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pov,aJhe !peniaze odveldené demu oJJyvatelrmi 
obce jaikoiŽrto Iplaty JlJa dalIle alelb'O na, i!n,é v,e(re~· 
:né dávky, ichž vyberanie je .sver.elIlé Gbecným 
OIrgá:r1'OIm, pó.s,óbí v oboru !s'v1aj e!j ú;radne1 mod, 
a k10lná úra1dný výkon; IZ ,čOlh!o dós[edUlj-e: JpTi
svojí-li ,stJ)enialze j elmru vod výlšuvedenÝlffi titu· 
lom, 'Odvedené a ním IP I"e Vi2:I3Jté, ači na}o,ží-li s 
nimi ja\ko s vllrus:tlnými, dqpUlstí sa z1!o;činru úr.ad
Iného S'prenev'81re,nia. I(lP . U. :z-o .dňa :).5. máJja 
1885, Č. 48.\ 

Úraldníci ,i SlulhOlvia, ,~aJm,e'SlŤ.naní u že,le'zníc, 
kto.ré sú v uh. ktrál. štátned správe, dOlprustia sa 
zlio činu úraJdlIléiho srpreneve'I'ielll'ia, slpreneveria,
Ll peni,alze alle:bo hodJn'oty, ktŮ'ré v tomto svogom 
chaJI'ialkt'eru ,a Sil.u;žo.bnou ,celsrto!u prevz:ali. (P. U. 
IZO dňa 8. jú:na 18-86, čÍs. 58,) 

Ok'o.1Jn.OISť, že veI'ieljný Úlrrudník je p'Ov,mlIlý 
predloJžiť účty o slverenOJffi mruj etJku a!ž koncom 
ro'kru. nelvylulČuj e IPolh'na:nie k zod,poveidnosti 
na záklalde §. 462. tr. IZ., Ij)rrimo.ji1-li si ni,e'čo 
iZD s,vere[léh-o :rnalj enku pred S'Ú'Č'tov aním. (Z. 
R. ZQo dňa 23. de,cembr.a 1898, ČÍJS. 10965 -B -
1898.) 

R:oIZ:hloduj.eLli s.1Ú'žlIlv na~ lZáklalde Ip-oj edná
vania, ,k.1Joré l8IaklOlIlallo 'PTed ním v sIpOir.ne1 
ved me<CLzi gruZldloiill (tb:o.spodálrom) a j elho čera'
dinolffi, vyvtnruj e suctc'O'vlS'klú činnols ť ; a tak 

'podJplatenie ISipácha:né vllJhTaldom na jelho OtSIOblU 
v IsPOjitOISti s 'ŤJoru'ŤJO 'jeho iSudcovlskOlu činno.sťo'll, 
'podllieha druhému odstruvCIU §. 470. tr. z. (Z. 
R. 1Z0 dňa 26. máj a 1.908, Č. 4034 ·1908,) 
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§ 462 . 

§ '462. 

§ 470. 
odst. 2 . 

(P,O'k~aJČ Ory ání.) ' 

Dr. M. Vančo: 

Z advokátskej komory v Turčianskom 
Sv. Martine. 

Advokátska :komora v Turči,anskom Sv. M.artine upo
zorňuje vš,etkých svojfch členov, že v článku 30.4. mierovej smluvy verseillskej 
spomínaný fOIzhodší súd zriadený bol v Ženeve. - Predseda tohoto súdu je 
dr. Robert Fasy, univ,erzitný profeso'f, šrvajciarský občan, prísediacim Českoslo
venkej republiky je dr. R~bert Flieder, prísediacim nemeckým je rninister mim.o 
,služlby dr. Heintze. - Zástupcom Českos1ovenkej r,epubliky pri tomto súde je 
dr. Emil Spira, odborový prednosta v ministerst:ve spravedlnosti. 

Literatúra. 
Právník, roč. LXI., Č. D. : Dr. Fl'. Storch: "Trest smrtí v ,osno'vě čs. zák. 

trestního". Dr. M. Hlavička: "K otázce v7.111ku smrerenity ČSn. v jednotliv)'ch 
dnešnf.ch jejich částech". Dr. Milot.a: "Trestní zákonná podstata skutková". 

Soudcovské listy, roč. lIL, Č. 6. Dr. · Drbohlav : "Zatímnt návrh obecné 
části tr. uťk.". Dr. V. Gurlich: "Vedlejší nároky uplatňované při žalobách ze 



r -- -----

!60 

správy". Pres. vr. ' r. s. Dr. Jiří Hausm.ann: "V jakém rozsahu užívá prakse 
podmín-ěneného odso'lllz~ní". S. BaliZer: "Několik poznámek ,k určení odměn za. 
dr'obné ,pachty". Zdeněk Vlček: "Dvě poznámky :k odměnám za vyřÍ:Zováni 
dr,obných pa~htŮ'''. . , 

Ceské ·Právo, roč. IV., č. 3. Dr. J. Frohlich: ,,:'-lov0 francouzské zákony
o obchodních pejstTIcích". Rozhodnutí nejvyšších soudů. 

Změny zákonů a nařízeni. Nákladem knihkupectví Burs1k a Koh.out 
v Praze vyšel druhý díl díla vrchního :ta:jernni!ka ne,vyššího správnilio soudu 
dra. Alex,andra Zeyra, o'bsahují'cí veškeré změny dosavadního zákon,odárst-ví, 
jež nastaly od 1. l'edna až do 311. prosince 19,2,1. První díl téhož spisu, obs,ahu
jÍtCí změny zák,o'nodárství, provedené v dOlbě od vzniku československého státu 
až do 31. prosinc'e 19r.W, těšil se takové'mu zájmu odborných kruhů i praktiků, 
že ,autor přikročil ku vydání dílu druhého. Při trv.ale hojném zákonodárstvi jest 
térrféř nemožno zjistiti, která ustanovení dříVějších zákOlIlů .a nařízení ještě: 
pl.atí a jak dalece byla změněná . Dílo z,eyrovo usnadňuje tuto kontrolu a jest 
tudí'ž nepostrádatelnou pomůckou pro každého, kdo ve svém povoláni jest od
káJzán k tomu, aby platnému zákonnému sta'VUJ věnoval pO'zornost. Dílo ob-
ahuje veškeré zá:kony r,a;kouské, uherské,z,emské české, moravské i slezšlké" 

které v dotčené době doznaly jakékoliv změny, neb na které zákonodárství 
českoslovensikého státu jinak pou1k,.ruzuje. Mimo to ,iipojen jest alfabetický se
znam veškerých naUzení a výnosů ministra s plnou moci pro správu Sloven-
ska, vydaný v oboru jeho působnosti. Dílo obsahuje konečně k snazšímu pfe
hledu věcný ukaz'orvat'el všech změněný,oh, prová:dě'l1·ých neb jinak dooc'ených 
záJkonných předpisů. 
-J~rist.en.Zeitung, III. roč., č. 12. Dr. F. F,yeudenfeltd: "DiSIPosičná z,p'ůso
bílost v,el'kostatkáře nad zabraným majetkem". Dr. D. Eisinger: "IC zákonnému 
vyživovacímu návrhu nem.anž'elského dítěte". Dr. Bia'ch: ,;K §-u 9. zálkon.a ze 
dne 22. ,prosince 19'21, č. 471., Sb. zák. ,a n.ař.". Dr, E, Hogenauer: "K §§ 133'3" 
a 990'.-919,7. obč . zák.". Dr. V. H.ahn : "oK §-u 871. ohč, zák,", 

Pozemková reforma. Napsal dr., 'J,aroffiÍ!r Sedláiček, profesor obč. pTáva. 
Masary!kovy 'univ·ersity, v Brně. Ná!kladem Barviča Nov'otný v Brně, 1922_ 
(Sbírka spisů právnických a národohospodářských, sv. XII.) Stran 294. Cena. 
50 Kč. Autor zevrubně rozebírá ustanov,en~ zákona zábowvého .a jeho pt'()vádě
cích předpisů. V prvé studii vykiádá, co je to majetek 'po'z emko vý, který je 
za'brán. Ve druhé, nejolbsáJhlejší, rozebírá pojem záboru , a mezi jiným j'eho vý
znam pro ,omezen] (právního obchodu s nemovitostmi. Ve třetí studii zabývá 
se nově zavedenými generálními bypoté:k,ami. Čtvrtá studie jest věnována 
otá'Zce zaměstnanců na zabr,aném majetkUJ, pokud je dotčena námezdní smlouva. 
slkutečným .a knihovnim 'převzetím zaJbrané půdy státem, a jaké náro'ky mají 
zaměstna:nci 'proti zamělstnav,at,eli a státu. V 'páté studii ohÍtrá se .autor otáz
kami !přidělu půdy, při čemž přiwzeně je věnován.a největší péóe flolnickým 
nedilůan:. Prác,e tato je prvé systematické zprac,ováni souikromoprá-vníich ustano
'\T,ení předpis"ŮJ b pozemkové reformě u nás. Při záikla'dním vý'zn.amu pozemkové 
reformy !pro náš pTávní řád a náš sociální život mo'žno .očekávati, že práce tato. 
najde hojně čtenářů, ,obzvláště když používání knihy je usnadněno důkladnými 
rejstříky (věcným .a právních pramenů} a \Zevrubným označ,enírm obsahu: 

Trestní řád, II. vydání ro'zmno1ž'ené a doplněné. ' Dod,atky: () porotách~ 
mladi,stvÝ.ch provinilcích, zmírněnii sazeb trestnÍiCh, podmín.ečném odsou'Zení 
atd. Upravil dr. lL Lepař, r . z. s. Nákladem Iknihtiskárny dr. ~d. Grégr a syn 
v IPraze. Cena 2,7 KIČ'. 

XXV. zá'k. čl. z r. 1899 o štátnom dochodku z výčepu nápoji,Ov. Sostavil 
Ján Bárinka, vrch. spr. dóch. 'kontr. v Bratislave. 

'ChronOlogický a abecední seznam zákonů a nařízení, vydaný,ch ve SMrce 
zákonů a n,ařílzení. Se'znam tento bude vychází 4 .... krát ročně a tištěn jest čitel
nýmprsmeni na silném papíru formátu ja,k,o je Sb. zák. a nař. Cena j'ednoho 
čisla 5 Kč . Předplatné na ,celý ro,k (4 čís la) lf) Kč' včetně porta. Ná1khvdem 
Všete'čka, Šašek a spoL, vel'koobchodpapí'rem .a ti.skopisy, Praha-Vinohr.ady,. 
Havlíčkova . 92.. J : I , i I , i li 




