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~ozsudku podl'a Osnovy 
LO poriadku. 
platného na Slovensku a Podkarp. 
rozsudku. Podľa § 398. osno
lešká prvý rok, má sa pokladať 

za pravdivý, pokiaľ neni vyvrá
t tomto základe k návrhu strany, 
mej žiadosti rozsudkom pre za-

!a § 439. Osp., podľa ktoré
lemôže) upravuje následky zmeš
alovaného, i pre žalobcu. Odsta
ti o d por ž a lob c a, obmedzí 
}rvému roku l(i§ 239)«. Teda môže 
rvému roku ustanovší sa, nežiada 
UmaČn)T rozsudok podľa predne
ldkom vypovie ' ·íd, že sa žaloba 
)bca oprávnený podať odpor. 

vensku tak nezvyklé ustanovenie,. 
zmeškal prvý rok? 

platného nastáva procesný pomel~ 
estatio, t. j. pri roku k zahájeniu 
:i se immisit tým, že sa na žalobu 
lemu predvolaniu a prípadnému 
e sa choval {contumacia). Až do 
minus litis. V dôsledku toho mô
lledostaviť, a keď sa dostaví, mô
ktorá bola za účelom informácie 
l to, čo žalobca na roku k zahá
,a to úplne líšilo od toho, čo ža
lu (pri obsieike) dostal v žalob
istne púhym dokladom k žiadost i 
aby sa dostavil pred súd ku po
~alovaný možnosti, aby sa v prí
)l'oti písomnému nároku tým, že
~ho kontumačného rozsudku proti 

môže len žiadať, aby bolo vyne
(teda nie žaloba) zbavuje účin

ltrat, spôsobených žalovanému. Je 
proti žalobcovi, zamietajúci jeho 

je spor právne zahájený doruče
oru) . Teda to, čo súd žalobcovi 
~dvolanie, - libellum citationis a 
s ním ešte nebola sdelená proti

lemôže ani žalovaný predniesť ta
'y, ale podľa osnovy je spor práv
} ustanovuje osnova zákona civil
flôže podať odpor p-roti kontumač
dobu. 

PisolD.nÍctvo. 
Prof. Dr. Ján Vážny, fímský proces civilní. (Vybrané vedecké ,roz

pravy, Randova knižnice právnická, sv. L Melantrich v Praze V III., 
126 str.) V á ž n Ý sám v predmluve ke své práci pripomíná, že kniha jeho
má sloužiti právnickému studiu. Myslí tedy V á ž n Ý na učebnici procesu . 
S tohoto hlediska nebylo by místné rozbírati stanovisko autorovo k té 
či oné otázce - to bylo by lze učiniti snad jen ve zvláštních statích o té 

\ či . oné otázce, najme když Vážný svuj názor zpravidla podkládá buď 
pramenným materiálem či literaturou. V referátu o knize takové povahy 
treba si všimnouti zejména celkové koncepce díla a celkového jeho zpra
cování. 

V á ž n Ý pojal své dílo vskutku svérázne a puvodne. Rozdelil si 
celý historický vývoj hmského procesu na dve období: období klasického 
procesu, do nehož zaraďuje i starý proces {legisakční) a období procesu 
poklasického, jenž mu zase vyúsťuje v proces justiniánský. Rozdelení to 
vyplýva V á ž n é m u ze základních ruzností ideových mezi jednotlivými 
epochami, jež V á ž n Ý spíše naznačuje, než by je zdôrazňoval. Jestliže 
proces klasický se zakládá na republikánsko-demokratické svobode a ne
závislosti individua, jest základem procesu poklasického myšlenka mo
censko-byrokratické podhzenosti jednotlivce absolutistickému vládnímu 
systému. Na tomto pojetí zakládá se V á ž n é h o delení knihy ve dve 
hlavní části. V každé části pak li x V á ž n Ý celý proces toho kterého 
období od začátku až do konce. Tím se podarilo V á ž n ém u podati 
i souvislé vylíčení procesu justiniánskeho, s jakým se v učebnicích jen 
velmi ZŤídka setkáváme, ba jehož konečného zpracování ješte nemáme. 
Na tuto prednost V á ž n é h o práce upozornil již prof. Boh á č e k ve 
svém článku v »Lidových novinách«. 

Pojetí V á ž n é h o jest plne schváliti. Má v sobe veškeré výhody ná
zornosti, predvádejíc celý proces určité epochy s jeho charakteristickými 
znaky jako celek. Podání V á ž né h o získalo na názornosti i tím, že 
V á ž n Ý vylučuj e ze svého líčení vše to, co path do oboru jiných, byť 
i blízkých, na pr. do dejin politických nebo dejin ústavních a co netvon 
juristické specificum rímského procesu. Proto na pr. V á ž n Ý nevenuje 
mnoho místa otázce príslušnosti soudních magistrátu ani otázce povahy 
jurisdikce kontentiosní (sr. str. 15). To jest nespornou predností koncepce 
V á ž n é h o, neboť jasne pak vystupuje, co tvorí právnickou strukturu 
procesu. V tom jest patrný na V á ž n é m vliv brnenské školy rávní, 
který se ukazuje i jinde, na pr. v chápání hierare le norem (o i Ule a
t u m, str. ll. hovorí se jako o vyšší norme). Nelze však ríci, že by t o 
dílu nesvedčilo . Práce dostává Iieobyčejnou hutnost a zvláštní pritaž
livost. Jen nekdy by si bylo prece práti i stručného výkladu o takových 
nejuristických vecech; budoucí advokáty by jiste zajímalo n ekolik rádkÔ 
o- funkci advokátu a pľímluvčích v rímském procesu a o začátcích vý
voje tohoto stavu. Formulace V á ž né h o (str. 10., pozn. 1.), podle níž 
V á ž n Ý logicky podrizuje normu praetorskou norme civilní, setká se 
však jiste na nekterých stranách s oposici. 

Tímto pojetím se podaril autorovi skutečne zvláštní účinek: od
historisovati práci, zbaviti jí historické neprávnické pľíteže. Proto se 
čte jeho líčení procesu ľímskeho ať starého ať justiniánského témer jako 
líčení procesu nekterého současného právního rádu, ba začasté vyplyne 
témer spontáne myšlenka o večnosti určitých zjevu procesních a jen 
rôzném jejich historicky podmíneném obalu. Tento dojem zvyšují i časté 
paralely V á ž n é h o s procesním právem dnešní doby. (Tak na pr. pfi 
vysvetlování pojmu actio, str. 9., nebo pľímé zpodobnení poklasického 
procesu s novodo~~m str. 13. Na str . 58. srovnává Vážný účinky zahájení 
sporu v moderním procesu s účinky litiskontestace, na str. 67. ukazuje, 
jak klasikum se vubec nepodáva otázka dnešní ho rádu procesního smÍ
li žalobce a za jakých kautel zmeniti žalobní duvod.) Tím jest tičinek 
opominutí historického hlediska ješte vystupňován. 
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Ale ne snad že by V á ž n é m u chyběla schopnost pojmoutí proces 
_ římský vývojově historicky. Tam, kde jest toho potřebí k objasnění vý
kladů, poslouží si i prostředkem historické antithese. Tak na př. při líčení 
jnjusvokace reformované praetorem (str. 27.). Zejména však v druhé 
' části srovnáva V á ž n Ý Qasto proces justiniánský s procesem doby kla
sické a jsou tu skvělé partie ve kterých se ukazuje V á ž n é h o doved-
_nost srovnati zjevy různých období (sr. výklady o poklasické excepci 
str. 101. násL). 

Avšak i v tomto užším rámci, jejž si autor zvolil, jsou jeho výklady 
, stručné a střízlivé. V á ž n Ý váží a uvažuje každé slovo. V jeho dikci 
není zbytečností. Přes-to nepřichází didaktický účel práce zkrátka. Vážný 
hledí objasniti jednotlivé obtížné pojmy čitatelům názorným výkladem 
(sr. na př. výklad excepce, str. 43 a 44) nebo jasné vysvětlení rozdílů 
mezi popíráním nároku žalobcem a mezi nedostatkem jeho spolupůso
bením ph procesu). Názornosti slouží i hojné latinské texty, jichž po
užívá V á ž n Ý k ilustraci výkladů a jež jsou pozorně vybrány. Odkazy 
na další jen citované texty dociluje toho, aby čtenáři se obeznámili jich 

_studiem s procesem dále podrobněji. 
S hutn:ostí a ekonomií výkladů souvisí i to, že V á ž n Ý odměřuje 

záměrně odkazy na literaturu, ač ji plně ovládá. I tu nastupuje V á ž n Ý 
.cestu, kterou se již daly před časem na př. vědní obory prírodovědecké, 
kde znalost literatury se předpokládá a proto se literatura ani necituje. 

Když jsem srovnával název nové edice »Vědecké vybrané rozpravy« 
s rozsahem látky, kterou bylo V á ž n é mu, označivšímu svou prací 
»Římský proces civilní« zpracovati, měl jsem na poprvé dojem určité 

.disperátnosti, vida ve vědecké rozpravě práci o úzkém thématě speciál
ním. Dojem ten však čtením naprosto vymizel. Svým koncisním a sou

, středeným zpracováním látky, třebas rozsáhlé, ale hluboce promyšlené 
na ekonomické ploše tiskové 125 stran bezvadnou formou si zasluh,uje 

_práce V á ž n é h o plným právem názvu vědecká rozprava v nejlepším 
slova smyslu, řadíc se čestně jako třetí zpracování římského procesu 
v československé romanistice v krátké době něco přes 10 let vedle H e y
I' o V s k é h o monumentálního torsa z r. 1925 a vedle S o m m e r o v a 

_ životného a skvělého vylíčení procesu klasického na podkladě E di cti 
per pe t u i v jeho I. dílu »Učebnice práva římského« .(1932). B. 

»Justitia«, soustavná sbírka rozhodnutí z práva platného v zemi České 
,a Moravskoslezské se zněním příslušných zákonných předpisů, s úvod
ními a srovnávacími poznámkami. Řídí ministerský rada Dr. Julius 
K arm á n. Svazek I. Všeobecný zákoník obchodní, články 1~215 (seši

-ty 1-2). Zpracovali a uspořádali min. r. Dr. Jul. K arm á n, univ. prof. 
Dr. Karel K i z I i n k a advokát Doc. Dr. Jan Fr ohlich. Nakladatelství 
Justitia v Bratislave, Špitálska 40. Cena sešitu o 160 stranách 28 Kč. 

Velmi záslužný čiÍl kruhu spolupracovníků vedených min. r. Dr. Kar
mánem a nakladatelství Justitia v Bratislavě obohacuje právnickou lite-

-raturu československou o dílo, které dosud neměla a které uvítají práv
nické kruhy jistě s povděkem. Soustavná sbírka rozhodnutí, která ob
sáhne všechny judiciální obory a jejíž první dva sešity z -práva obchodní
ho právě vyšly, přináší vedle textu zákona soustavně zpracovanou ju
dikaturu a to jak našeho nejvyššího soudu tak i býv. nejvyššího soudního 
dvora vídeňského, pokud má ještě význam pro výklad _ platného textu 
zákona. Při tom se sbírka neomezuje na rozhodnutí, uveřejněná v úřed
ních sbírkách, nýbrž přináší také řadu rozhodnutí, uveřejněných v práv
' nických časopisech. Způsob zpracování jest zvolen velmi šťastně, takže 
sbírka informuje přehledně a úplně o textu zákona i o jeho výkladu, 
jak se jeví v judikatuře. Dlužno zdůrazniti, že tu jde o dílo, vznikající 
spoluprací právníků českých a slovenských. Okolnost, že je tu zpracována 
judikatura práva ze zemí České a Moravskoslezské a že kniha vydávána 
'bratislavským nakladatelstvím, jest nejkrásnějším symbolem této spolu-

~, '}3r-áee.- Tat-o spolupráce vtiskla svou pečeť také dílu samému, na němž 
jsou patrny pracovní metody, pěstované dosud odděleně v obou práv-
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~jkrásnejším symbolem této spolu
pečeť také dílu samému, na nemž 
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ní ch oblastech. Je jiste velmi na prospech veci, když takto se vybírá nej
lepší a oba právnické svety, místo aby zustávaly každý ve svém okruhu . 
myšiení, se sestupují k společné práci a výmenou dosavadních zkuše
ností pracují svorne k povznesení a upevnení jednotného právního rádu 
československého. Doc. Dr. Karel Ger1ich. 

»Die Versicherung«, Organ hir Versicherung, Hypothekenwesen und 
Geldwirtschaft, Wie n L, Schottenring 1 prináša v čísle 1. ročníku XI. 
obsažný článok »Geltendmachung von Anspruchen laut dem neuen čsl. 
Gesetz uber den Versicherungsvertrag - insbesondere mit Rucksicht auf 
das slovakische Rechtsgebiei« od Dr. B. Rón u (R i eg el h a u pt a), ad
vokáta v Košiciach, autora známeho komeiltára· nového čsl. zákona o 
poist. smluve. Autor koná čs. poisťovaciemu právu a vôbec poisťovníctvu 
i širokým kruhom zájemníckym veľmi cenné služby. Ku komentáru, ako 
i k autorovým inojazyčným článkom sa ešte vrátime. 

HliadKa Knihopisná .. 
Judikáiy o nemocenském pojištení a soubor zákonu zdravotnických · 

od JUDra V i k tor Men t z l a, odbo predn. min. soc. péče. Kniha obsa
huje veškeré nálezy nejv. správního sou du, jakož i nejv. soudu a vrch. 
pojišťovacího soudu k zák. Čís . 21/1924, dále nálezy techto sou du k rak. 
zák. Čís . 33/1888, jako i k maďarskému zák. čl. XIX: 1907 o nemocenském 
po jištení zamestnancu ve vyšších službách, jakož i členu báňských bra tr-
ských pokladen. 

Kniha jest toho druhu první a obsahuje všecko, co nutno vedeti v oboru -
nemocenského pojištení, vymáhání ošetľovného, jakož i pohrebních útrat 
a organisace verejného zdravotnictví. Je to dobrá pomucka jak pro ad- · 
vokáty, notáre, soudy a ostatní úfady, tak i pro obce, sociální pojišťov- · 
ny, živnostenské podniky a všechny, kdo se dostávají do styku s nemo
cenským pojištením a s or,ganisací zdravotnictví. Obsahuje 1093 stran · 
slovníkového formátu v celoplátené vazbe a jest za Kč 125.- včetne po- · 
štovného a dane z obratu. - Vydala Státní tiskárna, Praha III., Karme-· 
litská 6. 

JUDr. K. M. Weber: úprava úrokových sazeb. V rámci sborníku 
»Právo československé« vyšla v nakladatelství »Čin«, Praha II., Karlovo 
námestí 27, tato knížka, která obsahuje vládní nafízení Č. 238/1935, kterým. 
se stanoví nejvyšší pfípustné úrokové saz by, a vyhlášku min. financí 
č. 252/1935 o podmínkách a míre náhrad a odmen pfi zápujčkách, s ko
mentárem JUDra K. M. Webra z Národní banky. Komentár podrobne 
vysvetluje všechna ustanovení nafízení a má velký význam jak pro práv
níky, tak pro penežní ústavy. Knížka má 52 stran a stojí Kč 8.50. 

HliadlI.a časopisov .. 
a) československých: 

Vestník českoslóvenské společnosti pro právo trestní, roč. XI., č. 3.: 
Soukr. doc. Dr. Jarmila Veselá: XI. mezinárodní sjezd pro trestní právo · 
a vezeňství -1935. 

Časopis pro železniční právo a politiku, roč. XIV., Čís. 9.: Emerich 
Vhžďálek: Preprava cestovních zavazadel podle nové ·0fímské) m. Ú. C. - 

Dr. Č.: Rozhledy po železniční politice: Svetová krise hospodárská a že
leznice. - Dr. Josef Kunc: O dopravní plán československý. - ČÍs. 10.: 
Dr. Josef Nemeček: O vedlejším poplatku v prepravní smlouve. - Eme- . 
rích Wižďálek: Preprava cestovních zavazadel podle nové (fímské) m. 
ú. c.-



·" 

Obzor Národohospodáfský, roč. XL., Čís. 11.: Frant. Špička: Česko
slovenské obchodní bankovnictví vletech krise. - Karel Uhlig: O bu
doucnost svetového obchodu. 

Právník, roč. LXXV., čÍs. 2.: Univ. prof. Dr. Jirí Hoetzel: Resigna
ce T. G . Masaryka na presidentský úfad. - Dr. Jiľí Kojecký: O státní 
pHslušnosti právnických osob. - Dr. Miloslav Horka: Právní úprava ob
.chodních domu s jednotnými cenami u nás a v cizine. 

Všehrd, roč. XVII., Čís. 5.: Univ. doc. Dr. čakrt: O interpretaci 
berního práva. - Vladimír Miša: Formy spoluviny. - Dr. št. Luby: 
Bratislavská, práv. fakulta k reforme studia. - Dr. Er. Olšar: IX. mezi
nár. kongres pro ťrestní právo. - Dr. Mir. Rašín: Praktik , a reforma 
práv. studia. - Ča: Republika latinsky. - Jan Mládek: Pomoc dlužní
kum. - Ča Luby: Kolik je letos posluchaču práv. - Dr. Potužil: 
Englišova kniha o rízeném hospodáľství. - Z. N.: Nemečtí komentá
tori čsl. ústavy. 

Sborník ved právních a . státních, roč. XXXV., Čís. 3--4.: Dr. IV. 
Mildschuh: Ješté o účelu a účincích československé dť:.valvace. - Dr. 
Jiľí Veselý: Ke vzniku knihy Rožmberské. - Dl'. V. Mildschuh: Posudek 
knihy Jaroslava Nebesáfe »Nové cesty úveru. Verejné investise !'l jejich 
f illancovánÍ.« 

Obzor Národohospodáfsk)', roč. XL!., Čís. 1.: Jiľí Havelka: O re
forme nejvyššího správního soudu. - Ant. Houdek: vývoj sovetské me
ny. - K. Uhlig: Cesta z krise. - Další zlepšení konjunktury v prosinci. 
- Pokles zahraničního obchodu v prosinci. - Index prumyslové výroby 
v Československu. - Spotreby nápoju a kuriva. - Horní a hutní výroba 
a trh. - Zhoršení nezamestnanosti v prosinci. - Snahy o zkrácení pra
covní doby. - Nákladní doprava v prosinci. - Schodek daňov)'ch príj
mu proti rozpočtu. - Hospodárství obilního monopolu a osev obilí. -
Snížení úroku a úleva dlužníkôm. - Obchodne-politický prehled. - N e
ústavnost zemedelských opatrení vAmerice. - Stachanovská metoda. 
Čís. 2.: K. Uhlig: Zahraniční obchod Československa a jeho budoucnost. . 
- Vl. Klimecký : Daňová bilance za rok 1935. - Miloš Horna: O kon
junkturní prukaznosti čsl. statistik trhu práce. - Josef Fuxa: Silniční 
doprava československých státních drah. - Obraz konjunktury ve svete 
a v Československu. - Index prumyslové výroby v Československu. 

Právo československé, roč. II., Čís. 13.: úlevy pri splácení pohledá
vek za zemedelci a za nezamestnanými u nekterých dlouhodobých po
hledávek. {Vl. nar. č. 250, 251 !'l 249 s vysvetlivkami Dr. Karla Louly, odbo 
Ta~y v min. sprav.) - Novela k zákonu o dani prepychové (Zák. č. 265 
:s komentárem Dr. Hégra, vrch. odbo rady v min. financí, zák. č. 267 
'ú p.rirážkách k dani z obratu a dani prepychové a vlád. nar. Č. 269, jímž 
:se provádí zák. č. 265/35.) . - Zmena a doplnení ustanovení o soudních 
poplatcích (Zák. s prov. nar. č. 256 a vysvetlivkami Dr. St. Hendrycha, 
~en. taj. Adv. komory v Praze). - Doprava balíkových zásilek motoro
v)'mi vozidly na dráhu {Vl. nar. s poznámkami doc. Dr. Františka Váž
ného, vrch. odbo rady min. pošt a tel. ·- Prodloužení predpisu proti bez
·duvodnému zdražování (Vl. nar. Č. 206). - Prechodná prirážka k dani 
ducho~ové a z tantiem (Zák. Č. 257). ~ Odpočítatelnost príspevku u daní, 
placenych za zamestnance (Vl. nar. Č. 258). - Prodloužení zákonú o by
tové péči(Vl. nar. č. 259) . - Čís. 14.: Nové úrokové sazby (VL nar. č. 
238/35, a vyhláška min. financí Č. 252/35 o podmínkách a mHe náhrad 
a. odmen pri zápújčkách, s komentárem Dr. K. M. Webra. - VL nar. Č . 
239/35 o snížení úroku státního vnitrního dluhu. Vl. nar. Č. 234/35 o 
usnadnení pHmého úveru u Národní banky Čsl. - Dávky za úfední úko
ny (Zák. Č. 53/25 ve znení zák. č. 247/35 a provádécí vl. nar. č. 248/35 
:s vysvetlivkami Dr. Jiľího Hromady, taj. Nejv. správ. soudu. - V)'110Sy 
ministerstva financí. - Prehled Sbírky zák. a nar. 

Soudcovské listy, roč. XVII., čÍs. 2.: Dr. Imrich Kabina: Trestné 
:pokračovanie a vzájomných žalobách podľa zák. Čís . 108/1933 o ochrane 
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oprava balíkových zásilek motoro
mámkami doc. Dr. Františka Váž
- Prodloužení predpisú proti bez-
16). - Prechodná prirážka k dani 
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: Nové úrokové sazby (VL nar. č. 
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i. 2.: Dr. Imrich Kabína: Trestné 
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cti. - Jan Muller: Pľíspevek k zákonu o zmene nekterých ustanovení 
Q poplatcích Čís. 63/33 se zretelem na rozvrhové rízení. - Dr. Bedhch 
Pick: Procesuální otázky pfi odlužení zemedelcu. - Dr. V . Hlaváč: 
Jak stylisovati dotazy na počasí. - Dl'. Fr. Poláček : Podmínečné od
:souzení v prípadé § 265 tr. r. - Dr. Ervín RiedI: Právní »účinek placení 
činže predem podle § 1102 vš. obč. zák. pfi nucené správe a. dražbe. -
J. T .: Výtky. - Dr. V. Bouček: Reforma zákona oNejvyšším správním 
s oude. - S. r. Dr. Jozef Frydrych: K otázce sjednocení zákonodárstvi. 

. Verejná správa, roč. 6., Čís. 2.: Rada nejv. spr. soudu Dr. K. Ko
schin: O právních pomerech spodních vod. - Vrch. odbo rada Dl'. J . 
Podobský: Správní či soudní kontrola sociálního pojištení? - Koncipista 
p ol. spr. Dr. L. Svatuška: Výrok obce jako prohlášení strany. - Odbo 
rada Dr. B. Šimek : K otázce kompetence ve vec ech služebního pomeru 
zemských zamestnancu. - . 

Moderní stát, roč. IX., Čís. 1.: Dr. Bohumil Baxa: Tradice. - Dr. 
Eugen Červinka: Urychlení sporil. - Dr. C. H.: Význam americké neu 
trality. - Vnítfní a zahraniční politika. - Hospodárství vnitfní a za
hraničnÍ. 

Finanční právník, roč 1., Čís. 5.: Dr. Karel Trapi, min. financí: Pred
poklady dobré finanční správy. I Dr. K. čakrt: Reforma poplatkové služ
by v Rakousku. - Dr. Jan Horák: Novela zákona o dani z obratu. -
D r. F. Muchka: Nekteré zmeny v poplatkovém zákonodárství. - Dr. Ja
roslav Bíža: Sprenevera srážok dane dôchodkovej podľa práva platného 
nn Slovensku a Podk. Rusi. - čís. 6.: Dr. Jifí Kurfurst: Paušalování dane 
z obratu. - Miloslav Holub: Mimo.fádná daň, postihující dividendy a 
úroky z nekterých cenných papíru, pevne zúročiteiných . Dr. Josef Lei
pert: Zjednodušené vymerování daní drobným poplatníkum. - Dr. Jan 
S~merá~ : Roz}Jor a výklad nekterých ustanovení o vecném ručení v po
I?lat~ovemv. prav.u. -v Dr·v F,rant. Mu~h~a: Zmeny zákonu o poplatkov)'ch 
ulevach pn fu Sl a premenach podmku. - Dr. Josef Schon: Dozorčí or
gánové u penežních ústavu, spadajících pod dozor min. financí. 

_. České právo, roč. XVII!., čÍs. 1.: Č.: K úmrtí Dr. V. Svobody. -
Cmnost notáru jako soudních komisaru 1934. - Dr. Jaroslav Čulík· Ad
vokacie a notárstvÍ. - Stálá delegace notársk)rch komor. - Dr. Anton 
Dušek: Muže strana zastoupená notárem v fízení podle zákona na ochra
nu nájemníku žádati náhradu nákladu podle ad\'. tarifu? - Dr. Otakar 
H anna: Notárský rád Jugoslavie. - Nový zákon o umofování listin. -
Lze branný pfíspevek odčísti od základu dane duchodové? - Dr. Josef 
Možu~~: Zákaz scizení a zatížení podle § 364c) obč . zák. - Doc. Dr. 
~ . Vazn~: q" podstate a účincích stihacího práva podle § 48 nového 
kon~ursll1ho, radu 56, 57. - .Ka:el Wandas: Praktické poznámky k ľízeni 
P?zustalo~tmmu. ---:- pr. AIC?}~ Zofka: O zpusobech naby tí práva zástav
mho k ve~em movltym. - GIS. 2.: Emil Svoboda: Zákon a občan. - Dr. 
Josef Mozuta, Nymburk: Q výmenku se zvláštním zretelem na osnovu 
nového občanského zákona. - Dr. Otakar Hanna: O srážkách z ceny 
pos~upní se zvláštním zretelem na vymerení dane darovací z postupu 
realIt s rodiču na deti. . 

.. Soutež a tvorba, roč. VIII., Čís. 11- 12.: In memoriam Dr. Ervína 
Hutt~era .. - I?r. \Hto Genner: čl án ek 6. madridské dohody o meziná
r~dm reglsvt.racI znarnek. - Dr. Ing. Jan Vojáček: Zmena jugoslávského 
zakona o zlvnost~nském vlastnictví. - Ing. Jaroslav Kubeš : Upozornení 
n~ podo~mos! znamek. - Dr. Ing. Ján Vojáček: K otázce volné prevo
dItelnostI znamek., - Dr. J~roslav prábek: Maximáiní hranice právni 
ochr~ny podle zako?a proti nekale souteži. - Dr. Leopold Hamann: 
K otazce t. zv. Verwlrkung dIe zákona proti nekalé souteŽl. 

Časopis pro železniční právo a politiku, roč. XV., čÍs. 1.: T. G. Ma
~aryk : Ed,!-lard Beneš. - Dr. Karel Tyl: Nová úprava odpovednosti za 
skody, zpusobené provozem motorových vozide1. 
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b) bulharské: 

Pravna misal, god. 1., kno 6.: Konst. Gabrovski: V lij anieto na nesasto
jatelnosťta varchu menitelničnite plaštanija. -=- Dr. 1: G01'anov: Publič
n<?s,ť pre zakonodatelslvuvaneto v oblasťta na častnoto pravo, - Nikola 
Andreev: Advokatski prava za ženite u nas. - Iv. Bočev: Naredba-zakon 
ia tjutjunja. - Iv. Nikolov:Za dejanieto po čl. 11 ot zakona za voenni
ja danaka. - Di. J. Fadenhecht: Novejat polski zakon po oblígaciono 
prav<). ' - Iskat na treto líce protiv naslednicite na počinalija za raznoski 
po. pógrebenieto mu e li actio de in rem verso ili actio negotiorun1 gesto
rum contraria? Osvoboždavane na predstavenata ot išteca po obezpečenie 
'na iska garancija pre okončatelno rešenie v negova polza. - God. II.; 
kno 1.: Dr: J. Fadenhecht: Imotnite nakazatelni posledici ot razvoda po 
b~lgarskoto pravos~avno bračno pravo . ......:.... Anri Mazo: Varchu doždestvoto 
na predmeta pri prisadénoto nešto. - Spas Kapelkov: Posledici ot nena
mi_raneto P9 dela ot . časten charakter na vazzivaemija-Hžitel v parvata 
instancija . - Nikola _Zlatarski: Na.redbata iakon otnosno pravoto na 
čuždite podaniei da kupuvat , i pritežav'at nedvežimi imoti v okolnostta 
na Sofija. - Dr. Ev. Danev: Naredba-zakon za izmeneilie i doplnenie na 
naredbata-zakon za oblekčenie na dlžnieite i zazdravjavane na kredita ot 
21 jänurij 1936 god: - Osvobo~dava'he · 'na predstavenata ot išteca ga
rancija. - Vrchu podnovjavaneto na naemen dogovor. - ' Juridičeskoto 
osnovanie pri ' prekasvaneto na pl'idobivnata davnosť. - Rešenijata na 
SSVSP, izda:deni 'v sastav ot trima savetnici pri saštata sa ništožnL 

c) juhoslovanské: 

Odvjetnik, god. IX., broj. 9.-10.: Izvj~šée ' o skupštini Advokatske 
Komore. - Izvješée o skupštini Mirovinskog Fonda Advokatske Komo
re. -:"' Prava branilacu u pripremnom postupku. - Disciplinska vlast nad 
odvjetnieima u Francuskoj. - Izvještaj Anketnog odbóra o mir6vinskom 
pitanju: ' 

Arhiv za pravne i društvene nauke, god. XXVI., br. 1.: Dr. Djol':dje 
Tasié:· Makiave1i G. Slobodana Jovanoviéa u svetlos"ti negove teorije o
državi. - Dr. Milan Škerlj: Rezerve u ženevskim konveneijama o me
niei i o čeku. Inž. Pavle Vasié: Standarizaeija u služb i kontrole, 'proiz-: 
vQdne. - Dr. Juraj Kulaš: Dolus i kulpa u našem Krivičnom zakoniku. 
- -Aleksa!ldar , Popovié: Jedan slučaj indignitéta nepredvidjen u Gradjan
~k.om. zakoniku.', - . Dr. , Ilija A. Pržié: Premena danciškog ustava pred 
St~llllm s?dom. ~edJu~arodne pravde. ~ Dr. Mijo Mirkovié: Onganizacija 
pnvrede l ,admIlllstratIvna organizacija zemle. - Vojislav M. Čeiidié : Kad 
se ima smatrati da ' prestaje služba državnoga službenika koji je pozvan 
na o'dslužene obaveznog kadrovskog roka. - Br. 2.: Dr. Dragoljub Arand
jť?lovi~: Pre trideset godina. - Djordje Del Vekyo: Nomo juridicus i ne
dovolJnost prava kao životnog pravlla. - Dr. Milan Škerlj : Rezerve u že
nevskim konvenciama o meniei i o čeku . - Dionisije Prodanovié: Sbnrl
j~t;ie pod s~d i optužnica po Zakonu o štampi. - Sčevan D. Živadino
VIC: ,O 'propls~a v~pr . . gradj. · zakonika koji odredjuju nasledna prava deL:e 
pozakoJene mIloscu vladaoca. - Dr. Toma Pavlovié: Izmena teksta me-, 
ni~nog blanketa,. ~ Mi'ian K. Ivanovié: Jedan upravili, spor pred, gradjan
sklm sudom. 

Hliad~a- osobná .. 
a) 'Sudcov: ,' 

Preside nt repu bliky Česko slovenské ime- o 
noval : orok urátor a u stát . zas! v Rm. Bystrici 
Dr , Vojt~cha Ruttkaye-Ned .. cl<;ého a so ud. radu ' 
1;1 kraj. s. v Ružomberku Josefa Domince vrch- . 
lIfmi soudnfmi 'rady v V. st 'fúnkč , služ. u vrch. 
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soudu v Bratisla,e , suít. zástupce u st. zast. v 
Bra?slav'e Josefa Murir..e námestkem vrch . pr o
kurator a v V. st. funkč. služ u vrch st. 2astu
p itelstvl v Bratislave a st. zast, Jana Mattoše
prokurátorem v V. st. funkč. 's!už . u' stát. zast~ 
v Komárne: ' ' 

?rávny Obzor 
~ís. 7., roč. XIX./1936. 

Dr. Jozef Ra tie a, 

POZná 

Pozemnoknižný 
knihovné teleso pr 
právo k nemu m 
len k ideálnym po 
telesa vlastníckym 
z tejto zápisnice 
mu knihovnému 
rozdelení knihovn 
sania a pripísania 
presne a určite ozna 
c;ely, treba predložiť 

§ 155 ex. zák. Cz 
ných do pozemkový 
viac takýchto celých 
ciel ako časti pozkn. 
zák. ~l. XLI : 1908 dr 

Odhadný 
vané právne 
v odhade: 
hodnotu 
púšťa k 
kučným 
i odhad 
nice presne 
o,dst. I§ ' 18 v spoj 
hade ideálneho 
a potom ariTTr' ",+il' lrnl 

nému jej sníženiu 
4. odst. § 18. 

Z uvedeného je 
hadný poriadok s 
v tom smere, že 
je pozemnoknižné 
jej hranice sú 

Vzhľadom k ' 
ková kniha, je len 
ného - t. j. -súhrnu 
čujú v ' pozemkovej 
držby. Činí tak len v 
se · ph ohlédání n 
stavem knihovním 
vitosti bezpečne zj 
a jiných prezve 
oddelene . ' 
jak' je všeobecne' 




