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o této in t e 'r ní či,nnosií uloženy; má patrně na mysH starý komJ,tátní řád 
jednací čís. ] 25.000/1902, kt,erý ovšem byl nahražen jednacím řádem pro 
župní a okresní úřady (vl. nařízení čí's,. 290/22) a kancelářským řádem 

v § 36. tohoto jednacího řádu dovoleným. 

§ 6. a následuiící jsou volnou pa'ra.f.rCÍ'slÍ instrukce o opravnirch pro'
středcích, vydané nař. uher. minrtS'Íserstva vnitra čís. 4600/1901 k provedení 
k § 1. až 12. zák. čl. XX : 1901. 

§ ll. jest překladem § ll. uh. uvedené instrukce, ale ovš,em pozbyl 
mnoho na, významu zavedením župního zřízení (Str. sPl'sl Dra Otakara Maš
ka: Působnost okresních a župních úřadů na Slovensku, který asi autoru 
nebyl znám). 

Uhe'rské právo jest dosud v Hteratuře českols,lovensiké málo zpraco
v áno'; ovš,em třeba prací přesných, aspoň v tom směru, aby zákon byl 
práivně přelolŽ,e'n, když již ne vyložen. Pokud tomu.to požatďalVku práce 

kritis,ovaná vyhovuje, UJkazují výše uvedené poznámky. 

Rozne zprávy . . 
Otá,zka cirkevný,eh ma~etkov. 

Ap. vikár Dr. P. Ja'ntauSichp,odal stažnost k Najvyš. s:právnemu súdu 
proti výnosu mInisterstva ško,lstva č. 108.207/23 do nevydania správy cirk. 
majetku vi:ka'riátu. 

Stalž·ov.atd pop'Í'era pr,á,vo čs. vlády na spravovanie, trebárs i do
časné, cirkevných majetko,v a menovi:te napadá sriadenie 111Q'vej lromisie 
plre slprávu cirkevllých statkov, ktoré ·ešte nebolly vydané jemu jako' novo
menovanému apoštollskému vikáw'Vi. 

Ministerstvo' pre správu Slovensk,a 'poda,lo v tejto ved obšírne vy
j,adrenie pre odvodný sp,js (z p,era odborového rad,cu Dra Štefana· Benku), 
z ktorého vynímame' : 

Sta'žova{ef . privlastňuje si aktívnu legitimádu k podaniu stažno'sti, 
o'pierajúe sa jednak o' de,kret pápelŽa Piusa XiI. čís. 3867 zo dňa' 29. máj:a 
19.22, jednak o memorandum ' pápežského nuneiusa v Prahe zo dňa 18. de
cembra' 1923. 

Naproti tomu dr.a názoru tunaljšieho' úradu stažovatef nemá subjek
tívnej legHimácie na ;podanie stažnosti a tÚ' z týchto d6vodov : 

.a) Stažovan.ý výnos ohsahUlje všeobe,ene platné právne 'pravidlá ohra
dom ďallš·ej správy.a likvidácie lTiektorých ikatolíekY1ch sta'tkov na Slo'ven
sk u, teda nezasahuje do subjektivného pTáva stažovatefa, ktoré by mu 
patrilo podra ním uvedených Can. 314 a 315 Codids juris Cano'ndrci Romae 
1907 jako pápežskou Curiou m'enorva-nému apošto,ls:kému adminis'trátorovi, 
pokiaf uapadnutý výnos . týka sa nie1.en drkevných statkov ostrihomského 
arcibiskupstva, .ale aj majet.kov ostr.ihomskej kap·itu-Iy a, ·ostrihomského se
minára, ďalej budapeštiansikého seminMa, nálbo'ženského študijného a uni
v erzitného fondu; opátstva beneditského, lekírskeho . a z kckého , bi..,kup
stva rožňavského, kapituly ráhskej, kapituly jágerskej a opátstva čorňan- . 
ského . 
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b) úplne odporurje platným zákono'1TI, že by sťalž·ovater, ČO aj Česko
slovenskou vládou uznaný apoštolský administrátor na slovenskom úz·emí 
ostrihomského arcibiskupstva, mohol by právom rep'rezentovat na p r í -
klad beneficiát benediktinského o.pátstva alebo' bu
dapeštianskeh .o serninára. 

CHované me.mor<Lndum pápe'žskéhD nU'l1rCÍUls·a· zo · dňa 18. decembra 
19213 op'rávňuje sÍCe sf;ažovaíe'fa vo všeobecnosti a verf'mi nejasne (»to isté 
platí i pre majetky pre jiných či plrávnych či fyzickýoh osób«), predsa tomu 
odpO'fujÚ' zákony a: predpisy, pia. t n é na úze míS 10' ven s k a . 

A tu sluší poznamenat, že keď po mel1!ovaní sfažovatefa za apoštol
ského administrátora bývalá centrálna komi,si'a ci-rkevných statkO'v ' vydala 
~ tažo" latefovi majetok o·strihomského arcihiskupstva, ostri'homske,j kapituly 
a seminár.a a bud·apeštians.keho seminára: minister pr·e správu SIO'venska 
svolHm tu priloženým n<liriadením čís. 11.118 prez. zo dňa 8. októbra 1922, 
toto vydanie zruš,n, naproti čomu staž,ov.atef vtedy žiadnych o'pravnych 
pros+riedko;y nepoužil. 

Dra názoru tuna.jšieho úradu nemá sfa1w 'va:tef ani objektivného pLíva 
n& podanie sťažnosti proti · výnosu M'. Š. N. O. čís. 108207;23 a jeho sťú · 
no-s ť jen e o d ó vod n e n á . 

Dfa priloženého dekr·e,tu rímskej kurie w ' dúa 29. mája bul Dr. Pavel 
J a G ta II s ch ' ustanovený apo.š'Íolským administrátorom tej' Čiilstky ostrl
ho,mskéhc 3]'cibiskupsíva, ktOrrá s.a nachodí na území Čes.k()slovellsk~j re:
publiky a to so všetkými p'rávarní a privilegiami (cum omnibus' juribus 
et privilegiis talli officio annexis). 

S faž.ovatef tvrdí, že:· 
1. Pápež mal právo, bez všetkétho' svetského súhlasu meno'vaf ho za 

apošto.lského administráto·ra dra Can. 312 a 3.14 codid-s juris canonici 
RDmae 1907. 

2. Že menovane za apoštolskéhO' administrátora cum omnibus juribus 
et pTivUe'giis znamená tol'ko·, že stažovatel' mál ti'eže pr,áiVa a 'Povinnosti, 
j a ké patria diecezálnemu bi'skup'O,vi, a teda, že následkom toho, má a,j lC

gálne právo na tie majetky a základlny, kto'ré spravoval 'ostrihomsk~r 

ardbiskup a ktoré by mal v prípade trna!Vskej diece:li terajší rezid'endálny 
biskup. 

Proti tomu tvrdeniu sťalžnosÍÍ' namieta tUlllajší úrad: 
ad 1. Sť.ažovatefom citovaný canon 312 a 3114 ,codicis juris canonici znie: 
»Diocesis canonicae e rec t a e J"le'gimen, sive plena, 5Jiv,e vacante 

sede a't:ď.« 

Teda iasne hovorí tento canon, že správu už j e s t V. u 1 ú c e j cdr
kevllej diecezi, je-Ii táto prázdna alebo zaJl)lnená, móže p,ápež' sveriť apo
štolskému admini,strátO'flovi. 

Netreba dokazovat, že trnavskej di-e,cezi, kde reziduje alpO'ší,o!ský ad
ministrátor, niet, tá sa ešte len sdadii muslÍ, náslledkom toho stažnosť opielra 
sa v tom o.hrade a. dóv,od, ktorý él;ni podfa samého,. cirkevného· práva 
nemó'že byt do úvahy vzatý. 

ad 2. Sfalž'ova:tef tvrdí, 'že - j,ako ap'ošto,lský administrátor - má 
, tiež práva a povinnosti, jaké by mal dielcétálny biskup, teda aj legá!ne 

právo s·právy a úžit1{rQv,ania tých majetko·v a zákl·adín, ktoré sp·ravoval 
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a užíval doprevratu o,strihomský arcihiskup, Opiera toto zdanlivé svo,je 
právo hlavne o U'st,anovenie' prilo'žené'ho na-rj'adenia pá.pež,ského nunci'tlsa 
zo dňa 18, decembra 1923, potom o dovody v sťažnosti pod bodmi a-m 
označené, 

Čo sa týka memor.anda pápežského. ,nuncia v Prahe, tunajší úrad 
nevidí v ňom ,tilčoho, ,dra čoho by mohOll sta,ž'o'vateT zakladať právo 
užitkov,ania a s'právy maje>íkorv, či UlŽ in persona, ,či u'ž jalko apo'šíolský ad
min.is'trátor. 

Tot.o memorandum vý,sl,ov'l1'e' hovorí, že ».A!p0'š'Íolský adminis'Írátor 
Sa bude všemolžným sposobq;m vYlllasnazovat, ahy sa majetky ,ostdlorn
ského a budapešti,anskeho seminára pražskou v,ládou vydaly, ktoré ked; on 
obdrží, ohra-dom týchto maje'tkov má sa d'olho,d,a- uzavreť s o,strihomskýll1 
ardbiskupom; to isté ,platí ,aj pre ma,j.e,tky ' či právny,oh či fyzických 
osoh, Ale keď všetko ohdržal, nech nezapomene, že ve'Ci tie spravuje 
aj pre o'strďhomské arcibis'kuplStvo«, Teda zo samého memoranda cirkev
ného úradu nemože si sf,a.!žovater vyv,odiť právo' na neobmedzený úžÍ'tnk 
a správu týchto majetkov, ,ponev,álč o'n hŮ'I len pover.ený, aby sa v y
nasnažil tie majetky vydobyt ieh o-prárvneným uživa'Íeľom a tie majetky 

, spr a v o v a ť p ,r e 'o 'SI t r i h O' m s é 'h o are i b i s k u p a, s k t o-
rým m á v y ÚČ to v a f , 

Je zrejmé, že ani cirkevná vrchnost nepovažuje Dra Jan tauseha z a 
p ln o IP r á vn e ,h o už \:1 v ať e ľ a a správcu cir,kevných majetk,ov, ' al e 
považuj'e za taklého ešte aj dnes o str i h .o m s k é h o ar c i b i s k u pa, 

Že sa s á mo str i, h o.m ,s k Ý ar ci b i s k up eš.te aj dnes po,va1žl1je 
za jediného legálneho užívateľa týcht{)I statkov, svedčí o tom podanie 
oS'Ír.ihomského arcibiskupa Dr. Černocha na v-ládu Českoslovens,kej repu
bliky (posledne z,o dňa 29. decembra 192'3.), dra kto,rého menova,ný arci
biskup čes k o s 1 'o ven S k e j vláde podáva ná,vrh na' us'p'oTiad:anie m a
jetkový,ch pomerov cirkevný,oh a odč ,e s k o' s 'l .o ven s ke j vlády 
žiada vYÚlč'ÍlO 'vanie z doterajšieho sprav'Ůvania tých stat,ko'v. 

S vývodmi stažnosti, obsaže,nýmd pad bodmi a-m nepo'va-žuje tu
naj'ší úrad za potr.ebné sa zabývat, pon'evíÍ!č na hody h, i, k je daná. od.,. 
poveď, hody a-g, b~m (p'ozemlllokni,žné právo == §§ 1, 90', 107 a 124 
ústavtÍej listiny) všakdfal náz:oru tohot,o úr.adu' v tomto prí'p,ade vobec 
nemožu, 'príst v úvahu. 

Ke,ď by ale napriek uvedeným dovodom tUlna.jšieho úradu sfažo.vatel' 
mohol dra cirkevného ,práva vy,konávat pri' u:žit1wvaní a správe cirkev
ných sbtko-v os'tri:homs:kého a.rcibi'skup-stva, lelž:i1adch na úz,emí Slovenska 
tie Jsté prálVa, jako diecezálny biskup, prisl'Úchaly by mu tieto práva len 
n a z á k 1 ta des ú h 1 ,a s uČe sk '0 s 1 ,o v ,e n s k e j' v ( á d y a p o 
po,tvrdení jeho o-sohy j ,ako, a'Poštols :kého admini
strátora. 

IDra plaltnýlch zálwi1'oV anariadení u1horských mali býv,alí uhorskí 
panovnÍ,ci ,najvyššie patronáts:ke právo nad drkvou katoHckou v bývalom 
Uhorsku a vykonáviali nad ňou najvyšší doz.or. ?- nepočetnýoh zákouov 
a nariadení býva,léh'Ů' uhors,kého štátu, kto,rlé od XI. stoletia až do -Pf.e'vratu 
nepretfižite zahezpeoovávaly uhors.ký:m krMom najvyššie patronátske právo ' 
(~ ik~()irom holo zahrnuté aj don.aciálne právo beneficií), poukazuje tunajší 
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úra'ď na Verb6czyho Tripartitum čia'Sltka ~. titul XI., dra ktolréhQl: »Pálpež 
nemá v tomto štáte pri' donácH cirkevných heneďicií inej moci, než p'rávo 
potvrdeni,a. « 

Záko'nný článok LXX, z roku 172'3', dra ktorého: Jeho »Veličenstvo 

podf'Ž,al si výlu0ne lIa,jvyšší dozor nad eirkevnými fundáeiatmi v smysle 
zák. čJ. LXXIV z roku 1715.« 

Ďalej záko nný článok XL. z roku 1715 (jura 'reslel'vata), zák. článok 
LXXI. z roku 1723 (cirkevné statky mažu byt králom po,ct zátvor vzaté), 
potom záikonný článo'k XXUI. z roku 1790 (1_ 1791, zákonný článok XVI. 
z roku 171:5, zákonný čI.ánok XXVI. z roku 1840', nariadenie býV:alej uhor
skej vlády číslo 10.165 zo dňa 17. decembra 1867; nariadenie I Čís. 13.249 
z roku 18813 býv. uhO'r. ministra kultu a spTavedlnosti atď. Všetky tie 
zákony, nariadenia a predpisy, ktQlfé na území Slovenska podnes ne
pozbyly pla'tno,sti, zalOlžily podfa uhonkej ústavy a vi~ae než tisÍcrOlčného 
,icdnomys'efného výlkladu uhorských úst.avných orgánov a v 'šeobecnétho 
právneho ponim:ani'a patrQinátne, teda d,onaeionál,ne právO' uhorských krá
rov, ktoré p r á v o v p I ý valo a b o I O' s úč i a s t k o u i 'c h S)1 v e r e
ni t y, n e b o, I o o s o b n é, n ' e b o I o' v i a i a,fl é ,n a t o h o - k t o r é h o 
pan o v n í k a, č i k O' n ce s i o u, čip r i v i leg i o m p áp e ž a, a I e 
pr 'islúehalo, na základe j ,ch vlastnej suverenity ,a po
š t o I s kým u h o ;r 'SI k ým krá l .() m. 

Je pravda, že rímSika curia mobila vi.ac pokusov prelomit tento 
ús,tav,ný char:akter suverenného patronátskeho práva uhorských král'ov 
(Jo'zefinské bo'je, concordát z rOlku 1855. a po ,pre'vrate meno'Vanie Vacov
ského biskupa bez súhJ.~su maď'arskej vlády) , ovšem všetky tie pokusy 
stro,sk'Ů,tal y. 

Keď je ale nepQchybné, že najvyššie patronáts'ke právo boio a je ne
odlučl:ltefnou súčiastkou kh suverenity, zbývá len odpovedat , či prešlo 
t.oto suverené právo po utvorenÍ Česlkos'lovenslkej repubJtilky súčasne ipso 
jure ,a ip'5o facto. do sUIVerenHy Československého štMu, p'otlalŽne do Iprávo
moci jeho legálných Qirgánov (Če'slkoslovenská vláda), prípadne, či boly vy
nesené !českoslo'Venským suverenným štátom od prevratu také op'U,t'renia. 
na ktmýoh by sa ten presun suverenity zaklladal aleho z ,ktorých by s,a ' 
on dal konkludoyat. 

Dra najlepšj.eho vedomia tunajšiehQi úradu Československý štát ne'
vyniesol v tom smere žiadnych pozi,tívnyeh zá konnýc.h op:atrení, nena
chád'Zame takých ani v ústavnej lis1ine, 'ani v iných zákono,ch a vládnych 
na,riadeniac.h. 

Dra názoru tunajšieho' úradu ale ani nebo.Jo po.t r e b n é preSU'11 toho
to sll'vere'Uného pTáva bývalých uhorských kráfQiv f.ixírovat v pozitÍvnom 
zákone,poneváč utvo'renÍm sa Českos,lovenskej repuhJi,ky nadohudnul náš 
š tát ip,so ju:re a Lpso fado' e e 1 Ý a ú ,p I n Ý o b s .a h s u v e re nit y, teda 
Cl j túto sÚlčias,tku suverenHy b Ý val Ý 'e h u hor s k Ý ch krá l' Ol v, ktorá 
pozo,stávala. vo vykoná,v:aní p.atronátskeho práva. 

Na základe tejto, nadobudnute,j suverenity ale mo.že .českoslOtvenski 
v láda či sama vykonávat,či na základe a v medzi.ach p'I,a:tných ll'hors,kých 
zá kQinov sverit vyko,náva,nie tých práv na s voj e leg á lne ú rad y ; 
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v tom prípade an aJlogioky na M. Š. N. O., pOlne'váč od roku 1867 v ykoná
valo tú právoimoc býva,lé mini-sterstvo kultu. 

A keď je tomu tak, ne'Clá sa pochybovat, že usnesenie Českosloven
skej republiky zo dň.a 12. j'úla 19,213, v ktoro'illzmocnilo M. Š. N. O., aby 
u'činilo nut,né opa,tre,nie, ,týkaj'úce sa ď:alšej správy cirkevných majetkov, 
a v ktO'rom sve'rilo M. Š. N. O., aby to,t,o so súhlasolIT1 min.isterstva s plnou 
mo,cou pre správu Slovenska sriadilo ciel'om ďalšej správy a delHnitív neih o 
odo vz.dani,a I i k v i d ,a ,č n ú k O' 'll i s i u: s poč í v la' v ,1 á dne o p ,a t r e
n i e z o d ň a 12. j ú I a 1923 n a P r á v n O' m pod k 1 a d e. 

Z Právnickej Jednoty. 
Slovenská komise pro revisi návrhu jednot. obč. zákonníka skončift a 

dne 12. dubna t. r. po dvoudenní poradě v . Právnické Jednotě, za Ip'řejsed
nictví p. Doc. Dr. V. Fajnora, p'ředsedy soudní tabule v Bratislavě a osobní 
účasti p. mJn. unii. Dra Markoviče, revi's~ zbývající části ,rodinného práva, 
vypraco'vaného subkomitétem při mi.iůsterstvu 'spravedlnosti v Praz,e, je
muž předsedal odb. před. min. spravedhwst'i AntO'nín Hartman. Rodinné 
právo da,e tohoto náv1rhu zahrnuje v sobě ve 202. iparagraf,ech: hlava 1.: 
právo manželské, hlava II.: právní pomě,r mezi rodiči a dMmi, hlava III. : 
poruoenství, ,opatrovni.ctví a p'odpůrstvÍ. Tím skončena první et.apa př í
pravných prací plro revisi obč. zákonníka. Zpráva o rev~s,i Slovenské ko
mise vydána bude pravděpodobně opět tiskem ministerstvem unifikace jako 
přílo,ha ku jeho Věstníku, . kte'rou odběratelé Práv,ního Obzoru dostávají 
zda'rma. 

Slovenská komise pro revisi návlrhuobecné čásť:1 tres,tního zákona 
by la již rovněž min. unifikaoe zřízena takto: 

fl ř e d sed o u: Dr. Ant. Kissich, vrchní státní zástupce v Brati
slavě, míst o pře d sed o u: Dr. Albert MHota, r. v., prl6fesm práv. fa
kulty uni', . Komenského v Bratis.Iavě; za čl e n y pak stanoveni . Dr. Ka,rel 
Drbohl.aiV, r. v. z. s. u s. tabule v Brati.slavě, Dr. Ferdinand Benlm, tab . 
s. pi"i N. s. v E\rně, Dr. Vikt,or Štu'illlPf, tab .. s. při s" t.abu.Ji v Brratislav'ě, 
Jiří Havle, tab. s. při 'SJedrii v Bratislavě, Jindř!Jch H,elrlf , tab. s. při: s. tabuli 
v Bratislavě, Dr. Jos. fundárek, auslkultant při s. tab. v Bratisl1aiVě , Jan Sou
kup, stát. zást.při generální pmkuratuř,e v Brně, Dr. Jiří Štolla, vedoucí 
stát. zást.upce v Bratislavě, Vilém Scheffer, náměstek vrch. stát. zástupce 
v Bratislavě, Dr. Michal Slá'vik, adv. v Mioha'lavC'iac.h, Dr. Augustin O~hab~, 
adv. v Bra.tislavě, Dr. Cyri1l Bařin a, adv. v Bratislavě, Dr. Igor Stransky, 
adv. v NHře, . Dr. Dušan Halaš~ , adv. v Turč. Sv. Martině a Dr. Eduard 
Rippely, adv. v Ban. Bystrici. 

Předmětem revise jest náv rh obecné částky tr. z. VypraCoiVaný ještě 
za min. sp.ravedlnosti Dra Aug. Popelky v roce 1920, korni's,Í, v ,níž zasedalli 
pwf. Dr. A. Miřička, IP'rof. Dr. J . KaIlab a prof. Dr. A. Milota. Bř,edseda 

. slovensJ{é komise s~olal první zasedání na den 2. a 3. května t. r. do P,[áv
nické Jednoty v BraUsllavě a členo'vé této komise mají s,e zejména vyjádřiti 
dle přání min . . unifikačníhoo těchto otázkách: . 

1. Nízká pohnutka jako kr':iteriurn mezi zločinem a přečinem (§. l. 
osnovy). 
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2. Zásada zpětné působnosti trestních zákonů (§§ 2. a 3. osnovy ; Sl'V. 
čol. IX. vyhláš. patentu k rak. tr. Z., § 2. uh. ,tL Z.). 

3. Vydání příslušníka republiky ku stíhání do cizi,llY (§ 11. osn ovy; 
srv. § 36. rak. tr. Z., § 17. uh. tr. z.). 

4. Podmínky tre:~,tnosti: 

a) v,jna a její druhy (§ 14. osnovy; srv. § 1. 335. ;rak. tr. z. a § 75. uh. 
tr. Z., Theorle subjekti.vlllÍ při pokusu (§ 17. osnovy; " srv. § 8 rak. tr. Z., § 65. 
uh. tr. z. Úprava omylu (§ 18. osnovy; srv. § 2. lit. e), 3. rak. tf'. z., § 81. 
a 82. uh. tr. z.), 

b) příčetnost (methoda biologicko-psychologická) (§ 19. osnovy: s,rv. 
§ 2. Fit. a), b), c), d) rak tr. z., § 76. uh. ur. z.), 

c) bezprávnost činu (§§ 20.-22. osnovy; srv. § 2,. U. g) rak. tr. Z. , 

§§ 79. a 80. uh. tr. z.), 

d) stihatelnost (,obžalloba veř,ejná a soukr,()lmá, zmocnění, návrh §§ 24. 
až 28. osnovy). ' 

5. Poměr trestu v užším s,Jova smyslu k zabezpeoovacímu opatření 

(zabezpečovací opatře'ní lze ul,ožiti i tam, kde se nedostává podmínek tres t
nost,i) (§§ 57., 62., 63., § 13. přest.). 

6. Odstraně"ní custodia honesta (srv. §§ 20. Č. 3., 35. uh. tr. z.). 

7. T,r le's,t smrti. 

8. Peněžitý trest nelze dobyvati na pozůstalo.sti odsouzené (§ 29. OS11. ; 

srv. § 53. uh. tr. z., min. nař. z. 3. dubna 1859, Č. 52. ř. z.). 

9. PwmlčenÍ s,tihání (§ 31. osnovy; srv. §§ 2'27. a násl., 531. a násl. 
rak. tf. z., § 106. a násl. uh. tr. z.). 

10. Promlčení výkonu rozsudku(§§ 33. osnovy; s'rv. §§ 120.-124. um. 
t.f. z.). 

ll. Promlčení zp.ětnosti (§ 39. o.snovy; srv. §§ 338., 349., 371., 381. uh. 
tr. Z., § 45., 46. tf. no'vel y aj.). 

12. řiranice trestu na svobodě (§§ 40.-42. osnovy; § 17., 247. rak . tf. 
z., §§ 22.-25. uh. h . z.). 

13. úprava trestu peněžitého (§§ 43.-46. 0'Sol10VY). 

14. Peněžité t'resty při:padaHcí státu k případné náhradě šk,ody vzešlé 
trestriím čůnem (§ 45. osnovy; srv. § 241. ·raJk. tf'. z., § 3. zák. čl. XXVII /1892). 

15. IPeněžitý trest 00 trest vedl<ejší (§ 46. osnovy). 
16. Vnucená práce co trest vedlejší (§ 49. osnovy). 
17. Zo's.tř,ení trestu na svobodě (§ 50. osn.; srv. § 49. a násl. rak. tr. z,). 
18. Vypovědění (§ 54. osn.; 'Slrv. § 40. rak. t.r. z., § 64. uh.tr. z.). 
19. Uveřejnění rozsudku (§ 55. osnovy). 
,20. účelnost zabezpečorvaCÍch opatřenÍ. 
21. Uldádání tr'estů (§§ 64.-80. osnovy). 

a) ohled na pravděpodobné účiňky trestu (§ 64. osnovy). 

b) započtení vazby vyšetřovací (§ 65. o'snovy; srv. § 55. lit. a) rak 
tr. z., § 94. uh. h. z.). 

c) instituce neurč:~é.ho odsouzení (§ 67. OSll'o.Vy). 
d) zřetel ku zpětnosti (§ 68. osnovy). 
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e) spojení theorie absorbčnÍ s theOtriemi kumulačními a zostření při 
souběhu trestních činů (§§ 71. a násl. osnovy). 

f) oko.Jnosti . pO'lehčující a přitěžující. 

22. Podmínečné odsouzení (§§ 81. a násl. osn.; srv. zák,on ze dn e 17. 
října 1919, Č. 562. Sb. z. a n.). 

23. Podmínečné propuštění (§ i28. a násl. osn.; si-v. zákon ze dn e 
·17. října 1919, Č. 562. Sb. z. a n.). 

24. Výkon trestu a zabezpečovacích opatření (orgány, dozor, s,ystem 
známkový, system progresivní). 

Minl'lsterstvo unifiikační sdělí při pClradě něk,te,ré význačněj šÍ IPosunky, 
jež došly, jakož i svoje stanovisko, na'čež ,bude dá.na úča's,tníkům příležitost 
k podání dobrozdání. 

Všeprávnický sjezd v Brně v roce 1925. P.rávÍlická J,ednota jmenovala 
svými delegáty do jedno-í.J.ivých sekcí tohoto sjezdu tyto pány: Do I. ::ie,kce: 
pp. uni'V. prof. Dr. Ratha, děkana práv. fakulty univ. KĎmenskéhlO v Brati
slavě a univ. prof. Dr. Hornu, do II. sekce Pp.: Dr. Krno, advolkáta v Bra
Hs,lavě a, Dr. Sommera, univ. prot v Brat,'lslavě, do HI. sekce:; p. Dr. MHotu , 
univ. prof. v Bratislavě, do IV. sekce: p. Dr. Laštovku, .univ. pr'of.- a pro
děkana práv. fakulty v Bratislavě , do V~ sekce: p. Dr. Vencálka, mIn. radu 
při gen. fin. řed. v Bratislavě a usnes1a se uvJCřej,niti ve svém časopilse 

Právný Obzor j':lch ,odborné posudky za obvyklý iliterární honorář. 

Z výborové schůze Právnické ' Jednoty ze dne 8 .dubna 1924. Na opě

tC)fVnou s,t.ížnost pokla.dnílka, že nejenom . členové P. J., ale i odběratelé Práv 
ného Obzoru dluhují členské příspěv1ky a př,edplatné za rok 192.0, 1921, ] 922 
a 1923, takže pohl,edávky tyt,o dosahuií .peníze asi 100.000 Kč, jehož Práv 
nJoká Jednota právě nezbytně potřebuje pro úhradu tiskařských dluhů za 
Právný Obzor a Věstmk ministersrt:va unifikace, usnese,no dlužnLky tyto 
op,ětně a naposled každého jednotlivě upomenout, s údajem, zač a za kte
rou dobu ten kt,erý peníz dluží. Právnická Jednclta jest př,esvědče,na, že toto 
poslední upomenutí dO's,tačí, aby si dlužníci své povinnosti připoměli a je 
splni.li, neboť jl'mak by byl hospodářský stav Právného Obzoru jich likna
vostí ohwžen, protože ani Právnická Jednota nemůže čekacího dohwdiní 
svých vělřitelů do, nekonečna protahovati. Kdolž by POl této upomí.nce ne
zaplati'l, bude zažaÍován, a těm, k.do svým , členským a 'odběra,telským p,o
v innostem za rok 1924 plně vyhOVÍ, p'olskytne Právnická J,ednota zvláštní 
slevu p,ři odběru II. s,ešitu Soukromého práva, které jest Plrávě v tisku, 
takže ho obdrŽÍ pod s,ubskrVipční cenou. 

Přijatí noví členové: Dr. Aurel Vincze, p'ředseda sedrie v Komárně, 
Gabrie~ B]a,rgár, veřejný '11Iotář, Le'Vke, Václa:v Dvořák, f~nanční kio,n
ciJpient finančního ředitelství v Bratislavě, Dr. Emanuel Grégr v Bratislav ě, 
Dr. Alexander Hrnčár, Hn. komisař v Ban. Bystrici, F'rant. Hlinák, v rch. 
pošt. rada v Bratislavě, Alrnošt Kolik; sllužný v Krupině, Dr. Jan Putiš, 
adv,okát, Rožnava, Dr. Gejza Pogány, adv,dkát v Braťf1slavě, JUe. Jindřich 
Roch. komiisař železničn,í stavební správy, Zvol,en. 

š 

a 

II 

a 
II 

\ 




