -------- - -.-
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bata, ktorej sa zúčastnili: Doc. Hexner · (ktorý vytýka nečinnosf 
nradov adl11inistrativných a preto . navrhuje, aby do rezolúci~ 
bola pripojená požiadavka učinnej ochrany proti nečinnosti 
úradov), prof. Laštovka a prof. Joachim. Odhlasovaná rezolucia, 
je kompromis l11edzi návrhol11 prof. Stajnova a protinávrhom 
ostatných, zúčastnivších sa debaty, s dopli1kami Doc. Hexnerai 

1. Předpokladem zdárné činnosti a usnadnění funkce správ"" 
nich soudů jest řádně upravené a proti nečinnosti úřadů účin
ně chránící správní řízení, čímž se nejen nepřímo omezuje po
čet stížností k správním soudům, nýbrž také usnadií.uje judi
katurní činnost těchto soudů. 2. Správné soudnictví vykonávané 
zvláštními soudy správními buď zachováno na dosavadních 
osvědčených principech ve státech sloúanských. Při tom buď 
usilováno - pokud to neohrožuje nutnou volnost a rychlost 
správy, aby a) bylo výminek z generální klausule kompetenční 
stanoveno co nejméně, b) byla veřejná subjektivní práva ať 
rrwterielní či formální v zákonodárství i aplikaci práva uzná
vána v rozsahu co největším a aby byi1

0 postaráno o to) aby 
procesní práva stran byla dostatečně chráněna i tam~ kde 
správní úřad l'ozhoduje podle volného uvážení, c) aby bylo po
staráno o účinné garancie, aby správní úřad provedl včas dů-' 

sledky nálezu správního soudu. Zda mají býti zřízeny i nižší 
správní soudy, jakož i zda vedle všeobecného t~ibunálu správ
ně soudního mají býti zřízeny i správní soudy kausální, jest 
v každém státě závislo hlavně na rozsahu a povaze agendy 
všeobecného správného soudu. - Budou-li zřízeny nižši správní 
soudy, doporučuje se organisovati .ie podle možnosti jako soudfl 
složené .z odborníků. 

(Dr. Podhorányi, JUe. Janková.) 

VI. ODBOR NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ. 

Otázka: Hospodářská spolupráce slovanských států a její 
právní zabezpečení. 

Referent: Dr. Alois Z. Štangler, min. rada V min. zahraničí v Praze. 
V předsednictvu zasedali. Za Československo dr. B. Živanský z Prahy, 

za Polsko sen. dr. B. Kr:z:yzanowski z '\Tilna, za' .Jugoslavii dr. D. Zlata
novié z Bělehradu a za Bulharsko dr. Arseni Georgieff ze Sofie. Odbor 
konal své · schůze v přednáškové síni zemědělského musea. Průměrná' účast 
asi 60 osob. 

Ve schůzi ze dne 9. září, již zahájil a jíž předsedal dr. Živanský, 
_ pronesli neJprve zástupci zúčastněných států pozdravné projevy, v nichž 

'vesměs zdůraznili význam národohospodářského odboru sjezdu. Nato se 
ujal slova referent Dr. Štangler a přednesl pojednání, jehož výtisky byly 
př'cdem rozdány účastníkům. 

Úvodem podal nástin hospodářských styků mezi slovan
skýnli státy v minulosti. Zdůraznil význam toho, že nynější slo
vanské státy byly až do světové války většinou politicky nesa
mostatné, což brzdilo žádoucí rozvoj hospodářské spolupráce. 
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Také vyčerpání po světové válce bylo velkou překážkou vzájem~ 
ných styků. Teprve později se uplatňuje vědomí společných 
zájmů, jež se prakticky zračí hlavně ve vzájemném poskyto
:vání preferenčních výhod. V tomto duchu je sdělán také pakt 
Malé dohody. Při zkoumání podmínek hospodářské spolupráce 
mezi slovanskými státy dlužno přihlížeti k různostem jeiich hos~ 
podářské povahy. Nejlepší předpoklady pro vzájemný obchod 
jsou mezi státy převážně průmyslovýnli na jedné a převážně 
zemědělskými na druhé straně. Mimo to je podporou hospodář~ 
ské vzájemnosti závislost jednoho státu na druhém, pokud jde 
o produkty jen v tomto státu vyrobitelné. Při tom se uplatňuje 
různost geografické polohy, přírodního bohatství a také hospo
dářského a kulturního vý~oje jako pohnutka vzájemné výměny 
statků. Přehled obchodních styků mezi státy, o ně'ž zde jde, po~ 
dává referent citováním příslušných čísel a poukazem k tabul~ 
ce, přiložené k referátu. Podmínky hospodářské spolupráce 
mezi slovanskými státy uznává za příznivé, zdůrazňuje však 
současně nevýhody, plynoucí ze značné vzdálenosti mezi jedno
tlivými státy, což dodává otázce dopravní zvláštního významu. 
Pojednávaje o druzích hospodářských styků, uvádí referent pře
devším zahraniční obchod, dále spolupráci finanční, dohody 
rázu technického a konečně rozvoj turistiky jako prostředku 
pro vzájemné poznání. Při tOlU uvádí, co na tom kteréln . poli 
již bylo vykonáno. Z uvedeného se již také podávají prostředky 
k uskutečnění opravdové spolupráce, jež referent v dalším po
drobuje rozboru a kritice. Jde zvláště o obchodní smlouvy mezi
státní, doplňované soukromými dohodami průmyslníkú, ' zřizo
vání zvláštních hospodářských komor k soustavnému stu'diu 
odbytových poměrů a o zrychlení a zlevnění dopravy, v níž 
zvláštní úlohu hraje Dunaj. N esm.Í býti podceňován ani vý
znam technické normalisace, unifikace právních řádů, výchovy 
dorostu obchodního a průmyslového a společného postupu slo
vanských států na mezinárodním foru. Právní .zabezpečení hos
podářských styků je obstaráváno lnezinárodními úmluvami. 
Státy nástupnické, které zdědily nevyhovující soustavu smluv
ní, byly postaveny před obtížný úkol její radikální revise. Re
ferent obsažně pojednává o tom, jak)T je vývoj a jaký je nvněiší 
stav hospodářsk)Tch dohod mezi slovanskými státy a konstatuje~ 
že konečnou formou jsou dlouhodobé bilaterální smlouvy. 

Po skončení referátu byla zahájena debata, v níž jako první dr. 
Jar. Ber á k z Prahy pojednalo otázce dvojího zdaněm a navrhl doplnění 
sjezdové resoluce tak, aby dbala úpravy tohoto problému. Další řečník, 
St. Rud nic l{ i z Polska upozorňuje, že slovanská vzájemnost hospodář
ská se může projevovati i výchovou občanstva k tomu, aby dávalo před
nost zboží slovanského původu. Totéž navrhuje i docent dr. J. K a r v a Š. 
z Bratislavy, jenž též dodává, že třeba uznati veliký V)TZnam soukromých 
obehodních jednání, která jsou nesena vždy jen zájmy hospodářskými. 
Prof. dr. C. Č ech r á k z Bratislavy zdltrazňuje potřehu řádné informační 
služby mezi státy. Podotýká zároveií, že slovanskou vzájemnosti se nehlása 
exklusivita Slovanů, nýbrž že má význam jako první krok ke spolupráci 

-- --------- - . ---~--- --
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na širším podkladu územním. Dr. Vl. M u r k o z Prahy ukazuje na prak
tických příkladech výsledky spolupráce. Dr. J. Š a f á i\ vrch magistr. rada 
z Prahy zdůrazňuje význam samosprávných svazků při snahách o sblížení 
slovans'kých států. Dr. St. Z h á n ě 1, okres. soudce z Brna se pi"imlouvá za 
zavedení jednotneho názvosloví a pravopisu ve věcech hospodářských pro 
všechny Slovany. Dr. J. K o h n, advokát z Prahy, podtrhuje nutnost uni
fikace práv. rádu slovanských států. Konečně dr. Ž i van s k Ý z Prahy, 
mluvě za obchodní komory čsl., prohlašuje. že se tyto korporace vše
možně pi"ičiúují o úzkou spolupráci ve smyslu resoluce. Na všechny pro· 
jevy odpověděl referent dr. Š ta n g I e r, oceniv pohotovost, zájem a kva
litu účastníků debaty. Schůze byla pak odročena a pokračováno v ní v ne
děli, 10. záí'í, po 9. hod. Především byla přečtena resolllce, navržená re, 
ferentem. Byla přijata jednomyslně. Proslovy zástupců jednotlivých států, 
oceňujícími úroveň a věcnost jednání, bylo zasedání národohospodářské 
sekce skončeno. 

Resoluce: J. Sjezd právníku slovanských státu vycházeje 
z úvahy, že velké hospodářské celky, umožňující zintensivněni 
a racionalisaci hospodářských styku, jsou s to ve světovém 
hospodářství účinněji pracovati pro rozvo,; svých hospodář
ských sil a ve vědomí, že slovanské státy (nepočítaje Rusko) 
se 67 miliony obyvatel mohly by vzáje:mnou hospodářskou 

spoluprací zvýšiti rychle,;i svu,; blahobyt a kulturní pokrok, 
doporuču.ie vládám slovanských státu, aby se snažily dohod
nouti se o program hospodářské spolupráce, který by sou
stavně prováděly. 

S pol e Č II á s pol II p r á c e b y měl a z a h r II o
vat i: 1. Vše c hna h o s pod á ř s k á o dvě tví, zejmé
na zemědělství, průmysl, živnosti, obchod, dopl'avu, peněžnictví 
a cizinecký l'~!ch; jejich národní organisace nechť pečují ná
vštěvami a kon/erencen1Ž o vzájemné poznávání svých poměru 
a podporují snahy o odborn?J pokrok. J{ tomu budiž předpra
cováno vysíláním dorostu na zemědělské, technické a obchod
ní školy a jiná studia do ostatních státu slovanských, podpo·· 
rováním vzájemné tUI'Ístiky , jakož i účelnou hospodářskou pro
pagací. 2. Pro h I u b o v á n í v z á je m n é h o o b ch o d u 
tím, že společné obchodní komory a jiné povolané hospodář
ské ústavy a -družstevní i průmyslové organisace budou stu
dovati obchodní možnosti, navazolJati přímé styky a pečovati 
o odstranění překážek obchodu (ze,;ména také dohodami prů
myslových neb družstevních ol'gcmisací) a tyto ,možnosti buď
tež právně zabezpečeny a stabil'isovány oboustrannými obchod
ním.i, připadně kontingentními S'n~louvami, poskytujícími co 
nelvětší připustné výhody pro zboží i příslušníky jiných slo
vanských státu. 3. J{ usnadnění vzájemného obchodu budiž usi .. 
Zováno o nejširší s p o I u p r á civ. e vše c h o ~ o rec h 
d o p r a v y; kterou lze provésti přizpůsobením dopravních i ta·· 
ri/ních předpisů a tí,m i racionalisací provozu. 4. Ke z i e d n o
d uš e n í a z a bez peč e ní o b c hod ní ch sty k u pod
statně přispěje přizpusobení, případně sjednocení právních no
rem v oboru práva obchodního, směnečného i šekového, 1) otáz-
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ce dvojího zdanění, jakož i v oboru celním. 5. Stejně .ie =ádoucí 
úzká spolupráce peněžních ústavů i úvěrových organisací, ze
jména také Národních bank. 6. Pro velký význam mezinárod
ních akcí doporuču.ie se společný postup při .iednáních v mezi
národních organisacích a na lnezinárodních konferencíc1t. 

(Boř . Čeru)'r, Bratislavu, Jos, Kepert, Brno.) 

VII. ODBOR PRE PRÁVO SLOVANSKÉ . 

. Téma: Spoločný základ historie slovanských práv. 
Predseda: l\azimierz Júaski, b. prezes Prokurat. Gene ralnej v Po

znani . Podpredseda: Univ. prof. Dr. R. Rauschu, Bratislava. Sekretári: 
Univ doc. Dr. J. Kliment, Praha, univ. doc. Karol Korányi, Lwów a Mgr . . 
L. Frendl, Katovice. Hlavný referent: Univ. prof. Dr. St . Kutrzeba, Kraków. 

Prof. Dr. Kutrzeba opierajúc sa o poznatky celého radu 
slovanských učencov, zaQberajúcich sa charaktero.m prvQtných 
právnych inštitúcií slovanských (A. 'W. Maciejowski, Niederle, 
Balcer, Mažuranié, Kapras, Abraham a hlavne Kadlec), dQ
chádza k záveru: PraslQvanské právo, základ . to pozdejších 
práv národných u všetkých temer slovanských národov, neza
nechalO' spísaných pramennov. Sme O'dkázaní dnes k jeho. re
konštrukcii pomocou srovnávaciehQ jazykozpytu a v nie men
šej miere srovnávaním právnych inštitútov jestvujúcich v ne
skorších slovanských národných právach koreňmi dO' doby 
praslovanskej siahajúcimi. V oboch prípadoch musí si právny 
historik počínať obozretne. Inštitúcie staršej epochy - na roz;
diel od analogie - sú slnerodatnejšie, spoTahlivejšie. Významy
označujúce ten-ktQrý právny inštitút - i keď n~nohokráť vo 
fázi vývoj a na roznych miestach pojmove iné znamenaly ~ 
preca vyšly z .ledneho pražriedla či už a) analogiou či b) re
ce ciou (zdola - denná potreba a zhora - oktroj). Jeden ná
rod slQv. vypožičal si inštitúciu od druhého alebo všetky spo
ločne recipovaly túto 'Od národa cudzieho. Posledná bola veTmi 
častá; taktO' Slovania západní prisposobllujú si právo francké 
i právo rÍlnske (Corpus iur. Just.) , .lužní a východní právo by
zantínske a kanQnícke (Corpus iur. can. a Nomokanon). Slo
vanské právo prýštiace z praslov. práva paralelne so slobodQU 
z šiestich oblastí (ruská, bulharská, česká, poTská, srbská) 
udržalo si dlhšiu liňaj trvania len v dvoch (ruská, poTská) . 
TietQ oblasti sú vďačným poTom bádania praslov. práva dO' 
10. sloročia. Spoločné principy tohto sú uložené v práve man
želskom, v principe priority, v práve obligačnom, v práve prQ
cesnom a naj1markantnejiš,e v práve trestnOID. 

Prof. Dr . Rauscher odvoiávajúc sa na diskusiu o úkolu slov. práv. de
jín, svojho času vedenú s Taranowskim stotožňuje sa s názo r rni prof. Dr. 
Kutrzeby . Považuje X. storočie čo by limit praslov. práva za úplne pri
líehavý. Podáva a zd6vodiíuje doplúky návrhu rezolúcie. Predovšetkým 
súborne vydanie všetkých pamiatok právnych so zretel'om na vzájomne 
vzťahy a vliv do X. storočia - vydanie edície egídou krakovskej, alebo 

~ -~ ------- - - - - -~--~..--. 
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pražskej a kad emie (a sposob maďarskej: Magyar Honfoglalás Kútfui; . 
L.: mieúuj e sa o postupe práce glosára prof. Dr. K. Kadleca. Doc. Dr. Kli
ment r eagujúc na slová hlavného referenta, definuje pojem práva, recepcie 
zdola, zhora. Dotýka sa nemeckej vedy - pangermánského práva, hTa
dania východiska k vyjadreniu porneru jednotlivcova k veci. Ako právny 
historik nemaže uznať právom to, čo náhodná mechanická vačšina parla
m entu odhlasuje. Doc. dr. Korányi schematicky vysvetluje recepciu práv, 
špeciálne vliv llemeckého práva v Pofsku. Súhlasí s návrhmi prof. Dr. 
Rauschera . Prof. Dr. R. Horna, Bratislava oboznamuje poslucháčov s ťaž
kosťami práce vedeckej štúdíom práva a jeho recepcie v Sliezsku. Dopl
ňuje r ezolúciu v tom smysle, aby bola venovaná zvláštna pečlivost: so
braniu zbytkov práva obyčajového medzi Iudom. Prof. Dr. J. Markov , 
Bratislava, formuluje presný názor vydať sa majúcej edície : »Monumenta 
historiam iuris ~lavici antiquissimi illustrantia ·,(. Dr. D Mototolescu, univ. 
prof., Bucuresti, spomína práce svojho učitefa Dr . K. Kadleca a navrhuje, 
aby pri skúmaní pl' . dejín slov. bol braný zretef i na Rumunsko. Obyča
jové právo v Rumunsku a v slov. štátoch srovnával a našiel vefmi mnoho 
podobností (zádruha), ktoré mažu byť cennou pomackou. Dr. J . Zontar , 
p rof." z Eublaně , navrhuje rekreáciu praslov. práva a zaujíma kritické, 
ovšem súhlasné stanovisku k referátu. 

Po poznámkach Dr. Kutrzebu k jednotlivým námetom debaterov 
bola jednomysIne prijatá nasledovná rezolúcia: 

Prvý sjazd právnikov štátov slovanských porokovavši 
o otázke spoločného základu slovanských práv, doporučuje : 

1. aby v každom zo štátov sloVanských zriadená bola aspoň 
pri jednej univerzite katedra historie práv slovanských náro
dov, vedra katedry historie práva národného (domáceho) , 
2. Aby bola venovaná pri skúmani právnych dejin slovanských 
pozornosť predovšetk!}m právnemu vývoju Slovanov do X. sto
ročia na podklade terajšich zpráv. 3. Za tým účelom nech je' 
sriadené súborné vydanie všetkých právnych pamiatok a zpráv 
z tejto doby (Monumenta historiam iuris slavici antiquissimi 
ilfustrantia) . 4. pri štúdiu ' právnych dejin jednotlivých slovan
ských národov nech je prizerané k ich vzťaho·m· a vzájomným: 
vlivom. 5. nech je venovaná pečlivosť .řednak skúmaniu recep
cie cudzich práv u národov slovanských, jednak pósobenie slo
vanských práv na póde národov iných. 6. Nech je venovaná 
zvláštna pečlivosť sosbieraniu práva zvykového a právnych 
obyčajov a všetkých .řavov spoločenských, majúcich význam 
pre právo u všetkých slovanských národov. 

(JUC. Mate.i Josko.) 

VIII. ODBOR PRE PRÁVO MEDZINÁRODNÉ· .. 

Téma: Jednotná úprava súkrQmného a procesného práva 
m edzinárodného v štátoch slovanských. 

Predsedníctvo: dr . Ant. Koukal, dr. Stanko Lapajne, Václav Lypa
cewicz a Va.ssil N. Mitakov. 

SekretáF: doc. dr. Rudolf ·Hynie . 
Hlavný referent: prof. dr. Stanko Lapajne, Ljubljana . 

,.Koreferenti: prof. dr. Miroslav Boháček, Bratislava, Vassil N. Mitakov .. 
So1'ia. 

Predporada predsednictva a referentov VIII. odboru pre právo med
zinárodné konala sa dlla 8. IX. 1933 o 17. hod. 30. Sch6dzu zahájil dr~ 
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K o u k a 1. Za jeho vedeni prejednala sa otázka predsedníctva a formálneho 
postupu jednanía v komisii. Ako zásada bolo vytknuté, že komisia bude 
sa zaobcrať problémom skor s hradiska metodického postupu prác na sjed
notení medzinárodného práva súkromného a procesného, než by sa pustila 
do špeciálnych otázok materiálnych. 

Diía 9. IX. 1933 o 15.30 hod. zahájil schodzu VIII. odboru min. radca" 
dr. K o u k a 1 prívetom pritomných a odovzdal slovo hlavnému referentovi 
prof. dr. St. Lapajnemu. Prof. dr. Lap a j n e (slovinsky) poukázal na 
nutnosť jednotnej úpravy kolíznych noriem nemá-li vzniknúť anarchia, a 
najdokonalejšíe riešenie nachodí v polskom zákone z roku 1926, ktorému 
snáď len Code Bustamente može konkurovať . Zákoníky ostatných štátov 
slovanských a stredoeuropských vobec trpia sporadičnosťou ustanoveni 
tohto oboru. Po tomto úvode obšírne rozobral stanovisko zaujaté v refe
ráte a všímal si zároveň názorov prof. dr. Boháčka vyslovených v kore
feráte a konštatoval shodu v niektor)Tch základných otázkách. Končil ape
lom, aby kritickým riešením slúžili sme níe len vlastným záujmom, ale 
boli sme tiež vzorom pre ostatné národy 

Predsedníctvo preberá advokát Lypacewicz a udelí slovo 
prof. dr. Boháčkovi) koreferentovi, ktorý v zásade súhlasí s re
ferátom dr. Lapajneho a rezolúciou na záklaďe tohto navrho
vanou, avšak žiada ju doplniť ďalším odstavcom, v ktorom by 
boly vlády vyzvané k najúčinnejšej podpore prac navrhovanej ko
misie, a najn13. aj k praktickému použitiu ňou docielených vý
sledkov. Končí návrhom, aby sa ďalšie jednanie týkalo otázky 
sostavenia zmienenej komisie a ako aj spósobu, akým by maly 
byť uskutečnené jej výsledky a aby sa debatovalo priamo o re
zolúcii samej. Tento návrh bol prijatý a tedy V. N. Mitakov 
(bulharsky) proponuje utvorenie nacionálnych grúp v každom " 
štáte, ktoré by samostatne prejednávaly jednotlivé otázky a pri
pravily by predbežné návrhy. Sjednotenie kolíznych noriem 
musí byť čo najskór prevedené, lebo je to k spoločnému dobru 
slovanských štátov. Unifikácia táto .má byť prevedená postupne 
od rahších otázok k otázkam ťažším, od podstatných k druho
radým. K tomu účelu každá národná skupina štátov slovan
ských zvolí z kruhov odborníkov komisiu, ktorá preskúma lát
ku a pripraví predbežné návrhy; tie sa predložia schódzi ko
misie, složenej zo zástupcov účastnených štátov. Komisia pri
praví definitívny jednotný návrh a zvolí referenta, ktorý tento 
na budúcom kongrese prednese. Ostatnénárodné skupiny me
nujú k tomuže účelu spolureferentov. Sjednotenie kolíznych no
riem so stanoviska bulharského má sa previesť smluvne. 

Dr. vV a r s z a w s k i (pol'sky) pripojuje sa tiež k návrhu dr . Boháčka 
s tým odovodnením, že kongres nemože sa púšťat do rozobranie špeciál
nych otázok, lebo sjednocovanie, ktoré b y sa malo previesť týmto sposo
bom velmi dlho by sa přeťahovalo a preto práca táto 5a má vykonať v ko
misii, ktorá budúcemu kongresu predloží hotový návrh. Považuje ďaleJ 
za nutné poukáza ť na doležiLosť jednotného riešenia otázok tak zv. me
dzinárodného práva procesného. 

Dr. K o u k a 1 (česky) konštatuje shodu názorov jednotlivých dele
gátov ohladne postupu práce. Co do praktického prevedenia týchto návrhov 
je toho náhradu, že by bolo najúčelnejšie utvorenie národných výborov. 
ktoré by boly zastúpené v komisii jedným zpravodajom a dvoma spolu
zpravodajmi. Komisia takto sostavená neni ťažkopádnou, ba je dosf 
pružná, le1:Ío v prípade zaneprázdnellia hlavného zpravodaja je tu hneď 

- - -- --- - - ---..-------- - ~-
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náhrada v oboch spoluzpravodajoch. Týmto sposobom by kongres pokra
čoval v započatých prácach uvedenou komisiou akožto svojim orgánom a 
v nej by trval ďalej. Preto považuje za potrebné neodkladné zvolenie jej 
členov: keby 'vofba padla na neprítomné osoby platila by s výhradou 
prijatia. Ohradne druhej čiastky rezolúcie pripojuje sa k návrhu dra 
Warszawského, lebo v praxi mal príležitosf poznať význam sjednotenia 
a úpravy procesného práva. - Sposob .zákonodárnej úpravy sjednotenia 
kolíznych norem a otázok pro cesného práva má Sll. diať formou smluvnou, 
lebo vykazuje výhody ·proti riešeniu autonomnými zákonmi, menovite tú, 
že osnova jsúc preďložená zákonodárnemu sboru v forme smluvnej pn
púšťa len alternatívu prijatia v nezmenenej forme alebo odmietnutia, kým 
návrh zákona zo zákonodárneho procesu by vyšiel často zmenený. 
O všetkých týchto námetoch následuje podrobná debata, ktorej vý
sledky rezumuje predsedajúci advokát Lypacewicz takto: uvedená ko
misia bude orgánom tohto sjazdu, ktorý v nej bude dále.i trvať a ňou 
sa bude tiež manifestovať jednota a trvajúca spolupráca slovanských 
právnikov menovite vo výsledku, lebo bude schQpnou podať dielo 
vedecky fundované a života schopné, Za vedenia V. 1". Mitakova, 
ktorý prejíma predsednictvo, pokračuje sa v dehate o počtu čle
nov na\Thovanej . komisie, o spósobu ich volby a prípadnej ko
optácii, jestli by neprítomné menované osoby členstvo v komisii 
neprijali. DI'a konečného usnesenia táto sa skláda z 12 členov, vy
braných po troch (jeden zpravodaj a 2 spoluzpravodaji) z odborných 
kruhov štátu bulharského, československého, juhoslovanského a porského, 
PrítomnÍ zvolení za členov komisie majú právo kooptácie. jestli zvolené 
neprítomné osoby členstvo nepríjmu. Na to prikročuje sa k redigovaniu 
rezolúcie: prof. dr. Lapajneom vypracovaný návrh je vzatý za jej podklad. 
V. N. Mitakov o 19. hod. zakrúčuje schodzn. V jednaní sa bude pokra
čovať na druhý de!l o 9-tej hod. ráno 

Dúa 10. IX. 1933 o 9.-tej hod. po zahájení druhého zasedania Drom 
Koukalom, advokát Lypacewicz číta v predošlom zasedaní osnovanú 
rezorúciu, ktorá je jednohlasne prijatá. V smysle jej 1. odstavca prevedie 
sa volba členov komisie. Zvolení sú za Bulharsko: pro f.Danev, V. N. 
Mifakov, prof. dr. Genov; za Československo: prof. dr . Krčmář, prof. dr. 
Boháček, dr. Koukal; za Juhosláviu: prof. dr. St. Lapajne, prof. dr. Ž. 
Perif., prof. dr. S. StojkoYié; za PoTsko: prof. dr. L. Babinski, adv. LYI~a
cewicz, dr. vVarszawski. Prijatý je potom návrh dra War~zawského, aby 
práce komisic sústreďovaly sa v Československu , a to v rukách dra Kou
kala z Prahy. ' Na návrh dra Mitakova je poverenv v~Tpracovať rokovací 
poriadok pre komisiu, pri čom nutno prihliadnúť k prijatémn návrhu dra 
Boháčka, že komisi a je schopná usnášať sa len vtedy, ak je každý štát 
zastúpený aspoň jedným členom, ďalej k prijatému návrhu dra Warszaw
ského, že vyššie zmienené právo kooptácie prislúcha za Bulharsko: V. N. 
Mitakovovi, za Ceslcoslovensko: dru Koukalovi , za Juhoslávii: dru Pogaé
nikovi a za Pofsko: adv. Lypacewiczovi, alco bvvalým členom predsed
níctva VIII. seltcie. - Zasedani zaldúčil o ll. hod. adv. Lypacewicz prajúc 
mnoho zdaru budúcej záslužnej práci. 

Rezolúcia: 1. Siazd právnikov štátov slovanských uznáva, 
že je nutná potreba čo najrý.chlejšie iednotne upraviť medziná
rodné právo súkromné v štátoch slovanských. Jednotná úprava 
nech sa prevedie s prihliadaním k polskému zákonu zo dňa 
2. augusta 1926 č. 581, k ustanoveniam·. §§ 1318-1363 osnovy 
čsl. zákoníka obč. (z roku 1931) a k referátom, podaným na 
1. Sjazde. Vypracovaním osnovy sa poveru,;e komisia zvolend. 
VIII. sekciou sjazdu, v ktorej bude po troch členoch (jedno,m 
zpravodajovi a dvoch spoluzpravodaioch) vybraných z právni
kov štátu bulharského, československého, lugoslovanského a 
polského. Komisia nech vypracuje a uvereiní tlačou svoj návrh 
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do dvoch rokov a predloží ho potom budúcBmu sjazdu právní
kov . štátov slovanských k prejednanžu. - ll. Táž komísia nech 
tiež pripraví návrh jednotnej ú,pl'avy tak zv. medzinárodného 
práva procesného a predloží prípadne jednotlivé otázky k pre
jednanžu budúcemu sjazdu . .-- III. I. sjazd právnikov ~tátov 
slovan'ských sa pl'imlúva) aby vlády bulharská) československá, 
jugoslovanská a pol'ská podporovaly ČQ najúčinnejšie práce 
zvolenej komisie a uvážily) akým spósobem by In,'Ohly byť vý
sledky lel práce čó nalskór uvedené v praktické použitie. 

(Dr. Ďurčanský, Dr. Pogač.nik, JUC. Horák, .JUC. Luby:) 

IX. ODBOR PRE PRÁVO CIRKEVNÉ .. 

Téma: Pomer církvi ku štátu v .~tátoch slovanských. 
Predseda: Dragutill Arnautovič, súdca kasačného súdu v Beograde. 

Miestopredseda: Ján Drobný, zemský prezident slov. v. v. - Sekretári: 
Dr. Ludevít Knappek, asistent práv. fak. v Bratislave a Jovan Jovanovié. 
súdny praktikant v Kotoru. Hlavný referent: prof. Dr. Th. et iuris Cankov 
Stefan, Sofia. Kouferenti: prof. dr. Vratislav Bušek, Bratislava, prof. dr. 
Antoni Deryng, Lublin, doc. dr. Ilija Pržié, Beograd. 

Zasadnutie. IX. odboru pre právo církevné zahájil dua 8. IX. 1933 
Q 17.15 hod. prof. dr. V. Bušek, ako miestny člen a koreferent odboru 
a odovzdal vedenie prípravným výborom dezignovanému členu predsed
níctva, p. Arnautovičovi Dragutinovi. Ďalej oznamuje prof. dr. Bušek, že 
z navrhnutých rniest.opredsedov IX. odboru je prítomn~r iba zem. prezident 
v. v. Ján Drobný, ktorý sa na to ujíma svojej funkcie. Za sekretárov boll 
zvolení dr. C. Knappek a Jovan Jovanovié. 

Ako prvý sa ujíma slova k prednesu hlavných thez svojho 
vytlačeného referátu univ. prof. Dr. Stefan Cankov zo Sofie. 
Vyzdvihuje, že takmer vo všetkých slovanských štáto~h sú dnes 
platné principy ústavné výslednicou a odleskom nie len dneš
ných pom',erov, ale i historického vývoja. Tým si treba vysvetliť 
isté rozdiely v jednotlivostiach. Odhliadnúc od týchto je slo
boda svedomia a vyznania vo všetkých slovanských štátoch 
(výjmuc S. S. S. R.) pIne zaručená. Všetkým vyznaniam sa za
ručuje - až na isté omedzenia so strany štátu - plná autono
mia. Len smiešané záležitosti sú predmetom smluvnej úpravy 
inedzi cirkvou a štátom. Cerkové pomery sa dra prof. Dr. Can
kova nenesú v znalnení odluky. Ani dra hesla »Slobodná cirkev 
v suverennom štáte«, ale dra zásady »slobodná cirkev v slobod
nom štáte«. 

Koreferent Dr. llija A. Pržié, univerzitný docent v Beograde POUká
zuje na verký národný význam pravoslavnej církvi v predválečnorn Bul
harsku i Srbsku, čoho odraz vidí aj v tom, že v oboch štátoch bola pra
voslavná cirkev prehlásená za štátnu. Vznikom terajšej Júhoslávie vzrastly 
vlerovyznania ne-pravoslávne, následkom čobo prijala juhoslovanská ústa
va (čl. 12. ústavy' Z r . 1921 a čl. 11 ústavy z r. 1931) zásadu rovnopráv
nosti všetk)Tch uznan~Tch vierovyznaní pred zkonom. Kým v Bulharsku 
zostáva pravoslávna církev cirkvou štátnou. Pomery pravoslávnej i evan
jelickej cirkvi, ako .aj islamskej a židovskej náb. obce sú v Juhoslávii 
upravené štátnymi zákonami, iba pomer cirkvi rimskokatolickej ku štátu 
čaká eštc na úpravu konkordátom. - Prof. Dr . Deryng z Lublina -vyzdvi-

-" --~----- .- - -- -~----' 
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huje, že momenty vývoja historického musia byť pri určovaní po~el:~ 
cirkvi ku štátu brané v úvahu. Poukazuje na úzke vzťahy , ktoré spaJaJu 
právo 's náboženstvom. Nesúhiasí so stanoviskom prof. dra Cankov~,. po
dl'a ktorého nové liberálne idee len novšie vnikaly do radov polskeJ mte
ligencie. porsko nemalo náboženských trenic následkom toho, že bolo ná
božensky tolerantné . V ďalšom reaguje prof. dr. Deryng na názo.r prof. 
dra Cankova ohradne právnej povahy konkordátov. Dra neho treba roz
lišovať konkordát s katolickou cirkvou - ktorý sa uzaviera vo formt; 
mcdzinárodnej dohody a je ratifikovaný so strany štátu ako iné smluvy 
medzinárodné - od úpravy pomeru in)TCh cirkví polských ku štátu, keďže 
vzeahy týchto ku šíátu sú regulované jednostrannými ustanoveniami štát 
nymi, hocí po slyšauí predstaviterov cirkví. Do rezolucie navrhuje pojat 
konstatovanie, že tendenci a V)Tvoja pomeru cirkvi ku štátu smeruje k tomu, 
aby sa právo opieralo o idee vyššieho poriadku, o morálku a spravedl
nosť, nie len o moc štátu. 

Pl·ot. dr. VJ'Qtislav Bušek konstatuje, že koreferát nemohol včas vy
pracovať, lebo neobdržal referát prof. Cankova. V c.elku sa shoduje so sta
noviskom i argumentáCiou prof. Cankova, ku ktorému tento prišiel cestou 
empirickou. Sám však postupoval pri riešení otázky pomeru cirkvi ku 
štátu aj cestou abstraktnej dedukcíe. Hneď predom pripomína, že aj 
týri1to odlišným postupom dospel k podstatne shodnému stanovisku. Vy
chádza z dnes už vládnúcej teorie pluralizmu právnych 'riadov. (Teoria 
Gurvičova.j Dra tejto je cirkevné právo ako jedno z autonomných práv
nych poriadkov typom socíálneho práva rydzieho, nezávislého. Proti 
heslu stotožnenia cirkvi so štátol11, prejavujúcemu sa vo forme podriade
nosti církvi ku štátu alebo naopak, vydané bolo negativné heslo rozlúčenia 
cirkvi od štátu. V najnovšej dobe však sosilujú tendencie hlásajúce kOOl'di
náciu církvi a štátu. (Poválečné konkordáty.) Súč.asne možno takmer vo 
všetkých cirkvách konstatovať postupujúcu vnútornú demokratizácíu, 
ktorej, sa neubránila ani katolická církev. (Katolická akcía.) Pre úpravu 
pomeru cirkvi ku štátu nemožu byť vždy smerodajné len dáta štatistické, 
lebo z nich nemožno ' usudzovať na silu smýšlania náboženského. (Verký 
počet je katolíkov matrikových, ktorí v praxi zastávajú často politiku 
akonfesijní.) Dnešná doba musi vychádzať z dynamic.ko-funkcionálneho 
poníman~a práva, ktoré dá vzťahom cirkvi ku štátu aj primeraný pozitivný 
v)'iaz. Tomuto pojatiu vyhovie najlepšie úprava smluvná. Cesta dohod -
ktoré mažu byť čo do formy rozličné - odpovedá lepšie aj demokra
tickému životu ako riešenie jednostranné, zodpovedajúce staršiemu šta
tickému pojatiu práva. 

V záveru konstatuje prof. Dr. Cankov, že v podstate sa všetci refe
renti shodujú. Len V jednotlivostiach, ktoré na cerkovom závere ničoho 
nemenia sa rozchádza s náhladom prof. Derynga, tak menovite v otázke 
ponímania právnej povahy konkordátu, ktorému on proti prof. Deryngovi 
zastávajúcemu teoriu, že konkordáty sú riadnymi smluvami medzinárod
nými - pripisuje povahu smluv sui generis. Po repJike prof. 'Derynga, 
v ktorej tento bližšie vysvetlil svoje ponímanie právnej povahy konkor- ' 
dátov, bola debata ukončená a po. prerušení zasedania bol vypracovaný 
náyrh rezolucie. Na pokračovaní zasadanie IX. odboru, dňa 10. IX. 1933 
o 10 hod. bola prečítaná a schválená navrhnutá rezolueia j zápisnica 
o priebehu rokovania. 

Rezolucia: 
1. slazd právnikov štátov slovanských vychádza z úvahy? 

že po,mer medzi štátóm Cl cirkvou musí byť upravený podfa 
žch zvláštnych podmienok a potrieb, vo vzájomnej spolupráci 
a dohode štátu a cirkvi, za prevádzania zásady slobodná církev 
v slobodnom štáte. 

(Dr. Knappek, Jovan Jovanovič, JUC. Jozef Karpat, JUC. Jovi Kralovec.) 
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x. ODBOR PRE PRÁ VNU SOCIOLOGIU. 

Téma: »Jak ďaleko sa doporučuje obmedzenie vlastníckeho 
právaóJ« . , 

I . Predseda: Dr. Emil Stodola, Bratislava. Miestopredseda: Dr. Kohn, tl
.aha, Dr., Brylo" Hlavný referent: Dr. Drbohlav, Bratislava. Sekretár: 

1. J, Holak, BratIslava, Adv. Bursche, ,Warszawa. 

Za neprítomného predsedu tejto sekcie Dr. Stodolu zahájil 
zasedania lniestopredseda Dr. Kohn z Prahy, ktorý konštatuje, 
že sa dostavil len hlavný referent · vrch. s. ;adca Dr. Drbohlav, 
~ým korreferenti Dr. Caro a Dr. Markovič nie sú 'prítom!I1Í. 
Ziada preto Dr. Drbohlava, aby sa ujal slova a predniesol -re
zumé svojej práce. Hlavný referent Dr. Drbohlav poukazuJe, 
že Už. pred vojnou po.mery si vyžiadaly, že štát zasahoval do 
vlastníckého práva jednotlivcov v rózných formách. Vychádza 
z teorie dualismu vlastníckého práva: Vlastnícke právo indivi
dualistické a kolektívistické, t. j. štátne právo vlastnícke, vyko
návané kolektívom. Duchu dnešnej doby zodpovedá, že aj pri 
individualistickom práve je subjektom práva štát a len výkon 
práva se prenecháva individuu. Reagujúc na korr,eferát Dr. 
Caro konštatuje od neho odchylné stanovi§ko. Kým I sám po
jednáva len o možnostiach obmedzenia vlastníckeho prá va, tak 
jako je stanovené v danej otázke. Dr. Caro rieši problém, či 
má byť vlastníctvo ponechané, alebo zrušené. Nám ide o to, 
nakofko štát prenechá výkon práva vlastníkovi. 

. Dr. Kohn konštatuje, že vzfadom na théma treba rozlišovať medzi 
shmuláciou a právne-politickým odporúčaním. Pokiaf ide o koreferát 
Dr. Markoviča je jasné, že tento sa zaoberá hlavne pomerami juhoslovan
ského práva agrárneho, menovite agrárnou reformou a SIlOU súvisiacim 
obmedzením práva vlastníckeho. Dr. Jos, Zd. Morávek nadhoďuje 
vefmi aktuáliJy problém - otázku rušenia rozhlasu a nakofko by sa 
doporučovalo obmedziť vlastnícke právo k predmetom rušiacim rozhlas. 
U nás nieto postal' noriem, ktoré by tejto ochrany výslovne poskytovaly, 
kým legislatíva niektorých západnych štátov (Dánsko, Nemecko, Anglia) ju 
uz normovala vo forme zákazu immissií z vefk,rch elektrote('hnických apa
rátov. Poukazuje na dva procesy v našej repubiike, z ktorých jedon použí
vajúc analogie zákazu immissií práva súsedskěho, pos}{ytnúl posluchačovi 
Pl'ávnej ochrany. Druhý proces skončil vynesením rozsudku pre posluchača 
nepriaznivým. DL Drbohlav prehlasuje, že.medzi ním a Dr. Carom nen' zásad
ného rozporu. I{ým sám žiada len ohraničenie výkonu vlastníckeho práva 
v určitých 'prípadoch ' a to právo teda predpokláda, Dr. Caro len dochádza 
k vlastníckemu právu, ale neuvádza, z jakých důvodov by malo byť obmed
zené. Dr. Kohn poukazuje na ďalší vefavýznamný problém nadhodený 
hlavn)'m zpravodajcom Dr. Drbohlavom, t. j . na obmedzenie dispozícií 
n,ad podnikatefským kapitálom. Toto obmedzenie by malo povahu quazi
hdeikomisárneho dohfadu nad kapitálom podnikatefskfrm, aby tento ne·· 
bol použitý k účelom ,~isto súkromopravnym. Dr . Drbohlav: Treba pri
hliadnúť k dnešnému súkromnému právu aj v smere sociálnom a to na 
všetky objekty vlastníckeho práva, leda aj na kapitály a práce. Táto po
treba ho viedla k 3. bodu rezolúcie. Ovšem jedná sa tu len o kapitál in
vestovaný do podniku, vedfa ktorého existuje zvláštny súkromný kapitál. 
Len pri onom je doporučitelné obmedzenie. Taktiež robotník má byť ob
medzený proti l'ubovofnému oDúšfaniu podniku. abv takto neprivádzal 
do nesl1ádzÍ podnik sám. Dr. Brylo súhlasÍ s tézami oboch referentov, 
ktoré sa v podstate shodujú. Zdánlivé rozdiely sú iba důsledkom různého 
východiska. K bodu 2. rezolucie poznamenáva, že bol formulovaný -vefmi 

-... - -~ ---~--
. - ---- -- ---- - --



lO 

11, 

r: 

jil 
e, 
v, 
lL 
e
je, 
10 
za 
ri
.0-

)ri 
)n 
)r. 

10-

ak 
či 

to, 

dzi 
rát 
ln
:im 
uje 
sa 

las. 
lly, 
ju 

pa
lží
ovi 
ača 
ad
áva 
dza 
Led
ený 
jcií 
azi
ne·· 

pri-
na 

po
in

itáJ. 
ob

dzal 
.tov, 
tého 
!fmi 

27 

všeobecne. Je za precizovanie pojmu zaUjmu súkromného. Shodne s ná
vrhom rezolucie je za udržanie súkromného vlastníctva a taktiež súhlasí 

, čiastočnym obmedzeniem tohoto tam, kde toho vyžaduje záujem verejn,ý. 
Pn:dsedníctva sa ujíma Dr. Brylo, ktorý riadi ďalšiu debatu. Dr. Drbqh.lav 
v ďalšom svojom prejave zmieňuje sa o vlastníckom práve v Rusku ' a 
pripomína, že i tam je koexistencia vlastníckeho práva kollektivistickéh{) 
a práva individualistického. Naša hospodárska kríza má svoj povod v nad
výrobe, kdežto ruská v podvýrobe a nedostatočnej delbe hospodárských 
statkov. K jej odstráneniu v Rusku činia sa veTké ústupky individualistic~ 
kému právu vlastníckému. Dr. Cačev za Bulharsko sa stotožňuje s pro
gramom Dra Markoviča. Dr. Rohn žiada, aby théma X. sekcia sdelené bolů 
aj ostatným sekciam sjazdu, menovite národohospodárskej, keďže otázka 
obmedzenia dispozície s podnikateTským kapitálom v značnej miere tan
guje aj záujem národohospodárov. 

Dr. Brylo prerušuje zasedanie do následovného dňa (10. IX. 1933). 

Predsedníctva ujíma sa Dr. Stodola, zahajuje d'ebatu a 
žiada prítomných, aby zaujali stanovisko k návrhu rezolúcie 
X. sekcie. 

Dr. Drbohlav ' rekapituluje svoje vývody podané v predošlom zase
daní. Predseda Dr. S10dola dáva najprv hlasovať o prvom bode rezolúcie, 
ktorý je prijat)' všetkým hlasmi prítomných. OhTadom druhého bodu 
rezolúcie Dr. Drbohlav zdorazlluje, že stojí na stanovisku súkromokapita
listického systému. Vychádzajúc de lege lata dovodzuje, 'že náš právny 
systém pripúšťa obmedzenie práva vlastníckeho z dovodov verejného zá
ujmu. Nutné však petrifikovať zákonodárcom, čo je verejn~' záujem a kde 
sú jeho hranice. Zo záujmu súkromného prípustné by bolo obmedzenie 
práva vlastníckeho v určitých nutných prípadoch a za primeranú náhradu. 
Úplné zrušenie práva vlastnického by sa doporučovalo len vo výnimočných 
pripadoch a len zo záujmov verejllých. Ovšem povodnému vlastníkovi by 
sa muselo dostaf náhrady obecnej hodnoty vyvlastneného predmetu. Dr. 
Kohn plJdotýka, že nutné je fixovať pojem verejného záujmu. Dr. Drbo
hlav: Verejný záujem sa bude posudzovaf podTa potreb života, v tom 
ktorom konkrétnom prípade. R tomu prehovoril tiež Dr. Nagy, ktorý 
v dlhšom prejave zdorazňoval, že pojem verejného záujmu je príliš široký 
a možno naň aplilwvaf každý konkrétny prípad bežného života. DTa neho 
v súkromnom hospodárení má zostať všetko to, ČO ešte nemože uspokojit 
potreby všetkých Tu dí. Z dovodov sociálneho pokoja navrhuje, aby plé
num prijalo rezolúciu vypracovanú Dr. Drbohlavom. Dr. Žížek sa do
mnieva, že návrh rezolúcie je vlastne skrýtý návrh sozializácie vlast
níckeho práva. Dr. Drbohlav námietku vyvracia. Na dotaz předs. Dra. 
Stodola, či by nebolo možno »ultraradikálne« vysvetlovaf návrh rezolúcie, 
Dr.· Drboslav vysvetruje, že sám je za fixovanie toho až pokiaT siaha ve
rejný záujem, ktorý by dovolil obmedzovaf súkromné vIastníctvo. Dr. 
Rohn navrhuje, aby a,i druhý bod rezolúcie bol prijatý. PokiaT ide o bod 
3., za najlepšie pokladá postúpif otázku túto sociologickým spoločnostiam 
k vyjádreniu. Kcdže s návrhom súhlasÍ aj hlavný zpravodaj, na základe 
hlasovanie prijat.ý bol bod 2. rezolúcie, kým o bode 3. blldú najprv jednaf, 
vo smysle spomenutého návrhu, sociologické spoločnosti. Predseda Dr. 
Stodola konštatu,le dosiahnuté výsledky a v záverečllom preslove vyja. 
druje svo.ie potešenie, že sa tu utvorilo nové kollektívum slavianských 
národov, ktoré znamená vefké obohatenie hodnotami kulturnými, mo
rálnými, hospodárskými a politickými. 

Rezolúcia: 1. Obmedzenie súkromného vlastnictva k pred
metom nutnej potreby individuálnej, pokiať vlastnictvo to pa
tri osobám, kto.ré majú predmety len pre svolu nutnú potrebu, 
je vóbec vylučené. - 2. U všetkých ostatných predmetoch do
poručuje sa obmedziť súkromé vlastnictvo , pokiať toho vere,;né 
zájmy vyžadujú, najďalej len k tel hranici, pri ktorej zostáva 
vlastnikovi vždy ešte obecná hodnota veci alebo aspoň úžitky 
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veci. - Zo zauJmov súkromných možno pripustiť oblnedzenie 
len v nutných, nevyhnutel'ných prípadoch a to vždy len proti 
náhl'ade obecnej hodtwty. - Len vo výnimočných prípadoch 
lnožno a to len zo záujmov verejných pl'ipustiť obmedzenie sú
.kromného vlastnictva i nad túto hranicu, t. j. pripustiť úplné 
'zrušenie súkl'omného vlastnictva so zriadením súkromného 
vlastnictva pre inú osobu, dostane-li sa póvodnému vlastnikovi 
náhrada obecnej hodnoty v žnej forme: na pro pri vyvlastneni 
bez náhrady zvýšenim ceny zbylej časti. - Pokial' ide (J bod 3. 
t. }. obnledzenže dispozície s podnikatel'ským kapitálom, do po
ničuje sa postúpenie problému sociologickým spoločnostiam 
k vyjádreniu. A len po ich posudku bude otázka táto opať 
predložená najbližšiemu právnžckemu sjazdu. 

(Zapísali: Dr. Rolák, Dr. JeŽík. ) 

ZAKL'UCENIE. 

Záverečné plenárne zasadnutie I. sjazdu právnikov štátov 
slovanských .zahájil v nedefu dňa 10. IX. O 15. hod. vo vefkej 
dvorane lnestskej Redouty prof. Dr. Št. Bobčev. Pů úvodnom 
preslůve predsedajúceho prikročilo sa k schváleniu rezolucií 
vypracovan)rch príslušnými odbůrnými kůmisiami v sobotu po
poludni a v nedelu pred poludním. Rezolúcie prednesené hlav
nými referentami jednotlivých odborov, alebů ich zástupcami, 
v jazyku dotyčných referentov, boly plenOln jednohlasne pri-· 
jaté. Na to predniesol průf.-- Dr. R. Horna usnesenie komisie ůr
ganizačnej, v ktůrom sa žiada založenie Svazu právnikov zo štá
tov slůvanských so sídlom. v Bratislave. Okruh p6sobnosti to
hoto by sa rozprestrieralna republiku Půfskú, kráfovstvo Ju
gůslovanské, cárstvo Bulharské, republiku Ceskůslovenskú a po 
úprave stykov s SSSR. aj na Rusko. II. sjazd právnikov zo štá· 
tův slovanských má byť svolaný na růk 1936. Miesto konania 
ll. sjazdu určí predsedníctvů, ktůré spolu s generálnym tajom
níkom vypracuje tiež návrh stanov. Na návrh org. komisie hůli 

~ potům predsedovia I. sjazdu prof. Dr. Kumaniecki, Droť. Dr .. 
Bůbčev , průf. Dr. Arandjelůvié a prof. Dr. Laštovka zvolení za 
čestných predsedov II,. sjazdu. Po doslovůch predsedov prof. 
Dr. Bůbčeva, prof. Dr. Arandjeloviée, průf. Dr. Laštovku a ge-, 
nerálneho tajomníka I. sjazdu Dr. C. Bařinku bůl sjazd za-
kfúčený. (Dr, :r.:, Knappek ) 

~ 
(Veškerá práva vyhrazena, - Copyright by Všehrd.) 

Pozn, redakce: Podepsaný vedoucí redaktor děkuje srdečně ]menenl: 
celé redakce Dr. Ludevítu Knappko,!i a všem kolegům, kteří s nevšedni 
ochotou v době velmi krátké obstarali a sestavili referáty z I. sjezdu 
právníků slovanských států a tak zachovali nám jeho obraz do budoucna, 
Zároveň vzdává uctivé díky za veškeru pomoc sjezdovému v)'boru, zvláště 
gen , tajemníkovi, p, Dr. C. Bařinkovi, 

20, září 1903. Prof. Dr F~. Cáda, 
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