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PUBLIK CIE ministerstva pre sjednolenie 
zákonov a organizácie správy 

VESTNÍK. 

Ministerský rada Dr. fritz: 

Puhlikace unifikačního ministerstva. 
Pfi odchodu ministra Dra Dérera z unifikačního ministerstva zasluhuje 

zvláštní zminky publikační činnost tohoto ministerstva, jelikož podnet k ní 
dán byl práve odcházejícím ministrem Drem Dérerem a to hned v dobe, 
kdy poprvé byl vedením unifikačního ministerstva poveren. Na nutnost 
činnosti pubJikační pOukazoval ministr Dr. Dérer i v dobe, kdy sám 
miIJisterstvo nevedI, a po opetném nastoupení úfadu ministra unifikace 
vénoval zvláštni péči tomu, aby zlepšil podmínky této činnosti minisr1:erstva 
a umožnil ji v širším merítku alespoň pro nejblíže pfipravovaný rozpočtový 
rok, t. j. rok 1927. 

Na vysvetlení pubIikační činnosti unifikačního ministerstva dlužno 
fki toto: 

Kol vlastního problému unifiklačního kupí se celá rada problému jiných, 
které vyvolány byly temitéž p.fíčinami jako unifikační p-roblém samotný, 
nebo vznikly pri fešení problému unifikačního jednak pro zplIsob, jakým 
se unifikace druhdy provádí, jednak proto, že rešení unifikačních otázek 
v krátké dobe jest neproveditelným. Podrobneji vyjádreno jde hlavne otyto, 
veci. Prevzaté právo jest nejen právem ruznorodým, které tfeba nahraditi 
právem jednotným, nýbrž zároveň i právem, jehož awthentickétexty s'epsány 
js ou v jazycích cizích. II je-li tu preklad techto textu, jest prevod takový 
do čsl. státního jazyka pouhou pomuckou podpurnou, vedIe níž vlastním 
pramenem práva a pravým podkladem jurisdikce zustává tem cizojazyčný. 
Jest pravda, že nápravu v tom spočívající závady ' bylo by lze zjednati 
nejen' unifikací - pro ten okamžik v celém rozsahu neproveditelnou, -
nýbrž na pr. i pouhou republikací predpisu event. již preložených, i tu vŠlak 
šlo by o úkoly velmi rozsáhlé. Pokud jde o Slovensko aPodkarpatskou 
l(u~ chybí však i prekladové pomucky, a potíže takto stupňované se časem 
jen ješte ~horší, když maďarsky psané originální texty stávaj! se čím dále 
tím nedostupnejšími tím, že i právnickému dorostu slovenskému maďarština 
zustává již jazykem neznámým. Problém prekladu právních pramenlI jest 
tedy vedIe problému unifikace pro Slovensko zvlášť akutním. Ale ide ješte 
o problémy ,jiné. Unifikiace provádena byla často zpusobem tím, že platnost 
rakouských zákonu, které p'revzaty byly pri prevratu 'pouze pro zeme, 
mimoslovenské, rozširuje se zákony československými ' na Slovensko a 
Podkarpatskou Rus pouhou citací, t. j. bez sou časného otisknu tí starého 
textu ve Sbírce zák0!1lI a nafízení, po ce1ém státnÍm území rozširované. 
Pred tím nedostaly se texty techto zákonu nikdy do slovenských krajin, 
a dodatečne dnes si tyto končiny české vydání príslušných čá5Jtek bývalého 
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Ťíšského zákoníku více opatfiti nemohou, jelikož ·zásoby tohoto českého 

v~rdání byly po prevratu vídeňskými úrady skartovány. Jaká potíž vzniká 
tím, že platný zákonný teXtt v celém rozsáhlém území nikdo nemá a opatfiti 
.si nemuže a to nejen z širší verejnosti, nýbrž ani u úfadu samotn~Tch, 

netfeba jiste b1íže vysvetlovati. A konečne je tu ješte svízel ta, že dvojLtostí 
práva, jeho zmenami zákonodárstvím novým vzniká taká neprehlednost 
a spletitost právních predpisu, že samo,tným činitelum zákonodárným a 
orgánum státní správy zustává právní úprava .jistých oboru nejasnou. 
Jak potom právem takovým ríditi se má prosltý občan, jak človek drobný, 
ncmající prostfedku l1Ja odbornou právni poradu, jehož zájmu se predpis 
však často co nejcitelneji dotýká? Sezná-li státni správa pri legislativních 
nových pracích, že jsou tu závady podobné, nastává jí jiste povinnost, 
abyalespoň ve zvlášť duležitých prípadech a u predpisu ur,čených pro 
hospodársky slabé bylo nejak pečováno o ujasnení a snazší orientaci. 
A problému jiných podobných, jež kol vlastního problému unifikačního 

.se vynoruji, byl o by lze uvésti ješte celou radu. 
Jest pochopttelno, že problému tech všímá si práve ministerstvo 

uuifikační, když již rešení jich· od rešení vLastního úkolu unifikačního ani 
oddelovati se nedá. Za nynejší úpravy kompetence unifikačl1Jího ministerstva, 
pfi tom, jakou jen merou této instituci rešení unifikačního problému bylo 
.svereno a dovoleno a dále pri tom omezeném počtu sil, jichž prijetí unif. 
ministerstvu bylo povoleno a umožneno, a konečne pri pr.anepatrných 
fjnančních proSitfedcích, které tomuto úfadu dány do rukou práve na 
pnblikace tiskem, nezbývá unifikačnímu ministerstvu, než aby více jen 
upozorňovalo na nutnost a zpusob rešenL toho kterého problému, než aby 
vlastními silami a prostfedky rešení toho samo ihned také se podjímalo. 
Jdef jinak o problémy často v pf1avde obrovské. Tak pouze pri prevodu 
maďarsky psaných právních pramenu, ~ež mely by taklto býti učineny 
úfadum občanstvu dostupnými, šlo by o prevody settisícu tiskových 
stran a o náklady milionové. O tom, že i republikace predpisu byla by 
úkolem nejvýš obtížným a rozsáhlým, stala se již zmíl1Jka. Nákladným 
však jest i vydávání jakýchkoliv príruček jiných, a - všude jedná se 
práve o činnost publikační, o nutnost tisku nlzných pomucek a príruček, na 
než zatím povolovány byly úvery co l1Jejskrovnejši, vLas~ne takorka žádné. 
A práve v Československé republice je publikační činnosti v souvislosti 
s rešenim unifikačního problému zvlášť zapotfebi. Situace ostatních státU 
nástupnických v techže vecech 'je Hnát jmenovite i situace republiky 
Rakouské, pokud 'jde o prevody maďarských textť1 býv. práva uherského. 

. Republika Rakouská muže alespoň pokud jde o zákony používati již 
nemeckých prevodu, starým režimem v prijatelné dokonalosti porízených, 
Ueba jinak ne bezvadných, a jeH nová príručka - známý »Rechtsarchiv 
des Burgenlandes« - mohla se proto omeziti na pouhý jakýsi doplňovací 
dH, skrovného jinak obsahu, zahrnujicí pouze preklady základních predpisu, 
jež dosud v upotfebitelném nemeckém prevodu jinde vydány nebyly, pokud 
jde specielne o zákony, pak jen preklady zákonu, vydaných 1eprve po r. 1913. 
Je pravda, že i slovenské preklady maďarských textu byly již i v dobách 
drívejších porizovány. Na rozdíl od prekladu nemeckých jsou však tyto 
slovenské preklady až ~arážeHcím zpusobem nedokonalé a v praxi zhola 
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neupotrebitelné. V pomerech našich nebylo by proto možno hledati výpomoci 
jen v nejakém svazku doplňovacím, obdobném zmínenému právnímu archivu 
Burgenlandu, a nedá se na tento právní arch iv Rakouské republiky pfi 
JJosuzování pomeru našich poukazovati. 

Jinak potreba činnosti pubIikační v souvislosti spracemi unifikačními 
je nespornou stejne jako je jasným, že s prostredky omezenými na nekolik 
málo tisíc korun nelze se poušteti do podniku, vyžadujících nákladu 
milionových. Do podniku takových nemohlo se pouštéti proto zatím ani 
unifikační ministerstvo, které nebude moci v rozsáhlejším merítku potrebné 
pomucky opatrovati, dokud nebudou uznány jeho požadavky po vetším 
počtu sil a vydatných úverech na tisk. Ani soukľomé podnikání neobejde 
.se tu bez podpory státnÍ. Podnikání takové zasluhuje jinak plného uznání, 
a nutno víta.ti jmenovite počiny, k nimž v poslední dobe tu docházÍ. 
Soukromé podniky, které pooaly se zabývati tiskem prevodu maďarsky 
psaných pramenu slovenského práva do československého státního jazyka, 
hlásí se o pomoc státní však pravidelne opet práve v min. unifikačním, 

a to muže podobným žádostem tím méne vyhoveti, čím tísnivejší je jeho 
situace, pokud jde o krytí nezbytných jeho potreb vlastních. Pokud jde 
o vlastní publikační činnost ministerstva, musil jí za vylíčených okolností 
dán býti rámec co nejužší. Činností tou melo se zatím jen upozorňov,ati 

na nutnost publikací toho či onoho druhu a nezbytnost toho, aby čeleno 
by-lo výše vy1íčeným závadám. Tomuto úzce ohraničenému účehJ slouží 
unifikačním ministerstvem vydávaná »Sbierka dôležitých právnych pred
pisov, platných na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi«. Pro sbírku tuto 
byla v ministerstvu behem doby pripravena celá rada publikací, sledujících 
vždy nekterý z výše naznačených účelu. Publikace nákladnejší nemohly 
však iiž býti dány opet do tisku ·ministerstvem samotným pro nedosta'Ťek 
proSltredku, a bylo jich vydávání prenecháváno pak ruzným podnikum 
soukromým, jako pražské akc. společnosti »Československému Kompasu« 
a bratislavskému nakladatels:tvu »Akademii«, event. i soukromým podnikum 
jiným. Jak rečeno, sleduií publikace unifikačního ministerstva vždy nekterý 
z výše naznačených účelu. Tak druhým svazkem sbírky · ministerstva 
»Zákonom o Najvyššom správ. súde« dán byl na Slovensku jak verejnosti, 
tak IÚradum do rukou teprve text tohoto nejvýš duležitého predpisu, jehož 
platnost pouhou citací na Slovensko byla rozšífena, aniž by na tomto území 
nekdo pri tom byl mel možnosti z oficieIní či neoficielní príručky o obsahu 
zákona se poučiti. Stejný účel sledoval jiný svazek sbírky »Zákon o 
spoločnostiach s ručením obmedzeným«. K obeznámení s prevzatými 
uherskými predpisy prispely iiste svazky sbírky prenecruané do tisku Čsl. 
Kompasu: »Kolky a poplatky v republice Československé« a »Trestný 

. poriadok, platný na Slovensku a v Podkarpatskei Rusi«, obe to príručky 
rozslahu velmi značného, obsahující dukladný prehled všech do dotyčného 
ohor~ spadaiících predpisu. Jiným svazkem sbírky »Služobné smluvy na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi«, obsáhlou, se zvláštní pé-čí sestavenou 
príručkou, vyhoveno výslovným prá ním organisací delnických, současne 

ale i potrebám ostatních kruhu príslušnými predpisy dotčených a konečne 
i pfáním tech, kdož v tomto oboru jsou povoláni k tomu, aby platným 
právem pfisluhovali. Príručka, beroucí zvláštní zretel na veci pro delníka 
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eminentne duležité, usnadniti má v tomto oboru také dal ší legislativu do 
budoucna .a pripraviti unifikaci v tomto oboru práva. 

Unifikační mini sterstvo je odhodláno ve svých publikacích dIe 
možnoSiti pokračov1ati, a práve bezprostredne pred odchodem ministra Dra 
Dérera dalo do tisku príručky nové, z nichž nekteré vy jdou již v ne1blíže 
pfíštích dne ch. Je t o v prvé rade » Československý obecný záko ník 
občanský a občanské právo, platné na Slovensku a v Podk,arpatské Rusi«, 
jehož tisk prevzala společnost » Československý Kompas «, - a pak odborné 
pOjednání menšího rozSIahu , »Mezdné príjmy a darI dôchodková (z príjmu) «, 
jehož zvláštní výtisky poflzeny však na výslovné prání, tlumočené mini
sterstvu opet z rad slovenského delnictva. - - Príručka prvá, čítající 

témer 2000 tiskových stran, obsahuje komentované vydá ní dosud platného 
zákona oboanského, v jehož komentári je podrobné srovnání občanského 
práva platného v Čechách , na Morave a ve Slezsku s občanským právem 
platným na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Komentárem príru<Č!{y 

dostává se o slovenském občanském právu všem zá~emníkum zvlášť 

vhodného poučenÍ. Srovnáním obou prá v pripra ven však také pro unifikacÍ 
občanského práva nejvýš potrebný a účelný podklad. pr"iručku zpracoval 
referent unifikačního ministerstva universitní docent Dr. františek ROlLček. 
Právní stav v tomto oboru na celém státním ,území osvetlen príručkou tím 
vke, že vedie vlastního obsahu norem pojat byl do príručky i jich 
výklad s ,četnými odkiazy na všechny zákony, se zákonem občanským 

souviseiící, na príslušná nafízení, výnosy, judikaturu československých 

soudu nejvyšších i nižších, judikél!turu bývalých soudu rakouských, na 
veškeru príslušnou literaturu československou, a to i časopiseckou a 
konečne i na všechny výkladové pomucky, zabývaiící se právem sloven
ským. Část príručky, týkající se specielne občanského práva slovenského, 
zpracoval velmi dulcladne s pflhlédnutím ke všem príslušným zákonum, 
narízením i bohaté judikature prednosta civ. soudního oddelení unifikačního 
ministerstva min. rada Dr. Julius Karmán. - Druhá príručka sestavena 
byla s výslovným zfetelem na port:ľeby kruhu delnických a na prání 
z techto kruhu pronesené. Príručka má ujasniti právní úpravu v oboru 
zdanení mezdných príjmu. Pojednání sepsal ministerský rada finančního 

odboru unif. ministerstva Augustin frána, a bylo pOjednání toto pod názvem 
»0 mezdných prijmech a dani duchodkové (dani z príjmU) « otišteno také 
v pfí10ze »Právneho Obzoru «. Článek, krome četných iiných podrobností, 
obsahuje výklad o predmetu dane , o odpočitatelných a neodpočirtatelných 

srážkách, o zdaňování domácností, o daňové sazbe, o prizpusobení této 
s'äzby individuelním pomerum zdaneného (zvyšování a snižování pravidelné 
s8zby dIe individuelních pomeru), pak o quasiexekučním opatrení II. článku 
zákona číslo 295/1921 a konečne výklad o úlevách poplatnictva z kruhlI 
delnických, které poskytnuty byly cestou zákonnou i adminis~rativní. 

O techto úlevách pojednává článe-k ovšem s hlediska ustanovení, platných 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. O ustanoveních, jež upravuiÍ _ daií. 
dôchodkovou, vymerovanou z duchodu mezdných, pojednal článek již i se 
zfetelem k projektované osnove reformního zákona o dani z príjmu. Poučení 
podáno bylo zpusobem návodným a soustavným tak, aby delnictvu 
usnadnilo orÍ'entaci v predpisečh o dani ze mzdy. V článku jsou konečne 
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'Zpracována také vyn 
buď vubec známa, 
má proto význam i 
a poučí i tyto o dani 

valne nelí ší a ie 

1ící 
nésti zejmé'na v 
-plyniOll\cí z o:b s aJhov 
v ,dJľlUlhlé ,prálvll1í 
c.i.teh1,é. UnÍlfi:klační 

svých úk·oIu, ,a:by v 
pr ov edJj.o oo tI ed dI 
j,e dnotn e sou dní 
Obrt:ížného úllmlu _,pr 
pred .t[,emi rolky . 
vání o-snovy nové 
zvláštní,ch komisí ch 
a un:iJfi:kaon~m 

'n;UJlých lete,ch 's Ú 

SP'fav ediln'Os·ti , vnitr 
m.Lnis,berskému. Do 
také ,již 'Osnov'u sj 
pi:sy 'o r~z,ení opra 
práve nyní Ipred:m 
mrnist.erstvell11 ,k . 
fikalČl1í,ho minis 
alž 225. 'us'ta;novení 
shoroiVými soudy 
'soudy okresními. 
1895, p'l,atný dosud 
vání jeho texItu 
rum, k ~poznátkum , 

še11Jostem, které 
SIOUdní1ho, Ipla·t'l1'ého 
,daného v r 'oce 1 
jících ,poHe,bálm 
ním rt'OhOlt·O dv I 

cÍtova'ný ,oivlHní 
hlížeruo. Dohotov 
jetiíž zdár.ný výsl 
Pfioces.uMního, jm 
::s!tfedu pr.aoOlVII1í:ku 



)oru ' také další legislativu do 
u práva. 

ve svých pubIikacích dIe 
pred odchodel11 ministra Dra 
nekteré vy jdou již v nejbHže 
loslovens ký obecn}T zákoník 
lsku a v Pod~arpatské .Rusi«, 
Ý Kompas «, - a pak odborné 
daň dôchodková (z príjmu) «, 

lovné prání, tlumočené mini-
_ . Príručka prvá, čÍtající 

)vané vydání dosud platného 
drobné srovnáníobčanského 
;lezsku s občanským právem 
Rusi. KOl11entáfem príru'čky 
II všem zátiemníkum zvlášf 
a yen však také pro unifikaci 
podklad. Príručku zpracoval 
locent Dr. František ROLLček. 
lzemí osvetlen príručkou tím 
at byl do príručky i jich 
ly, se zákonem občanským 

udikaturu československých 
ých soudu rakouských, na 
lU, a to i časopiseckou a 
lbývaiicí se prável11 slov en
ans kého práva ~ovenského 
všem príslušným zákonunľ 
udního oddeleni unifikačníh; 

Druhá príručka sestavena 
hu delnických a na prání 
Liti právnÍ ÚPľiaVU v oboru 
ninisterský rada finančního 
) pojednání toto pod názvem 
ni z príjmu)« otišteno také 
četných jiných podrobností, 
elných a neodpočiItatelných 
sazbe, o prizpusobenÍ této 
Ivání a snižování pravidelné 
ekučnÍm opatrení II. článku 
vách poplatnictva z kru h L'l 
ákonnou i adl11inis;/:rativní. 
~diska ustanovení, platných 
Iwveních, jež upra vují dalí 
~h, Dojednal článek již i se 
na o dani z príjlTIl,1. Poučení 
lTným tak, aby delnictvu 
ly. V článku jsou konečne 

zpracována také vynesení ministerstva financí, jež širší verejnosti nejsou 
bud vubec známa, nebo jsou známa jen zpúsobem nedostat eéným. Článek 
má proto význam i pro poplatníky mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus 
.a. poučí i tyto o dani z prijl11u, ôelikož daň z príjmu od dane dôchodkové 
se valne neliší a jelikož zmínený reformní návrh zákona o dani z príjmu 
:se vz1ahuje na celé Státllí územÍ. 

Unifikační ministerstvo dokončuje prípravu dalších ruzných publikací 
pro tisk. Bližší zprávy o nich budou podány ve vhodném oklamžiku. 

Uniiik,ace c:i,vHního práva procesního. P ,rá'V,ní dv'odHo/st, zlnesil1adňu

JICI výkon a ochramu :p,ráv la vedoucí čalsto k váJžnÝiJTI k,oH'sím, lze Itežce 
nésti zejmé'l1'a v oboru predlpdsuo ~ivilním právu P'fiO ce.s1l1 im. Obtí,že, 
·plyno/ucí zo:bsaJhové rUZil1.Qsti '11'0 r ell11 , st,up-ňuje neznal'ost práv.a, pl[atného 
v / c1ľ1ulhlé ,práJvní o,bfuaslti, a ne'sll1áze a újmy 't ak,to vznikající jlSo'u nedvýš 
cHe,iné. Un,iJfi:k,ační mi,nisterstvo vytkl[o si pr,olto za jeden z .pred!l1kh 
svýcih úk'o'lu , .a:by v ,zá,jmu k'licLného· výlv.o'je ž-ivotnkh a 'P'rávních pomeru 
p,roved!J.o oo nerjdfíve sjedno[cení ,zák,onu civilne-pr·ocesních a uíP1'avu.o 
j·ednotne sou dní ochmnu s[olu,kr,omý[chpr.áv na celém s[tátním územÍ. 
Q·Mížného :úlko·!'u IP,rá ve zmíne-ného 'P'odjaJ-o se 'lIlnWkalční mini'sterstv'o již 
.pred ,tf,emi rOlky: NejlPrve ' 'phkwlČilo .poD .svedomité prílprave k vypraoo
vání ,o-sn-ovy nové jedn01n,é nmmy j'urdsdikčl1iÍ. O snov.a 1ato bytlia ve 
'Zvláštní.ch komi.sích odbofil1Íku, ze :zástupcu vedy [ praxe sestaveU1ýlOh 
a un:iJfi:ka;6n~m minhte,rsÍ'vem v P,ra'ze .a v Br:arti.s,laJve zffzený,oh, ji,ž v mi
·,tmlých lete.ch [S úSlpechem projednána za úČ!asti zás,tupcu aninisrt:ers1ev 
SP'Tav edilno-s,ti, v.nitra a obchodu 'a jest jdž pr,ipraven:a: k proljednání mezi
m ,i,niSlf.erskému. Do konce fiOku 1925 vYPf,aioova:lo ull1lifiika.čnÍ ministe-rst'vo 
také ,již osno'V'u .sjed:ruoceného civillního so·udníihD f.ádu, - až n.a .por ed
·p.isy '0 rÍlz,ení op.ravném a rízení zvláštnÍIm, - ,a DsnDva tato stala se 
pTáve .nyní IPredmetem jednání pražské .odborné komi/se, unMika.očním 

mrn'i's'Í-erstvem Ik 'tlOmU1to účelu zfízené. o.~il1'ova jestpraoCÍ ex,pelr,ta uni
-ŕik·a1ční,ho mi.niste,rstva unit proIÍ. Dra Václava Hory, obs.ahuje ry § 1. 
a/ž 225. ·us[tanovení lVšeobecná, v §§ 226. až 432. predlp~sy o fízelľlÍ ;pred 
sh-or'olVými sloudy Iprvé s'tolnce a v §§ 433 . .až 460. predpisy o rízen[ lpred 
·sGudy okresními. Základem nové osnovy jest civilní soudní rád z roku 
1895, p'l[a,t'llÝ dO'sud v Čechách, na MoraNe a ve SlIezsku. Pfi prepra.oo
vání jeho. texItu bYlI vzaJt p.e,člivý zre,teil ke (Zmeneným ,práovním pome
rum, k !p,o.zn.átikum, k :nimž pwceslllí veda ,z3itím doslpela, a pak ke zku
šen0'stem, které -dosavad'l1'í s,oudní p.raxí byly zí.stk:á!l1y, Z dvHního rádu 
sloudního, Ip.Ja1ného t[oho ,čas[u na SII'ovensku a v P ,oldkar'patSlké Rusd oa vy
·danlélho v ,roce 19'11, prevza'ta Iby,J.a celá f,ada ustanovení, ~élPe vybo1v,u
jících ,po1re:báJm nynejšího 'právní:ho živ[o.ta, a bylo ku všem u.s,t,ano've
ním rt'olhot,o dvillll1lího so'udního fádu, který ,utUi~ikaiCÍ, - ,s.tejne jak·o' dfÍ've 
cit'ova'11Ý ,oivlUní so'uodní fád z roku 1895, - bude od.s,kall1en, pilIne tpri
hlíž el1iO'. Dohotovená osnova jest -ohsáhlou a. obtížnolu ipr,ací Iegis,l,altiiVll1í, 
jedÍž zdár.n.ý výsledelk za'beZtpečen by;l lP DV ol á:ním vyn.i.ka:jícíhD odborn~kta 
p.r,oces'uá-l.ní'ho, jmenovanélho j'~ž .u'l1litV. pľo,fes·o,na DréIJ V ádaV:3i Hory do 
.sHedu pr,aoOlVIl1Íku un.ilf.iikačníhD 'illJniS't.e1r.stv,a jak'o experta. Pfedbežn.é 
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odborné ·pr·ojednání oSinorvy dOlspe,lo tím, že osnova dodána byIa rk p·o
s'ouzen.í o·c1homýrn komisÍrn minis,terstva, svého ko,nečnéhro' srtadi'a,. Po 
pa so,uz enÍ osnovy ko:mi.sí pr:ažs!koill d01jde v brelonu IŤ:. ,r. k projednání 
olsnowy v odborné d{IQm~s;i bra,tislavské, načež prilkif'o'čí se ke konečné 
reidakci. Sp'olI1I.1 s OS'ThO'VOU je'<;lnotné n.ormy jmrisdikční bude P,aJk i os'TItova 
no'v-éhooivilní:ho souc1nílho rádu, .po dolp,Lnení predpdsy '0 rízení opra,vném ' 
a zvláštním, rozeslána k projednání meziministerskému a pripravena tak 
pro schválení ústavní. 

Unifik,3ce predpisu o odčinení odsouzen.Í. Un1fika,ční min,is-íers,tvo 
vYP/ľ,a DOlv,aJl O· 'O:Sll'OVU zá;}cona oo z a lh 'l a, z e Dr í o d s o u zen í. ObtÓanská 
z'aJchov,allos'Í má v ž·ivote Zlnačný význam a iím i vysvedčemí o ní. Zá
jem IDa ,t'om,aJby ·ohčanum ke spo,fádall1.ému ž,ivo,tu se 'VráJtrivš~m z<l!cho
v.al'otSIÍ by/la čas·ern opetne vrácooa, je ipWt,O jiste velmi Zina,čný. O talko
vMo 'vliácení z.achovailos,ti by,l'o všalk dosud pos,t'éuráno vhodnými pred
pisy 1P0,uze v státnírn území mimo Slovensko a Podka.r1pa.tskou R.,us". Na 
Slovensiku a ,p'o.dlmT'pa'tské R.usi 'Pfedpisy 'v tomt,o smeru chybely a 
stedne ,t,<l!k-é os·oby vojenské neby.ly Úrčaistny IZmíneifl'é výhody. Temto .ne
dostart:ldlm 'odpomáhá nyní cito/van,á osnova un iďi.k a fu íh o ministe/rs'Íva. 
Nezavátdejí s:e v zásade nej.aJké n,ové normy, v podstate jen bývalý ra
kouský zákon ze dne 21. bfezn.a' 1918 č. 108 f. z. o ,odčinení o,dsouzenÍ 
mzšii\urje 'se na SIovensko a P 'odkaf'p.ats,kou Rus. V os'nove i v l1'aJdpisu 
rzákona by,la instHuce odčinení odsouzení (t. L výmaz odsouzenÍ z H~tj

sníku trestU) nove pojmenována; mluví se o zahlazení odsouzení sou
hUasne IS o,sno'Volu všeobecné iSáslti budoucí,ho ,trestního z.ákona. Zmenou 
názvu nemá vš'aik bý,ti .na'zl1račena zmena jnsrt:Huce, ,ani oo do rrD'ZSlahU, 
ani ·00 do iPrávníoh účinku. SlkutečnO'u 'odchylkou od rakouského záikona 
o· ,odčinení odsouzenÍ jest mo·žno!st sO'udního zaMazení ·ods,o,uzení d 'Pri 
tež:ký,cih trestných či'nech. Podmí11iko.u tu je.s.t, aJby rOlosudek ,neweI na 
prílsnejší tres,t než ;na tresrt .na svo'bode peN roku a isolu-li ~u zcela mi-

"mofádné .ork,oJnos,ti, je,ž činí odsou.zeného hodným 'zaJh'~<l!zel1í jeho o,dsou
zení. Os'tatní úchylky ,jsou rázu mé ne významného,. V osn,o·ve 'otbs,arž,elt1y 
i's,oru jen ta/ko'vé zmen.y, které by,ly nll'tny sohlledem na p'OsJavadnÍ 'Platnost 
trojího trest. práva na území státu a vyvoIány byly dále zák. na ochranu 
r,elpubld.ky. TaJké db-áno toho, aby zákon vyhov·oval pož,adav.kum norvých 
pomeru. Predpisy v osnove obsažené reší neiprv otázky, která odsouzení 
mohOill býti z arh la z e'l1'a , jak dloub'é 'lhu.ty (zkušehní doby) museH u.plY'llio'uti. 
aby zahlazení odsouzení mohlo býti povoleno a iaké js ou podmínky za
hlazení v prípade, jedná-li se o nekolik odsouzení. Dále upraveny isou 
v osnove otázky, týkající se právních účinku zahlazenÍ (vyloučení dotazo
vacího práva soudu nebo jiného úfadu a odsouzení) a pomeru zahlazení 
odsouzení k reistfíku trestu (poznámka zahlazení). Pripojeny isou ješte 
predpisy o prorničení zápisu v reistfíku trestu, o príslušnosti k fízení o 
žádostech za zahlazení odsouzení, o zpusobu rízení a pomeru zahlazenÍ 
odsouzení, povoleného soudem, k milosti presidenta republiky. 

Dr. Emerich Polák: 
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