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zaväzok splniť, že výnimkou zpod zásady § 322. (odst. druhý) uh. obch. z_ 
nie je splnišťom miesto, o d k i a ľ , - ale miesto, k a m sa majú peniaze: 
zaslať. Neosvojiv si tedy pozitívneprávnu fikciu čl. 325. (odst. druhý) 
rak. obch. z., dal z~konodarca v § 324. uh. obch. z. zrejme na javo. že' 
platit má práve naznačený logický dôsledok tohoto ustanovenia. 

. Je-li však dľa toho, čo uvedené bolo, splnišfom záväzku žalovaneí 
strany miesto obchodného závodu resp. bydlište žalujúcej strany a 
neni-li sporu, že miesto to je v republike Československej, podfa:. 
§ 326. obch. z. správne uznal odvolací súd platenie v čsl. korunách a to 
na základe § 8. nar. min. fin. Čís. 86/19 Sb. z. a n. poťažne ~ 6. Čís. 187/19 
Sb. Z. a n . . v obnose zodpovedajúcom sume pôvodne platených rak. uh _ 
korún a preto aj N. S. dovolaciu žiadosť žalovaného zamietnul. 

Rv III. 734/22 z 24. IX. 1924. 

Vyživovacia povinnosť nemanželské/zo otca voči jeho dieťaťu. adop
.tovanému treťou osobou, trvá len vtedy, ke(( adolJtant svoju vyživovacie;' 
,povinnosť voči adoptovanému lJlniť nemôže . 

. Čo sa týka adopcie opomenul odvolací súd zistit skutkový s-tav po
tej stránke, či . a kedy žalujúce dieťa bolo adoptované. Táto skutková okol~ 
nosť má však závažný význam pre rozhodnutie o nároku dieťaťa na V~7~ 
živovanie. Nedotýka sa síce oprávnenia žalobníčky k žalobe. ovšem ale
otázky, či dosiaľ trvá, pokiaľ sa dotýka, do ktorého dňa trvala vyživova
cia povinnost žalovaného. Adopciou vychádza medzi adoptantom cl ao op
tátom pomer, rovnajúci sa v svojich účinkoch pomeru diefaťa k manžel~ 
skému otcovi, tedy aj záväzok adoptanta. aby adoptáta v tomže rozsahu: 
jako manželský otec, živil a opatróval. Dľa prirodzenej povahy veci. nemô
že dieťa požadovať výživné dvakrát a poneváč pom.er dieťaťa k man- , 
želskému otcovi a tedy aj k adoptantovi predchádza pomeru dietata. 
k jeho mimomanželskému zploditeľovi, je patrné, že vyživovacia povin- , 
nosf mimomanželského zploditeľa má voči vyživovacej povinnosti adop., 
tanta ráz podporný. ' 

Rv III. 260/23. zo dňa 3. X. 1924. 

Rôzne zprávy • 
... Prof.' Emil Ou a Prof. František Štorch. 

, Težkou ztrátu utrpelo československé právnictvo. V prosinci 1924 
témer současne odcházejí na večnost dva vynikající učenci: Prof. Em i r 
Ot t (zemrei dne 15. prosince 1924) a Prof. Fr an t i š e k Š tor c h (ze-, 
mrel ' dne 21. prosince 1924). Oba jsouce témer vrstevníci - Ott se l1arodif 
dne 30. dubna 1845, Storch dne 13. zárí 1850 - byli si životem i činností 
velmi blízcí. Oba spolu pi'tsobili po dI-o'uhou radu let na české universite 
pražské a oba 'pracovali prevážne na poli -práVa procesniho, onen \ T obortť' 
dvilním. tento v oboru ' trestním. 

lilavní dílo Ottovo, trojdílný spis »Soustavný úvod ve studium záko-
nu procesních«, první ze všech spisu, které byly vydány. když vstoupil~ 
v ;život nový SOUdIlí rád rakouský. je práve chloubou české vedy právnÍ, 
jako Štorchovo dvojdílné »RízeIlí trestní rakouské«. Oba tyto spisy, treba 
by se od sebe v mnohém ruzniIy, zejména také ve zpusobu podáni, odlišuj í 
se od, jiný'ch výkladu positivního práva sv·ou bystrou analysou, kterou' 
jejich - autori pwnikají podstatu platných predpisu tak, že mohou je vylí
čiti jako jednotný celek, jehož jednotlivé části v sebe organicky zapadají. 
K tomu oba dospeli jmenovi,te tím, že 'založili své badánÍ na historickém 
podkladu, kter}" si získali neúmornou, svedomitou a hluhoko založenou' 

, vedeckou činností. Tím se dopracovali k dovednosti, správne chápati vý-,' 
.znam i dosah' jednotlivých institucí právních a mohli nám podati díla,. 
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která neztratí na cene, ani když se zmení positivní právo, které je lím 
.základern. Tato positivní ustanovení pak vykládají zpusobem na výsost 
bystrým, stále prihlížejíce k ruzným možným komplíkacím a predpisum 
vzájemne se dotýkajícím. takže není snad otázky, na kterou by nedávali 
.odpovedi, 

Ale nejen svou vedeckou činností, nýbrž i jako učitelé i jako lidé meli 
Ott i Štorch mnoho príbuznosti. Oba vychovali nekolik generací prakti
,ckých právníku, kterí všichni na ne vzpomínají s úctou a obdivern. a jako 
Jidé byli oba zlatého srdce, plného ušlechtilého zápalu PW vše dobré a 
krásné. treba jinak se povahou od sebe líšili. Odeš1i, zanechavše po sobe 
;nejkrásnejší parnátku : poctivé dílo krásných Jidí a my se kloníme, teskníce 
_za nimi. jeiich duchu. mIt. 

K bratislavskvm .súdnvm Domelrom. Zá1elž:iit;o'St Sväzu a'dv<ok,Hov na 
S lovensku došla do toho stadia, že sa utvorHa pre obvod tunajšej sedrie 
,dňa 7. decembra m. r. miestna odbočka. 

Odbočka táto považovala si za prvú povinnost zabývat sa stažno
'stiami obecenstva na pomalý chod našich súdov. K tomúto účelu bola jej 

. jJričinením svolaná tunajšou Obchodnou komorou širšia konferencia na deň 
15. decembra m. r. Teraz už vlivom tejto konferencie ustanovila sa dňa 
9. januára t. r. pod vedením Dr. Emila Stodolu. čo predsedu miestnej 

. tOdbočky Sväzu advokátov. deputácia u predsedu súdnej tabule Dr. Vladi
míra Fajnora. Deputácia odovzdala mu memoraridum. v ňomž sú obsa
.žené sť ažnosti obecenstva a právnych kruhov na pomalé fungovanie tu
,najškh súdov. Žiadané bolo menovite rozmnožiť počet exekútorov, refe
rentov v exekučnom oddelení, pomocných síl a sudcov, predovšetkým 
'U okresného súdu, ale aj u sedrie a súdnej tabule. 

Predseda súdnej tabule Dr. Vladimír fajnor prejavil, že vďačne pri
jíma upozornenia prichádzajúce od intel:esovaných kruhov a sdelil, že u 
-súdnej tabule učinil potrebné kroky na ro'zmnoženie senátov, u okresného 
súdu budú rozmnožené sily pomocné, ovšem nie menovaním nových síl, 
.ale preloženÍm z iných odvetVÍ štátnej správy, kde sú event. zbytočné. Čo 
.sa nedostatku exekútorov týka, y tom ohľade už disponoval. 

Čo sa týka nedostatku súdcav. vyložil. že bude treba hľade! 
-pomáh a ť nedostatku sudcov v prvom rade tým, že by sa na budúce hľa
.delo pri jednotných sudcovských a advok~tskych zkúškach prísnejšie na 
:to, či kandidát má lepšiu znal-osf súdnej procedury, ktorú len praxou 
-u súdu možno získať, a žiadal kruhy advokátske, aby účinkovaly k tomu, 
~že by advokátskí kandidáti čast praxe u · súdov zttávili. 

Viac však a radikálnu nápravu terajšieho nedostatku sľubuje si od 
-toho, keď ku sudc-ovskej praxi budú pritiahnutí zkúsenÍ advokáti. V tomto 
-ohľade podal konkretný návrh vláde. Potrebné legfslatívne ustanovenie 
v tomto ohľade vztahovalo by sa na použitie advokátskych síl nielen na 
-Slovensku, ale z advokátskych kruhov celej republiky. 

Ešte bola reč o potrebe stavby novej sedriáinej budovy a bo~o depu
·tácii sdelené, že vyvlastnenie stavebných pozemkov je už v prúde. 

Deputácia odišla s dojmom, že prednesené sťažnosti našly -úplného 
-porozumenia u · prezidia súdnej tabule a ' že je úplná nádej na ich nápravu . 

Če,SI~oSlloYenS'ká sDolečnost O:fO DIT'ávo trestní. K'onceJm mes.Ice ,dulhma 
.t. r. ust:!vila se v Paríži na podnet tamnejší právnické fakulty Mezinárodní 
~J}olečnost pro právo trestní (L'Association ' internationale de Dr'oit péna!). 
Jejím úkolem je ujmouti se práce, kterou konala c1fívejŠÍ Mezinárodn.i 
jednota kriminalistická, jež ve válce zanikla . 

Není pochyby, 'že toto nové sdružení dosáhne brzy v boji proti zlo
,činnosti toho významn . kterého požívala zaniklá Jednota, ano lze se na
<líti, že význam tento ješ~e vzroste, neboť se v čelo jeH postavili nejváženejší 
\Učenci francouzští, belgičtí a španelští y ,oboru práva trestního. 

Je úkolem i národd československého, aby pfiložil ruku k tomuto dUu. 
Proto zakládáme č~skoslovenskou společnost .pro právo trestní. jež by-
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wi'toupila ve styh. ro neJuzsl se jmenovanou Association ' Internationale' de
Dl"(.}Ú pénal ' a · pfo prípad; že by byla uznána za její odbočku, ' tuto funkCi 
pf:~vza.la • . účelem jeHm ···iná býti studium všech otáz!!k, dotýkajícíeh se účin
ného bo je ,proti zločinnosti, zejménai v oblasti mezináro'dního práva trest~ 
ního, i toho, jak upraviti soustavu trestu a vezeňství se zvláštnÍm zfením 
lia potreby Československé republik y, jakož i podporovati snahy, ll~soucí 
se ,k uvedenému cíli. 

. ' Obracíme se k našším právníkum i všem, kdož o vec malí zaJ~m, -se· 
žádostí, aby neodepfeli pfipojiti se k nám a umožniti tak, abychom, opÍra.,. 
ji-c'e se o mezinárodní spolupráci, vedU úČinný boj proti zločinnosti i v re
ptibíice Českoslcvenské. Společi1é naší činnosti v tomto smeru je zapotfet( 
zv:ášte nyní, kd y náš steít má si vytvofiti sjednocené právo trestní. Musíme . 
se snažiti, aby toto dílo obstálo čestne v kritice vzdelaného sveta a prisp~ lo 
k .1lznáni, · jehož treba i v tOll1to smčru naše mu státu v cizine vydobir{j 

Pľipomír'J.áme, že Mezinárodní ' sp():ečnost prú právo trestní zaujímá 
nentrální stanovisko k ruzným školám trestne-ptávním, že je Dtipllstný' 
pr'6jev }:aždého mínení a žt., i naše sPDlečnost se bude touto zásadoú vždy 
Údili., ".' , 

l' "::, • Je ' úmys lem v~dávati Ves tník PW' členy naší společnosti. Členský- ' 
p.físpevek bude podle návrhú zakladatelú činiti 20 Kč ročne. 

Členové »Association jnternationale de Droit pénal« budou podle sta
nov zároveň členy naší jednoty neplatíce dalšíha príspevku. Stačí tudíž 
prihlásiti se za člena jmenované Associace, aby se zároveň nabylo členství 
i · naší, společností. Členský príspevek Associace činí 20 fr s. ročne, začež 
se"bude členúm dostávati publikací Asso ciace, kterými bude jednak čas'opis 
Revue, jednak Mezinárodní knihovna práva trestního (BibliotéQue interna
tionale de droit péna!). Pfihlížejíce k temto pfíznivým pódmínkám, doufá
me, že prihlášky ke členství Mezinárodní společl1io'Sti pro právo trestn í 
btidou co nejhojnejší, aby národ českosl'ovenský by l dústojne zastoupen 
pf-ed torem evropské verejnosti i v tomto smeru. 

Den ustavující valné sch úze bude oznámen v denním tisku. 
Prihlášky prijímá a na dotazy odpovídá Dr. Otto Scholz, ministetský

taj~mník v mini sterstvu spravedlnosti v Praze. 

". V Pra z e, dne 12. listopadu 1924. 

Dr. Josef Dolanský, 
ministr spravedlnosti v Praze. 

, D~. Jaroslav Kallab, 
. I uni~~~sitn[ profesor v Brn e. 

Dr. Ivan Markovič, 
ministr pro sjed. zák. a org. správy 

. , . v l!raze: 

GeneráJ , Josef Plzák, 
pF~dseda Nejvyššiho voj. SOUdIl 

v· Praze. 

Dr. Edvard Rz'ppely; 
advokát v Banské Bystrici. 

Dr. Vladimír Fajnor, 
president soudní tabule v Bra

tislave. 

Antonín Kissich, 
v rchni státní zástupce v Brati

slave. 

Dr. Albert Milota, 
universitni profesor v Brati

slave. 

Dr. Emerich 'Polák, 
sekční šéf v min . spravedlnosti 

v Praze. 

Dr. Antonín Schauer 
advokát v Praze. 

Dr. Jan Vondráček, 
presidelIt zemského trestního 

squdu v Praze. 

Dr. Gustav Hubáček, 
generálni prokurátor v Brne. 

Dr. Emil Lány, 
ministerský rada' v min. sprävedl-

. nosti v Praze . 

Dr. Augus~ Pifička, 
llJliversitní profesor v Praze, člen 
Feditelstvi Association illternationale ' 

de droit pénal v Paríž i, 

Dr. August Popelka, 
prv ní president Nejvyššího sOlldu. 

ti Bmé. -, , 

- . Dr. František Storch, 
llniversitni profesor v. v. na Zbra-

slavi. 

eeSlk(}Slove,ns,ká SiPOILeóčl1i()st PfoiJrestní p'f,ávo. Ustavujkí va'~ lná sIChÚZ,El"" 
kon'ala Se dne 14. prosinee m. r. v Karolinu . Omluvili sé ministri Dr. Dolan
ský, Dr. Beneš á DL MarkoviČ. Schúze konala se za prítomnosti prvtfího 
pr~sidťmta NejvyŠšího soudil Dra Popelky, sekčníhó šéfa ministerstva spra
v~dlŕlOSti Dra Poláka, generálního prokuratora Hubáčka, predsedy Nej ':'" 
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vyššího vojenskéhosoudu generála Plzáka, zástupcu četných M,adli, saudu 
aspalku aza hojné účasti z kruhu soudcu občanských i vojenských, stát
ních zástupcU; advakátu atd: Schlizi zahájil universitní profesar Dr. Mifičk.a 
nastíniv vznik společnosti, ke které se prihlásila d'o'Sud pres 450 členil. Po 
zpráve univ. prot Dra Miloty a cílech společností byly schváleny s tanovy 
a.' : zvalen y,ýbor. Za pf,eds~du zv,olen Uľiiv. praf. Dr. Mifička, ' za místopred
sedy gen. adv. Vilém lierrnritt a advokát Dr. A. Schaueľ, hlavním ta jem
níkem univ. prof. Dr. A. Milota, tajemníky min. taj. Dr. O. Scholz a saukr.. 
dac. Dr. J. Stránský. Da výboru pak adv. Dr. Y . Bouček, univ. pľiQf. Dr. 
J. Kallab, vrch. stát. zástupce A. Kissich. pasl. Dr. L. Medvecký, geneľál 
J. Plzák a pľes. Dr. J. Vondráček. Clenský príspevek stanoven na 20 Kč 
račne; Usneseno navázati co nejužší styky s »Associaticm international~: 
de droit pénal« v Paríži a vy'f1ávati Vestník, který b y mohl byti časem ľOZ
š'íren na časopis pro trestní práva. 

i· ,PlInlá moc dľa vredlJlisov lS:ov.1etSlký,Ch reo,tllbJík. Sol/no moc-nené z:ástuIPli
tf3ľstva Sväzu Savktských Soc. Republík v Českaslavensku · v ' Prahe up6-
zomilro abch. kamoru v Bratislave, že ob .čania Republikv Českaslavenskej 
predkladajil cieľom ' legalizácie plné mocinezodpaVedajúce ' súdnemu 
stladenÍu Sväzu Sovjetských Sociál. Republík. V dôsledk,u ,toho .zaslalo 
shora uvedené zastupiteľstvO' obchadnej karriore cieľom usnadnenia legali
zácie plných mocí a dakumentav čs. občanov pre ,hady S. S. S. R. tri 
vzorce plných mocí, schválených .Ľudovým komisariátom Spravedlnasti , 
ktaré v prípade poheby možno si u menavanej komary opísat s odvolaním 
n~í ; č·~s. j. 16.456/24. - . '. 

'; . Nový občansiký zárkonÍlk ID'ro IRČS. Práce na novém abčanském zá
koníku pra RČS. ' pokročily tou merou, že mi'nisterstvo spravedlnosti hodlá 
pfikročitina podzim tohoto roku za součinnosti pp. universitních profesoru 
Dru Kafky, Krčmáre, . Stiebera, Svobady a Weisse, k superrevisi, jejíž úko
l~r.n bude zpracovati elaboraty jednatlivých subkomitétu .y jednotný celek, 
ph čemž bude pfihlížeti i k posudkum, . jichž se dastala návrhum do(sud uve
f~jrieným. Ministerstva spravedlnosti . abrací se proto apetne na verejnast 
s !vý~vou, ~bys, . ní~ sdeleny byly podnety, týka}í~í o~~ ~táz,ek, : urrr:aventch 
v : obcanskem zak0mku a v elaboratech subkomltetu resenych. Cmabaraty 
tyta lľe objednati 'v presidiální kanceláfi ministerstva spravedlnosti.) 

Literatura. 
Obecné SriaderHe Ola Slovensku. Na základ e uh. zák ona XXII. z r. 18Ei6 

do plneného zákanmi českOSlovenskými a príslušnau judikatúrou. 
Príručku sostavil Dr. Otta Rosenauer, ministerskir tajomník ti min:-

sterstva s plnou mocou pre správu Sloveúska. ".' " 
: " n. vydanie 1924, str. 485. Cena 58 Kč. Nákladom vlastným. 

.::' V naší retmhlice platí čtveró všeabecné zfízení obecní (pno Čechy, 
Moravu,Slezska, Slovensko s Padkarpatskau Rusí) a nad ta zvláš'tní ' zfí: 
ze'n'í abecní, vydané pro jednotlivá (lO) mesta siatutární v zemích histari
ckých. Všeobecná zfízení abecní v zemích histarických ' jsou takmer shodná, 
opír·áHce se o ríšský zákon obecní z r. 1862. Vetší tozdíly jsou mezi mesty 
statutárními. Rovnež zfízení obecní na S:ovenshi' se dasti liší od typfl v ze-
mích' historických. . , 

Snahy o jednotnou 'úpravu obecního' zfízení ' v celé repub:lice nemely 
dasud úspechu a byly upravovány spíše jen jednatlivé časti obeeních zfí
zení, zejména volební rád ,do abcí a finanční práVd obecní, sluč6Vání abcí a p. 

Není divu, že takovéta částečné úpr'avy byl02: mnO'hdy ne~nadna za
pnouti do systemu platných obecních zfízeÍ1'f ' a že vycháiely tu Pfi výkladu 
značtlé pochybnosti. To zejména platí a slavenském · úÍzerrí ·obecním v čas 
I!lf.e\rtatu platném (zák. čl. XXII ': 86) . : ',. . ,-, . 


