
K § 108, odst. 1 trz.: 
Za rozhodnutie alebo opatrenie súdne v smysle § 108, odst. 1 tn. 

možno označiť u okresného súdu len taký úkon, ktorý bol prevedený 
v trestnom pokračovaní samosudcom tohoto okresného súdu. {Zm IV 
672/34, z 2. februára 1935.) 

K § 227, odst. 2 trz.: 
Okolnosť, že proti krive obvinenému nebolo zavedené disciplinárne 

pokračovanie, je pre posúdenie otázky, či čin obžalovaného je prečinom 
podľa § 227 trz., nerozhodná; má len význam s hľadiska ,§ 229 trz. do
iyčne spôsobu zahájenia trestného pokračovania. {Zm IV 475/34, 24. 
februára 1935.) 

K § 310, odst. 1 trz.: 
Deti na okraji silnice sú prekážkou, pre ktorú má riadič automobilu 

zavčas upraviť rýchlosť jazdy tak, aby aj pri nenadálom vbehnutí nie
ktorého z detí do cesty mohol vozidlo na celkom krátku vzdialenosť za
:staviť. {Zm III 631/34, z 24. februára 1935.) 

Rozhodnutí Ne,iv. Spr. soudu. 
V álečným úkonem ve smyslu zák. čl. LXVIII: 1912 je jen takový 

úkon materieine v tamto zákonném článku určený, který byl požadován 
a poskytnut pro účely částí ozbrojené moci nebo pro bezpečnostní opa
trení, nutná v zájmu vedení války. - V i§ 1. zák. o válečnývch úkonech 
LXVIII : 1912 jest stanoveno, že v dobe mobilisace, jakož i pri doplnení 
na válečný stav, mohou býti jak pro účely mobilisovaných {na válečný 
stav doplnených)... částí ozbrojené moci, tak i pro bezpečnostní opa
trení, nutná v zájmu vedení války, požadovány v 'tomto zákone určené 
válečné úkony. V § 3. téhož zák. jest pak určeno, že za válečný úkon, 
pokud tento zákon nestanoví výslovne jinak, pľísluší primerená náhrada, 
'o níž má podle § 33. rozhodovati, nebylo-li mezi stranami dosaženo do
hody, zvláštní ministerská komise. Z tohoto znení § 1. jest patrno, že 
nikoH každé póskytnutí nejakého úkonu vojenským částem, i když jeho 
obsahem jest plnení, o nemž jsou obsaženy predpisy v dalších ustano
veních cit. zákona, tedy úkony v tomto zákone určené, jest válečným 
ukonem ve smysle tohoto zákona, za nejž pľísluší náhrada podle tohoto 
zákona, nýbrž jen takový úkon v citovaném zákone materiálne určený. 
jenž byl požadován a poskytnut pro účely částí ozbrojené moci nebo 
pro bezpečnostní opatrení, nutná v zájmu vedení války. Nelze tedy za 
kriteria, jímiž jest vyčerpán obsah pojmu válečného úkonu ve smyslu 
citovaného zákona, za nejž pľísluší náhrada podle tohoto zákona, pova
žovati jen skutečnosti, že bylo za války plneno vojenským částem , a 
že predmetu, jež byly poskytnuty, vojsko skutečne užívalo nebo je spo
trebovalo, nýbrž nutno ješte, aby obsah plnení sloužil účelum částí 
ozbrojené moci, že tedy obsah plnení byl požadován k tomu cíli, aby 
zabezpečil účely, jimž části ozbrojené moci mely sloužiti. Požadování 
úkonu, jež nebyly vyžádány lc tomuto cíli, není pak požadováním úko
nu válečných, za než pľísluší náhrada podle zákona o válečných úko
nech, nýbrž požadováním jinakým, svémocným, za než osoba úkony ony 
poskytující, neplníc úkonu válečných ve smyslu cit. zák. čl. LXVIII : 
1912, nebude moci požadovati na vojenské správe náhrady podle záko
na o válečných úkonech a v ľízení podle tohoto, zákona predepsaném. 
~(Nález z 1. X. 1935, č. 17.892/35). 

Zákon č. 43/1930 neklade dohode stran, pokud jde o výši pastevních 
'poplatku, žádného omezenÍ. - V prvé rade ponechává zákon stranám na 
vuli, aby se o výši pastevních poplatku dohodly. Dohodnou-li se, nenÍ 
starosta oprávnen vubec poplatky predpisovati a vybírati. Oprávnení 
toto nemá zrejme ani tehdy, jestHže se strany dohodly na poplatcích 
vyšších, než jaké jako nejvyšší sazby jsou podle § 7 odst. 2. zákona 
určeny. Dohoda o poplatku za užívání pastvín nemôže proto vubec zá-
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konu odporovati a § 10 zákona, který p,rohJ,a~uje za nepl~tné dohod~, 
jež se zákonu protiv~, se na dohody, ytykaJlcl se poplatku za pasem, 
vúbec nevztahuje. {Nalez z 1. X. 1935, c. 18.386/35) . 

Podle § 58 stavebního statutu býv. župy trenčanské, schváleného min. 
vnitra 10. nl. 1905 pod č. 11.514/111. d), .~?h<!u b~ti, uvnitf. obce pov~le.n~ 
živnostenské závody jen tehdy, nemaJi-li skodhvehyo vhv~ na ve~ eJt~e 
zdravotnictvÍ. - Prohlásí-li tedy zdravotní znalec, ze proJekt~vany za: 
vod nebude míti škodlivý vliv na verejné zdraví, ~ak nestoJ l v cest_e 
stavebnímu povolení predpis § 58 stav. statutu. (Nalez ze 4. X. 193J, 
č 18.477/35). 

Stavební statuty býv. municipií a mest s regulovvaným magist~?te~ 
nepozbyly platnosti tím; že nebyly p~ prev~atu ~o~e ,potvrze~y o pľlsh:~
nými činitelmi, ani tím, že nebyly vyslovne zmenenym po~eru?I pľl
zpusobeny. - Stavební statuty byly zákonem č. 11 /1918 recIpovany do 
nového československého právního rádu, ovšem pouze p()tud, pokud ne
jsou v rozporu s novými státoprávními pomery. N ení však zákonnéh~ 
ustanovení, že by další platnost jejich by~a .. závislá n?- novéľl: potvr.zem 
príslušnými činiteli , jež bylo podmínkou Je]lch platneho vzmku, am na 
tom, že byly výslovne zmeneným pomerôm pľizpôsobehy. (Nález ze 4. 
X. 1935, č. 18.479/35). 

Statút býv. župy nitranskej o držaní zbrane, schválený ministrom vni
tra 12. VII. 1913 pod č. 38.878/VI. - a neposkytuje právný nárok na ude
lenie povolenia k držaniu zbrane. štatút tento stanoví v § 1., že k 
držaniu jakejkoľvek strelnej zbrane je zapotrebí úradného povolenia, 
ktoré s účinnosťou na jeden kalendárný rok udeľuje v okresoch hlav
ný slúžny po slyšaní mienky obecného predstaven~tva ,a po prí~a~~ prí
slušnej četníckej stanice. V ustanovem tomto me su uvedene zladne 
podmienky, pri ichž splnení úra.d uchádzaču povoleni.e k ~rž~ni~l s~rel
nej zbrane udeliť musí, naopak Je z tohoto ustanov ema zreJme, ze urad 
pri udeľovaní tohoto povolenia rozhoduje dľa vlastného, voči stranám 
neomedzeného voľného uváženia, v ňomž zaiste má v prvej rade prijsť 
k platnosti ohľad na bezpečnostné záujmy štátne, ktoré sa kontrole strán 
vymykajú. Že takto dlžno vykladať ustanovenie § 1. cit. štatútu, ply-

. nie jasne z predpisu § 3. odst. 5. tohoto štatútu, že hlavný slúžny neni 
viazaný mienkou obecného predstavenstva a četníckej stanice, kde te
dy a contrario je vyslovené, že ani jediná direktiva, ktorá je úradu pri 
udelovaní povolenia tohoto vo smere pozitívnom daná, neni takého rá
zu, že by mohla voľné uváženie úradu nejako obmedziť. Tomuto vý
kladu cit. ustanovenia nestoja však v ceste ani ostatné predpisy uvede
ného štatútu. V § 2. vypočítávajú sa len osoby, ktoré povolenia takého 
nepotrebujú, v § 4 sú uvedené podmienky, za nichž uchadzač povolenie 
k držaniu zbrane obdržať môže, čo znamená tedy vymedzenie len vo 
smere negatívnom, že osoby, ktoré podmienkam týmto nevyhovujú, po
volenie takéto obdržať nemajú, nie však tiež pozitívny predpis, že oso
by, u nichž podmienky tie sú dané, povolenie to obdržať musia, a koneč
ne tiež § 5. obsahuje len výpočet osôb, ktoré zbrojný pas obdržať ne
smejú. Pri tejto úprave udelovacieho práva úradného neľzä konečne pre 
opačný výklad ničeho dovodzovať ani z ustanovenia § 13. cit. štatutu, 
ktorý pripúšťa proti odopreniu zbrojného pasu odvolanie k nadriadenej 
inštancii správnej. Z tohoto, ustanovenia vyplýva len právo uchádzača 
domáhať sa toho, aby nadriadený úrad správny rozhodnutie úradu pod
riadeného preskúmal, pri čomž ovšem ani tento nadriadený úrad neni 
voči strane viazaný žiadnymi zákonnými podmienkami , lež i na neho 
prechádza právo voľnej, ' žiadnymi podmienkami voči ' strane neobmedze
nej úvahy. Z týchto vývodov -sa tedy podává,že na ' udelenie povole
nia k držaniu zbrane dr-a cit štatútu strane právny nárok neprislúcha ' a 
že odoprením ,tohoto povolenia ' nemôže žiadne jej subjektívne právo 
byť porušené. ' {Nález z -5. X. 1935, č. 18.450/-35). 

- Podle polícejního trestního - rádu č. 65.000/1909 není pH fÍzeri.í au
kazním, a tedy ani pri ohledání na míste saméín, - bezpodrilínečrie nutná 
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osobní účast obvineného. Z ustanovení §i§ 88, 109, 12t2, 124, 146 a 147 
policejního trestního rádu plyne jen tolik, že záleží pouze na tom, aby 
rízení dukazní bylo provedeno tak, aby mohlo býti základem pro vydání 
rozsudku. Osobní účast obvineného na jednotlivých částech tohoto fí
zení není však nutná. {Nález ze 7. X. 1935, č. 18.336/35). 

Podle § 134 zák. čl. XIV: 1876 a podle § 17 a 18 nar. býv. uh. min. 
vnitra č. 22.370/1883 jsou majitelé verejných lékáren v fízení o zfízení 
nové lékárny oprávneni uplatňovati toliko takové námitky, jichž obsa
hem je óbrana proti ohrožení existenční schopnosti jejich vlastních léká·· 
ren. - Podle tohoto právního názoru, vysloveného zás?dne již v nálezu 
Boh. A. 8.515/1930, nejsou lékárníci oprávneni vznášeti proti zfízení no
vé lékárny námitky, které smeiŤují ať proti potrebe resp. zbytečnosti nové 
lékárny, či proti osobní kvalifikaci uchazeče o ni, stejne jako proti po
rušení predpisu § 8 min. nar. č. 22.370/1883 o rozdelení lékáren po meste, 
daného výlučne v zájmu verejném a nikoli k ochrane soukromých zájmu 
majitelu dosavádních lékáreň, ačli by ovšem v porušení predpisu toho 
nespatrovali zároveň ohrožení existenční schopnosti svých vlastních lé
káren. Predpis § 17 min. nar. Č. 22.370/1883 jest jen reflexem a dalším 
provedením zásady v § 134 zák. čl. XIV: 1876 vyslovené, aby úrad dbal 
toho, aby zfízením nové lékárny nebyla existenční schopnost dosavád
ních lékáren ohrožena, a muže se tedy ochrany predpisem tím dané 
dovolávati jen lékárník, jehož existenční schopnost by byla bývala ohro
žena zfízením dotyčné lékárny, jejíž zfízení pak nebylo povoleno. {Ná
lez z 8. X. 1935, Č. ,18.570/35). 

V reálním konsensu ke zfízení a provozu živnostenské provozovny 
podle § 25 zák. č.. XVII: 1884 jest zahrnuto i vzetí na vedomost op 0-

vedení svobodné živnosti, která ve schválené provozovne mábýti pro
vozována. - Vyplýv á to z toho, že k opovedi živnosti svobodné stačilo 
podle zák. čl. XVII/1884 každé neformální oznámení úradu o tom, že 
určitá osoba bude na určitém míste určitou živnost provozovati, a ta
kovéto oznámení je zfejme obsaženo již v žádosti o schválení živnosten
ské provozovny. {Nález z 9. X. 1935, č. 18.636/35.) 

Predpisy čl. IV. zákona č. 306/1920 platí také v zemi Slovenské 
a jsou součástí učitelského práva, tam platného. - V § 10. zákona Č. 226/ 
1922, j'mž byly zmeneny a doplneny zákony o školách obecných a 
občanských, byla nove upravena t. zv. kompetence (mužská, ženská: 
smíšená) na místa učitelská . V odst. 7. tohoto paragrafu bylo stano
veno, že ministr školství a národní osvety muže po dobu prechodnou 
určiti výjimky z ustanovení § 10. odst. 2. až 5. i pro obsazování míst na 
všech verejných školách obecních {ludových) a občanských na Slovensku, 
v území Hlučínském, Valčickém a Vitorazském i na území Tešínského 
Slezska; krome toho bylo tam ješte ustanoveno, že ministr školství a 
národní osvety muže orgány, jimž prísluší právo presentační a právo 
jmenovati učitele na techto školách, zmocniti, aby se prípad od pfípa
du odchylovaly v zájmu školy od pravidei daných v čl. IV. zák. Čís. 
306/1922 Sb. Tímto posledním ustanovením bylo tedy ministru školství 
a národní osvety dáno oprávnení, aby pro školy tam uvedené (tedy i pro 
verejné školy ludové a občanské na Slovensku) dal povolení k odchyl
kám od pravidei, predepsaných v čl. IV. z. Č. 306/1920 Sb. Považoval-li 
však zákonodárce za potrebné vydati predpis o možnosti odchylek ud 
predpisu čl. IV. z. Č. 306/1920 Sb. také pro území Slovenska, pak z toho 
nezbytne nutno usouditi, že zákonodárce platnost čl. IV. z. Č. 306/1920 Sb. 
na území Slovenska predpoldádá. Z toho sluší však dále usuzovatiže 
ustanovením § 10, odst. 7. z. Č. 2261.1922 Sb. byla zákonodárcem pr~ve
dena autentická interpretace zákona Čís. 306/1920 Sb. v ten smysel, 'že 
se platnost čl. IV. tohoto zákona vztahuje i na území Slovenska. Na 
~omto stavu nenastala žádná zmena zákonem učitelským čÍs. 104/,1926 Sb. 
Jehož ~ 46 zachoval čl. IV. zák. čÍs. 306/19200 Sb. v platnosti. {Nále; 
zlO. X. 1935, Č. 17.730/35). . 
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1 živnost provozovati, a ta
ádosti o schválení živnosten-
636/35.) 

latí také v zemi Slovenské 
ho. - V ,§ 10. zákona Č. 226/ 
my o školách obecných a 
ompetence (mužská, ženská. 
Ihoto paragrafu bylo stano-
môže po dobu prechodnou 

: 5. i pro obsazování míst na 
I a občanských na Slovensku, 
Ikém i na území Téšínského 
)veno, že ministr školství a 

právo presentační a právo 
.iti, aby se prípad od prípa
l daných v čl. IV. zák. Čís. 

bylo tedy ministr u školství 
coIy tam uvedené {tedy i pro 
lsku) dal povolení k odchyl
. Č. 306/1920 Sb. Považoval-li 
pis o možnosti odchylek úd 
území Slovenska, pak z toho 
tnost čl. IV. z. Č. 306/1920 Sb. 
sluší však dále' usuzovati,že 
b. byla zákonodárcem prove
D6/1920 Sb . v ten smysel, že 
e i na území Slovenska. Na 
1 učitelským čÍs . 104M926 Sb., 
9200 Sb. v platnosti. {Nález 
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živnostenské společenstvo je oprávneno potvrzovati i vysvedčení o 
učebním pomeru a o pracovné dobe ztrávené v živnosti obchodní pred 
platností zákona živnostenského Čís. 259/1924. - Za platnosti živnosten
ského zákona č. 259/1924 náleží podle jeho § 147 odst. 2. a § 160 odst. 3 
lit. c) potvrzovati učební vysvedčení, je-li zamestnavatel členem spolo
čenstva, príslušnému živnostenskému společenstvu a nik oli okresnímu 
úradu, jehož pravomoc k vydávání vysvedčení podle § 67. zák. čl. XVII : 
1884 pominula tím dnem, kdy nabyl účinnosti pozdejší živnostenský zá
kon č . 259/1924 Sb. t. j. dnem 1. června 1925. Otázku pak, zda živno
stenské společenstvo je oprávneno za účinnosti zákona Čís . 259/1924 po
tvrditi též vysvedčení dosvedčující skončení učebního pomeru pred účin
ností tohoto zákona, dlužno zodpovedeti kladne, neboť pravomoc okres
ních úfa du k vyhotovení vysvedčení podlt § 67. zák. čl. XVII: 1884 tehdy 
již pominula a společenstva utvorená podle nového zákona nebyla úme
zená v tom smeru, že smejí osvedčovati jen zamestnání započaté a skon
čené za účinnosti nového zákona. Dlužno proto míti za to, že za účin
nosti nového živnostenského zákona jest živnostenské společenstvo po· 
voláno i taková vysvedčení potvrzovati. Totéž platí i o pracovním vy
svedčení, jímž se osvedčuje doba ztrávená v živnosti obchodní pred plat
ností zákona Čís . 259/1924 resp. pred utvorením se príslušného spole
čenstva. (Nález z 18. X. 1935, Č. 6.867/34). 

O odvolání vo veciach služobných resp. zaopatrovacích požitko" 
obecného úradníka v zemi Slovenskej rozhoduje ako posledná prísluš
ná inštancia správna zemský úrad, a to s platnosťou konečnou. Podľa 
právneho stavu prevzatého na Slovensku s právnym poriadkom uhor
ským rozhodovalyoodvolaniach z usnesení veľkých a malých obcí i 
mest s regulovaným magistrátom ve sporoch o nároky proti týmto ob
ciam, resp. mestom, plynúce zo služobných pomerov zamestnancov obec
ných, resp. mestských a to i dotyčne zaopatrovacích pôžitkov týchže, 
podľa ustanovení § 25. odst. 1. zák. Č . XXII: 1886 vo spojitosti s § 27. 
Č. 1. zák. čl. XXVI: 1896 ako jediná stolica správna municipálne výbo
ry. Na miesto municipálnych výborov nastúpily však na základe § 1. 
zák. Č. 64/1918 Sb. administratívné výbory. Dňom 1. januára 1923 prešla 
podľa § 6 zák. č. 126/1920 Sb. pravomoc, ktorú vykonávaly v týchto spo
roch . administratívne výbory - ako nástupci municipálnych výborov -
na nové župné úrady. Zákonom o organizácii politickej správy Č. 125-
1927 Sb. bolo v § 5. stanovené, že zemské úrady vykonávajú vo svojom 
obore vnútornú správu a práva, ktoré podľa predpisov dosiaľ platných 
prislúchaly. .. na Slovensku župným úradom... Vlád. nariadením Čís . 
96/1928 Sb. o niektorých presunoch pôsobnosti zemských úradov, na 
úrädy okresné a to podľa jeho § 2. a podľa prílohy k nemu pripojenej 
bola prenesená na okresné úrady tiež pôsobnosť prislúchajúca zemské
mu úradu v Bratislave a v Užhorode vo veciach obecných podľa zák. 
čl. XXII: 1886 s výnimkou, »pokiaľ neide o mesto so zriadeným magi
strátom« Ako to Najvyšší správny súd už opätovne vyslovil {srovnaj 
na pr. nálezy Boh. A. 10.667 a Boh. A. 11 .747), nie je rozhodnutie okres
ného úradu, vydané na základe § 2. vlád. nariadenia č. 96/1928 Sb. o 
odvolaniach vo veciach služobných resp . zaopatrovacích pôžitkov obec
ného úradníka v zemi Slovenskej konečné, ale podlieha podľa čl. 8. odst. 
1. zákona č. 125/1927 Sb. ďalšiemu opravnému prostriedku na zemský 
úrad. Podľa odst. 2. čl. 8. zákona č. 125/11927 Sb. však z rozhodnutia zem
ského úradu ako odvolacieho nie je ďalšie odvolanie prípustné. (Nález 
z 19. X. 1935, Čís. 18.721/35). 
. Zemský úrad je k odvolání oprávnen prohlásiti, že pronájem ~becní 
honitby provedený dražbou, je ve smyslu zák. čl. XX: 1883 vadný, ježto 
d~' ažbe nepredcházelo presné vymezení plochy honitby. - § 2. posl. odst. 
zak. čl. XX: 1883 normuje zvláštní rízení pro prípad, že vznikne spor 
o to, zda určitý pozemek patrí k obvodu vlastní či k obvodu obecní 
hon~!by. Je zrejmo, že, jde-li o pronájem obecní honitby, musí býti pre
deVSl111 postaveno na jisto, které pozemky k obecní honitbe patrí a jsou 
tedy predmetem pronájmu a že se tak musí státi ješte pred dražbou, 
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ponevadž okolnost" ~o je p~edmetem dra~by, máv nepoc~~bne rozhodv~~ 
JíCÍ vliv na dražebm podm1l1ky a modahty drazby. Muze, ~edy ,:"ySSl 
Mad právem vysloviti, že pronájem byl vadný, a nemuže byh, scl~v~len, 
proto, že nebylo pred dražbou rízením predepsaným v § 2. zak. clanku 
XX : 1883 presne zjišteno, co je predmetem dražby. {Nález z 31. X. 1935, 
č . 18.950/35). 

PisoIl1níctvo .. 
Dr. Fr i t z Sch tei e r, súkr. docent na univerzite vo Viedni: 

»Schuld und Unrecht«, nákladom R. M. Roh r e r, Brno, 1935, VIII. a 
171 str. - Autor stavia si dvojitý pro blé m: Pokúša sa jednak o ~o, 
zmenšiť počet predpokladov, žiadaných panujúcou .nau~ou . pre pOV1l1-
no sť k náhrade škody (protiprávnosť, kausalita a zav1l1eme), ~edna~ o ~o 
subsumovať ručenie bez zavinenia (ručenie za výsledok) a pov1l1nosť k na
hrade škody bez protiprávnosti l(jednanie na vlastné rizik?) pod jeden 
princip, spolu s prípadmi, v ktorých sú dané všetky 'panuJucou na~~o~ 
žiadané predpoklady k náhrade škody, kdežto podla teJt~ .panuJuc~J 
nauky prípady ručenia za výsledok a jednania nll: vl.astné r,lzlko tv?na 
systematicky zvláštnu skupinu, práve preto, že me Je v tychtq pnpa
doch všetkých predpokladov náhradnej povinnosti. . v. v' 

Základnou met o di c k o u myšlienkou autorovou Je, ze Je mozne 
redukovať všetky normatívne {hodnotiace) znaky {na. pr. ~esúhlas, z~
vržitelný) na kognitívne (prirodzené) znaky {na pr: Je~n.a!l1e, .chova~11e 
sa, vôľa), a že takáto redukcia je postulátom metodICkej ry~osh, kdezto 
nauka doteraz smiešuje tieto znaky a dospieva tak k pOjmom meto
dicky nedostatočným, ako tomu je hlavne u pojmu viny. 

Z á k l a dňo u práce je Sch rei e r o v á n a u k a o m o ž n ? m 
prá ve, ktorú autor už skôr obšírne yyprac~val (srovn. Grun~~e~nffe 
und Grundformen des Rechts, ďalej »Uber dte Lehre vom moghchen 
Recht«, Logos svazek XV, str. 364 nasl.; »Die Zukunft der ~e~hts~is
senchaft« Juristische Blätter 1927, str. 145 nasl.). Táto nauka vldl v Jed
notlivom pozitívnom právnom poriadku »jednu z možností vždy a všade 
daných, púhe danie do účinnosti ... jedného druhu úpravy daného pred 
každým pozitívnym právnym poriadkom a nezávisle na ňOI?« {str., 32). 
Má veľký význam nielen pre srovnávaciu právnu vedu, ale vaj pre prav~1,u 
politiku a interpretáciu, pretože chce ukázať, »ako m o z n o upravlť« 
(str. 32). 

Bohužiaľ neni tu dosť miesta, zabývať sa dôkladnejšie bohatým ob
sahom, ktorá, vedená onou základnou metodickou myšlienkou, preskúma 
četné problémy civilne - a trestne právnej nauky o vine. Máme ale za 
to, že kniha je v stave, veľmi objasniť základné problémy jak civilného, 
tak aj trestného práva, a to hlavne novou formuláciou poj ,ml yin ; . . ako 
»Vorhersehen- und VermeidenkOnnen«. Treba len ľutovať, že literárny 
aparát knihy je tak skromný, čo je nevýhodou zvlášť u práce, ktorá sa 
tak zásadne vyporiada s dote' ajšou naukou 

Z den ekP e š k a: Československá ústava a zákony s . ní souvislé. 
2 díly 1935 str. 1076, cena 210 Kč ,vyšlo jako svazek 39. Komentovaných 
zákonu Československé republiky, nákladem Č e s k o s love n s ké h o 
K o mp a s u. 

Náš stát vznikl 28. X. 1918 ; ale akce pfipravující vznik našeho státu 
v cizine i doma začly mnohem dríve. Když pak stát vznikl, musil míti 
svoji ústavu, v níž by byly stanoveny základy organisace státu a jeho čin· 
nosti. ústava ta byla dvojí, prozatímní a definitívní a náš stát musil tu 
pľihlížeti k ruzným závazkum mezinárodním, jež na sebe vzal. 

Jest samozrejmo, že otázky tyto jsou historicky i právnicky vysoce 
zajímavé a že se staly záhy predmetem . podrobného studia. Nezbytnou 
podmínkou pro toto studium jest však sestavení príslušného materiálu 
historického i právního. V našem stá te bylo vydáno znení ústavy Čís . 121/ 
1920 s poznámkami od prof. Weyra a Neubauera (Brno 1931), v rozsáhlé 
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mH-e byly zákony ústavní 
kých sbírkách Epstein: 
1931) a Schránil-Janka: 
1934. Podobnou rozsáh 
má 2 díly. Prvý díl 
pak následuje II. p 
kladní zákony, státní 
zatímní vymezení stá 
sku, zfízení hlSrOr11l'.k·'r('h 
práva). Na to se 
území (prvotní vy 
zmeny hranic, pŕedp 
VI. Podkarpatská Rus, 
ství, VIII. státní symb 
huje predpisy IX. o N 
snemoven, trestní 
yednost presidenta 
orgány N. S., vole 
o nekterých stá tních 
rušící ministerstva, pr 
jejich členu, úfady pr 
or.gány pro službu sta 
svobodách a povinnos 
ní, tajemství listovní, 
mimorádná opatrení, 
a jiných kulturních 
Sestaviti sbírku pre 
na osob ním názoru 
ústavní predpisy { 
jejich vydáva a podle 
kladuv. Pokud se týče 
prevratem a dobu po 
napr. u P. Rusi, hranic 

Podle predmluvy 
právníkum souhrn 
stvu pomucku pro 
Autor spojil tu dva 
jest sbírka zcela 
sáhlá a trochu nep 
jakousi státoprávní 
myšlenky tu rozhod 
mezi stranami) uz 
vidíme, že praxí 
takže dnešní život 
zamýšleno. Autor 
všehny zákony 
vztahující. K 
a . výňatky z j 
v tomto smeru zd 

Není pochyby, ž 
o schuzích ústavního 
vati, že zápisy tyto 
jak konkretne ústa 
ústavy nutno se pro 
prílohami a ovšem i 
a 29./II. 1920. Co do 
nenost byla by sbírc 
diti do sbírky i or 
jest sice úradem 
jako resortnímu 
občanských uznává 




