
". die ' Monopole, Reglalien, ' 

behoI"den unmittelbar ver-

llteten Stiftungen. 
• 'm zo, dňa 2. novemb. 19Hs, 
'8 posúdenie toho, či spor 
Praihe jetá otázka: či ide 
ov, štátnych podnikov ale
. marca 1919 má aj 'nadpis 
lsku.» 
lo'm štátneho železničného 
jako i ž,a,l,oby o zaplatenie 

vzniklej zo sa·movol'ného 
mého do Terezína zaviesť 
dy, vzniklej z protizákon
o,m pre stprávu SllolVenska 
:liu škody, vzniklej zo Z8,-

ktorý tovar následkom 
~ ktorý pná1vOlpl8Jtným 
I spor na začia-tku toho 
~ovanej zbI1ane, patrí dra 

ielu v s:poroch' proti štá-
1918, Sb. z. a n. číslo 4 
štátu, municipiám atď.: 

"U pósobnosti sedrií s-pory 
ými štátny,mi fÚradnikmi 
úradníkmi, predstavený~ 
·možno nárok proti štátu 
lplatnit (§ 760 súd. riadu, 
~ obcí. 

á jedno·ta, po referátoch 
proU štátu, ldoré by mal 
loly na Slovensku brali-

ha vne: že od zemského 
znalost pr.ávnych plred

r 'prišl,a do ohl'adu vzdia
! v čase tvarenia zákona 
o vedomo, či Bratislava 
t zákonodarca vtedy na 

;tano.viť kritérium ktoré 
i'a 2. novermbra 19'18. Sb. 
t za príkladoni šiViaddaa-
T pod poj em horecitova-

antsation der B.undes-
~l. 48. a nasled. s tým .00 __ 
Mkého , najvyššieho súdu. 
50. čl.devat bodov. 
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IV. 
O miesinej príslušnosti. 

Zákon z 2. nOIVe:mbra 1918, Sb. z. a n. Č. 4.predpisov neobsahuje,. 
a tak zo~taly plafuými predpisy súd. riadu uh. a síce ~' 23., ktorý znip: 

»Všeobecnú príslušlllosť kJrál'ov,ského eráru základín a fundácií 
spllavov~ných štátom ustaluje sídlo tej vrchnosti, ktorá je v prísluš
nom spore k zastupovaniu oprávnená . 

Takéto vrchnosti boly v Uhorsku: erárna právna správa v Bu
dapešti, ktorá mala ale v hlavných mestách UhoI'lsk'a 8'voje ex,pozitúrYt 
takže spory ,proti štátu bolo možno viesť v Budapešti i pred súdmi, 
na j1akom území sa, tie eX'pozitúry nachodHy . 

Poneváč generálna finančná direkci:& brotislavská takýchto 
expozi1túr nemá, passívne spory proti eráru moŽlIlo len v Bratislave 
podať. * 

§ 23. súd. riadu určuje len všeobecnú príslušnosť sporov proti 
štMu, a tak zvláštne príčiny :prislušnosti, jaJko sú tiež v § 28. (sídlo 
podniku), 29. §-e (miesto plnenia), 37. §-e (Imiesuo vzniklej škody) atď. 

Č'o s,a prísušnosti aktív.nych sporov štátu týče, ne-ohsahuje v tom 
ohl'ade súdny riad civ. žiadnych plI".edptsov, a tak sú ·pre tieže jeho. 
všeobecné predpisy sme.rodajné. 

Zřízení právnické fakulty v Bratislavě. 
Zákonem Národního Shromáždění ze dne 27. VI. 1919. číslo 375. 

sb. z. 'a nař. byla zřízena; v Bratislavě na místo bývalé maďarské uni
veI'lsity československá státní universita o 4 fakultách, právnické~ 
1ékař,ské,příI"odovědecké a fHosofické, .s vyučovacím jazykem českým 
nebo slovenským. 

Naří,zením vláJdy ze dne 11. x.I. 1919 číslo 595 Sb. IZ. a: nař. 
byl,a tato universita nazvána 

Universitou Komens·kého. 

Kdežto fakultla lékařská zahájila svou činnost již v zimě r. 1919, 
mohla býti fakulta právnická otevřena teprve r. 1921. První profesoři 
této fakulty byli jmenováni dekrete·m pre.stdenta republiky ze dne 2Q., 
V. 1921. po návrhu sboru právnické fakulty Karlovy university vesměs 
z docentů této university a to: 

1. Jako řádní profesoři: 

1. J. U. 'Dr, August Rath, odborovýpře.dnJo1sta v ministerstvu pro 
sj ednocení zák·onodárství a lorgani,sace spráJvy, plI'O právo občanské. 

2. J. U. Dr. Emil Svoboda, řádny pro.fesor českého vysokého uče
ní technického, pro právo občanské. 

3. J. ' U .. Dr. Karel 'Laštovka, ministerský rada v minister.stvu 
vni,stra, pro nauku Ispnávní a , československé pr*vo správní. 
. '4. J.. U. Dr. Otak.a~ Sommer, odborový rada v ministerstvu škol-

ství a národní osvěty, pro právo římské. 

*) Aké iné vr.chnosti ZlaJstUlpov'1lily štát v tstých sporo ch, tak spo
roch vYllučovacích, v riadení exeik.učnom, v 'sporoch železničnýoh aitď." 
·0 tom viď ~ovr.ubnejšie v.stpise d:na Marcella K,o.vácsa: A polg. popts ma
gy.aráz. str. 122.; 123. 
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II. Jako mimořádní profeso,ři: 

5. J. U. Dr. a Ph. Dr. Bohuš Tomsa, náměstek státního zástupce, 
·~pro právní filolsofii. 

6. J. U. Dr. Jan Vážný, soudoe, pro práv,o římské. 

Jmenováním tímto byl utvořen autonomní profesorský sbor a 
-dán peviIlýzáklad plI'lO d'alší vybudování fl3kulty. 

PTofesorský sbor složil dne 4. června 1921 předepsaný slib do 
-rukou JIliÍnistra školství prof. Š u sty a konal téhož dne svou usta
vující schůzi, při níž byli zvoleni na zbytek ,studijního r.oku 1920-2,1 

a na Istudijní rok 1921-22 děkanem prof. Ra t h a proděkanem prof . • 
~L a š t o v k a, senátorem (zástU[>cem fakulty v akademickém senátu) 
prof. Tom Isa. 

V téže schůzi 'pak byl Dr. Richard Hor n a, knihovník minister
:stva školství, pověř,en supplováním dějin práva veřejného ve střední 
Evr'o;pě a dějin práva v území Československé republiky. . 

Po návrhu ,profelsors.kého <sboru byli pak miniJSters,tvem škol
ství pověřeni Dr. Arnold B 1 á h a, soukromý docent filosofie na Ma

.sarykově universitě, konáním 4-hodinného povinného kollegia o prak
tické filosofii pro právníky a Rudolf Chl u p, profesor státní obchodní 
.ak,ademie v Brati.sl,avě, 6-hodinovou přednáškou o státním účetnictví. 

Kodyžpak byl děkan prof. Ra t h z'volen rektorem university, 
byl na jeho místo na ,studijní rok 192,1-22 zvolen ve sc.hůzi sboru dne 
22. června, 192,1 děkanem prof. L Ia iŠ\ t 10 v k 'a, proděkane·m Emil 
.S v o bod a. 

Nafízením vládním ze dne ll. SIipna 1921 čís. 276. Sb. z. a n. byla 
Kone,čně fakulta ,právnická otevřena počátkem úmního studijního 
Toku 1921-22 prvým ročníkem a studJium na ní upra'veno v zásadě 
podle předpisů platných .pro právnické fakulty v zemích čelských. 
-OdohYllky z poměrů slovenských a z novýoh ·zkušeností jsou tyto: 

1. O dějináchpIiáva českého v zemích bývalé koruny české se 
přednáší nejméně 4 hodiny (na univeI'lsitách českých 5 hodin), o dě
jinách práva na SloveIlJsku na}rhéně 2 hodiny (na universitách če
.ských 1 hodina). 

2; Posluchači jsou 'povinni súčrustniti . se praktických ovi'čení 
·a to v prvém studijnim oddílu (číta.IjÍcím 3 semestry a končícím slo
:žení'm prvé ~tátní zkoušky) 3Jspoň jedno cvičení po 2 týdennícib. hodi
:nách z jedné z dismplin obligátních pro při,puštění k historicko
p:r:ávní zkoušce, v druhém studijním oddílu pak 2 cvičení a to jedno 
:z některé 'oblig,átní discipUnyobor.u 'judicie,lního, druhé z oboru státo
-vědeckého. 

Pr.akti,cká cv,iČoení sledují účel zopakovati s posluchači zejména 
'na praktických příkladech přednesenou láJtku, výborně se osvědčují 
a těší se u ,studentstva veliké obUlbě; sluší je ovšem líšiti od se,minár
'ních cvičení, jež jsou obmezena na malý kruh posluchačů a mají již 
'další účel uváděti poslucha,če do studia věde'ckéib.o. 

3 . . Při přednáškách a cviČoeních přihlíží se k právu, platnému 
dosud na Slovensku, ,pro jehož jednotlivé obory mohou býti zřízeny 

j zvláštní stolice. 
Dne 5. září t. r. byla faJkulta maďaIiská zák. čl. XXXVI. z r. 1912 

~zřízena, Z8Jst8Jvena a místnosti její (ov Kapitulní ulici č. 1) z poloviny 
odvzdány nové českoslo'veIlJské fakultě právnické (druhá polovina 
llové faJkultě filosofické). . 

Zápis byl zahájen dle předpisu dne 23. září 1921. DOS'lld bylo 
~zapsáno 130 · 'řádných a 90 mimořádných posluchačů (hlavně státní 
účetnictví). Vedle toho jest tu ještě ř8Jd.a žádostí ·za osvobození (36) a 
:za dodatečné zápÍJsy. Výisledek tento možno vzhledem k tomu, že se 
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otevírá toliko prvý Isemestr, po.važo'vati za velmi pnznlVy a potěši~ 
telný. Řádné přednáŠiky byly z3Jhájeny dne 23. října 1921 za přítom-
nosti mnoha hostů skvělou řečí rektora prof. R a t h a. - Značný
počet posluchačů ovšem vzbuzuj.e i značné starosti a nové úkoly .. 
Bratislava nemá dostatek vhodných bytů a jest městem poměrně 
drahým, čímž nemajetným studujícím se studium velmi znesnadňuje .. 
Sociální péče o s,tudentstvo -tu má pole velmi vděčné. K ubytování 
studentstva byl zřízen in t e r n á t !pro nemajetné posluchače, který' 
byl letos podstatně rozlšířen, vedle toho pak trvá tu i mensa akad,e-
mická. Vhodné vybudování organisac,e tohoto. ústar:u jest předmětem 
úsilovné péče zvláMní internátní komise, v níž vedle rektora jako. 
předsedy zas'edá po zástupci z každé fakulty; rovněž studentstvu bude 
poskytnut přiměřený vliv na vedení ústavu. 

Záj,my studentstva právnického hájí spolek českQslovenských. 
posluchačů práv v Bratislavě, v poslední době utvořený, s . úlkolem 
obdobným pražskému Všehrdu. Vítanou pomocí bude studentstvu vý-
znamná akce European Student Relief Fund, jehož zástu.pce,m jest. 
v naší republice sl. Edith May, k o.patření přednášek, studijních 
příruček a 'Z<Í!kladnich děl cizích literatur. 

Otevření právnické fakulty jest pro celý če~koslovenský národ. 
kulturním činem dalekosáhléh'O významu. Slovenský kmen dosruhuje 
tím nejvyšší mety ve s·vém nově budo'vaném školství, a nabývá tak 
pr8Jvého fora, v němž by učenci slovenští mohli se oddati pěstování' 
právní vědy. 

Právní věda má na Slovensku dobrou půdu. Již v Uhrách právní 
studium těšilo se vždy veliké přízni a bylo pokládáno za nobile offi-· 
cium a tJ'l8!dice ta se samozřejmě i na SI'Ů've:ilsku udržela. To příjde · 
k ;platnosti zejména nyní, kdy nutno rznalčné různosti právního řádu,. 
jež se v zákonodárst.ví a správě staletýim odloučením meú Slovenskem 
a čelskými zeměmi vy;vinuly, ponenáhlu odstraňovati a nový v pravdě · 
demokratický ,právní řád, v zásadě sice j.ednotný, místním potřebám. 
Slov,enska však vyhovující, vybudov8!ti. V Rakousko-Uhersku nebyla. 
dobrá půda ,pro demokracii a zásady její se jen ve,lmi nedokonale 
a s velkým odporem v životě veřejném uplatňovaly. Náš stát oprav-o 
dově se snaží zavésti pravou lidovl<Í!du, ukáJzněnou, a jak povinnosti. 
k svému státu si vědomou, tak i význam. individua nepodceňujícL 
Zákonodárství republikánské mnoho již tu vykonalo (uvádím na pL. 
ústavní zákony a župní zřízení). V tom směru právnická fakulta 
může velmi mnoho dobrého vykonati přislpívajíc jednak vědeckou> 
činností k probádání práva, v zemích českých i na Slov,ensku plat
ného, k sro'vnávání jeho ,a utřídění jeho v řadě právních řádů mo
derních, jednak činností učitelskou vedouc studující mládež k nezlom
né úctě k právu a zákonům, jež bohužel za našich dob prd různými 
pozlátkovými hesly se oslabila. Tyto vylsoce kulturní ÚKoly může
však fakulta práWlická řádně splniti jen tehdy, bude-li řádně opa-o 
třena jak potřebnými silami, tak i potřebnými pomúckami. Jest nutno 
záhy doplniti a rozšířiti profesorský sbor tak, aby vš'echny obory 
v něm měly své řádné, vědecky plně kvalifikované zástupce, tak aby
naše ' nejmlladší právnická fakluta se mohla rovnocenně přidružiti 
k almae matri Karlově umversitě i nedávno zřízené M'a~sarykovf\ 
universitě a i v cizině slvÝlmi pracemi záhy nabyla uznání. Op.a,třeni 
nových sil jest pJ'loJblémem nesnadným, zejména proto, že profesorská 
l{Jariera s dlouhým a 'Vysilujícím. studiem spojená příliš neláká. Ale 
p1'es to ne,pochybuji o t'Om, že Ina"jdQu s'e záhy mužové i ze SIQvenska, 
kteří se na podkladě prokázané vědecké činnosti rádi učitelskf'ffiu 
povolání na fakultě věnují, a že v b:nzku podaií se i ze studentstv,a 
vědecký dor,ost vychovati. , Nezbytným předpokl>adem k této výchově 
jsou ,ovšem vedle ' přiměřeného návodu řádné knihovny }ednotlivých 
vědeckých seminářú a kninovna universitní. Zařízení a doplňovánf 
knihoven vyžaduje jak velmi usilovné péče odborných prOfef30rll" 
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tak i velmi mnoho peněz. Mohu vysloviti naději, že nynější ministr 
školství neodepře tu štědré ruky. S radostí mohu však konstatovati, 
že knihovny seminární prvého studijního oddílu (římsko-právní, 
historicko-právní a církevně-právní) jsou vskutku zejména prozíra
vou péčí člena profesorského sboru Dr. S o- m mra účelně a bohatě 
vybaveny. 

Ministr školství v pozdravném přípise, zaslaném k otevření fakulty 
právnické a filosofické, napsal: 

))Slov,enský kmen vo svojej umeleckej a duchovnej tvorbe a 
kulture vóbec chová mnoho zvláštnycih prvkov. Bude Va.šou prá
'Cou, slovutnípánovia, prácou Vás učencov a generacií, ktoré Vy 
vychov,áte, llspori.a.dať sVlojrázné pr:vky tohoto ducho,vného života, 
do vedeckej sústavy a obohatit t'ak kultúru československého ná
roda, aj kultúru vŠeJudskú. Tejtlo sÚlstavne usporiadanej práce do
siaI nebol o a preto slovenský duch nebol známy' ani doma v česko
slovenskom národe ani osiatným národom slbv'anským.. Teprv teraz 
musí sa stať j,asnou ta zrejmou hodnota, h1b.ka a význa.m duševných 
schopností slovenského kmeňa. 

Som si 1Stý, že sa ujm,ete, vážení pánova, tejto veIkej práce 
s láskou ,a vytrvalosťou, že budete prvými ohjaviteImi nových kul
túrnych hOdnót vo strednej Europe u kmeňa, ktorý bol po tisic ro
kov nielen politicky, .ale aj kultúrne utlačo,vaný a ktorý nemohol 
.svojou hrivnou prispievať kpovzneseniu kultúrnyoh pokladov vše
TudskJ1:ch,» 
Mohu ujistiti, že úkoly . tyto tanou celému p:r:ofesorskému sboru stále 
jako }rusný cíl před očima. L. 

D~. Kotysa, major: 

Zásadní rozhodnutí 
nejvyššího vojenského soudu v Praze. 
K založení vojenské soudní pravomoci ve smyslu I-u 16. odst. 1. 
voj. tr. ř. se vyhledává, aby opatření v tomto I-u uvedená stala se 

proti určité osobě. 
Ne}vyšší vojenský s'oud uznal na v,eřejném sezení dne 17. květ

na 1921 o zmate.čné stížnosti a odvolání vojenského prokurátora v K. 
a zmate,čné stížnosti obžalovaného desátníka K. H. a čtyř společníku 
proti rozsudku divisního soudu v K., jímž obžalovaný K. H. a spol. 
odsouzeni pro zločin pokusu vraždy podle §-u 15. a 417. v. tr. ř. a od
souzeni ve smyslu §-u 417, a 92. v. tr. ř. a 309. v. tr. ř. a kromě toho 
desátník K. H. byl podle §-u 306:46 v. tr. ř. osvobozen od žaloby pro 
zločin ,zpronevěry dle §-u 474. v. tr. ř., takto za právo: 

Roz'sudek 1. stolice ohledně desátníka K. H. se z moci úřední 
v . ,celém rozsahu zrušuje a trestní věc se 'odstupuje civilním trest
ním úřadů.m k příslušnému řízení. 

Duvody: 
Rozlsudkem divilsního soudu v K. byl K. H. a jeho čtyři spo

lečníci uznáni vinnými zločinem pokusu vraždy dle §-u 15. a 417. 
v. tr. ř., spáchaného tím zpusobem, že dne 12. června 1919 ve V. V., 
v úmyslu usmrtiti Isedm zatčených, na ně stříleli, tedy podnikly ta
kové jednání, které ku skutečnému provedení vedlo, při čemž však 
se nedá zjistiti, kdo z obžalovaných zranění takového rázu zpusobil, 
že z toho smrt toho kterého nastala. Desátník K. H. byl dále osvo-




