
Spisovatel sleduje vývoj soudcovského stavu v Nemecku ve tfech 
~tapách: do revoluce v r. 1848, od revoluce 1848 do 1918 a poprevratový 
vývoj od r. 1918 až do 1933. 
. Zabývaje se pak bolševismem, který první uskutečnil formu politic,ké 
totality státní, shledává, že justice v sovetském Rusku stala se pouhym 
nástrojem státní moci. Má-li nalézání práva účelne sloužiti zájmum pro
letárské diktatury, jest zrejmé, že uznání soudcovské neodvislosti je ne
možné. Autor zdurazňuje instrumentální charakter bolševické justice. Prá
ve ohlášená ústava Svazu sovetu mluví sice o neodvislosti soudcu, avšak 
~evrubneji ji nedeterminuje. 

Ve fa:šistické Halii soudcovská neodvislost jest prijatou základní 
maximou, avšak s ohledem na to, že m'Jc vládní jako státne politická 
iunkce par excellence jest oprávnena apovinna bdíti . a stfežiti výkon 
ostatních státních činitelu, soudcovská neodvislost je ve skutečnosti zb a
vena významu ústavne právního vyrovnavacího činitele ve státe (balan
~e wheel). 

Výmarskou ústavu podrobuje autor ostré kritice a prechází k zjištení 
postavení soudce v totalitním státe Tretí ríše. V ní nalézání práva jako 
všechny výkony státní moci jest podrízeno nejvyšši vuli vudcovské. 

Soudce nemá býti více jen funkcfonárem lidu cizího státního mecha
nismu, avšak autorisovaným vyjadrovatelem právního cítení národa. 

Pri nedávném kongresu nemeckých právníku v Lipsku státní zástup
ce Moser von Filseck jako referent na thema »Neodvislost soudcova 
a jeho vázanost zákonem« dekretoval urbi od orbi, že soudce nemecký 
není více vázán zákonem, který odporuje duchu národa. 

Podléhá vudci v jeho vlastnosti jako nevyššímu zákonodárci. Soudce 
nemá práva zkoumati rozhodnutí vudco~ých, která se stala ve forme 
zákona anebo narízení. 

Soudce nalézaje právo odívá v zákonnou formu výraz nár~dne-so
cialistického presvedčení národního kolektíva a není vázán zákonem, kte
rý duchu této pospolitosti odporuje. 

Hans Tigges čerpá ve své studii z obsáhlé, predmetu se týkající lite
ratury, nemohl však již prihlédnouti k výsledkum publikace Gtintheľa 
Plathner« Der Kampf um die richterliche Unabhängigkeit bis zum Jahre 
1848«, krátce pred tím vydané. 

Ve své podstatné části Tiggesova kniha jest vecne podložena a kri
ticky obzíravá. Když však vytyčuje postavení soudce v Tretí ríši, bezdeky 
pronáší odsudek, dospívajíc k záveru, že v Tretí ríši ústavne politický 
problém soudcovské neodvislosti prestal existova ti. 

Dr. Karel Jeh li č ka. 

Prehl'ad li:níh. 
Právní rádce pri koupe a prodeji realit. Napsal Dr. Jirí Taub er, 

predn. soudu v polici n. Met. - Príručka, která vychází již ve III. vydání, 
upozorňuje na četné nedostatky a chyby kupních smluv a upozorňuje 
na duležité podrobnosti, obsahuje též príklady trhových smluv a ke konci 
prináší výtah z odhadného rádu. Vydal autor, cena 18 .. - Kč. 

Prehľad časopisov. 
a) československých: . 

Obzor Národohospodáľský, roč. XLI., Čís. 3.: Vilém Funk: Nekteré 
poznámky k úprave administrativního rízení berního. - F. Pospíšil: 
Zmena berního roku. - Mil. Niederle: Bilance VII. zasedání hospodáf
ské rady Malé dohody. 

Deutsches Anwaltsblatt, roč. II., seš. 3.: Dr. Fritz Hans Fuchs: Otáz
ka koncipientská. - Dr. Rudolf Klein: Otázka koncipientská II. - Prá
vo chudých v cizine. - Soukromá žaloba a trestní návrh. - Dr. Walter 
Kaufmann: Zákaz zcizení a zatížení. - Vykonávání čsl. dožádání a roz-
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sopisov .. 
:nských: 
,I., Čís. 3.: Vilém Funk: Nekteré 
fízení berního. - F. Pospíšil: 
Bilance VII. zasedání hospodáf-

,' 3.: Dr. ' Fritz Hans Fuchs: Otáz~ 
Otázka koncipientská II. - Prá
la a trestní návrh. - Dr. Walter 
Vykonávání čsl. dožádánÍ a roz-

:sudku v Nemecku. - Dr. Richard Graupner: K daňovým úlevám pro 
s tavební práce s hlediska advokátního. 

Zahraniční politika, roč. ~IV., čÍs. 12.: Chmelar: Československá za
hraniční politika v r. 1935. - Dr. J. L. Straka: Obchodní pQlitika čSR 
v r. 1935. - Dr. J. Kopecký: O ústavnost a demokracii na Balkáne. 
Z denko Šíp: Hospodárská pfíprava Nemecka na válku. - Dr. B. Tomsa: 
Sjednocení práva v Jugoslavii. - Ský: Hospodáfské aktuality. - Roč. 
X V., Čís. 1.-2.: Rudolf Procházka: Stfedoevropská problematika. - Dr. 
G . Winter: čtyri léta neklidu ve Francii. - Jozef Hanč: Americká neu
tralita. _ Ský: Hospodáfské aktuality. - B. Solar: Index platných ob
chodních smiuv. 

Národnostní obzor, roč. XI., čÍs. 3.: Svoboda nemecké kultury. -
D r. Leopold Silberstein: vývoj rasových teorií. - Jozef Linhart: Dušev
ní obrana Švýcarska. - Dr. St. Brandejs: ' Nemecké príspevky k diskusi 
() československo-nemeckém pomeeru. - Dr. Jaromír Korčák: _ Sebevra
žednost sudetských N emcu. - Možnost vlivu zahraničních N emcu na 
n emeéký vývoz. 

Tisk a politika; roč. X. Čís. 6.: A . Hajn: ' Masaryk - vzor politic
kého vudce-demokrata. - E. Chalupný: Sociologie ' o - budoucnosti Pra
hy. - E. Erdély: Práce zahraničního zpravodaje v zemích bez tiskové 
svobody. - N. Kraslová: úkol a poslání českých časopisu. - A. Polav
ský: Typ ruského novináre-revolucionáľe. - J. Šíma: Žurnalista a so
ciologie. - K. Mareček: Zeme, kde se redakce, ani administrace nebojí 
svuch čtenáru ani predplatitelU. - Čís. 7.: K. Procházka: Rešení mezi
národních sporu ve Společnosti národu. - K. Hoch: Kapitola ze studia 
novin. - _ A. Krbec: Zpravodajství o pracích snemovních výboru. - L. 
Jehl: Žena v novinárství. - J. Hrabánek: Tiskové a redaktorské právo. 

Bezpečnostní služba, Čís. 1., roč. VI.: V -ek: President-Osvoboditel 
odešel, président budovatel pEšel. - Univ. prof. Ph. Dr. Vojtech: 
Použití neviditelných paprsku v kriminologii. - Dr. Gejza Riedler: Me
dzera v zákone č. 52/35 Sb. pri ustanovení povinnosti cudzinca hlásiť zme
nu pobytu. - Dr. Antonín Weller: O malou ,dohodu bezpečnostní služby. 
- Dr. František Kropáč: Illegální organisace. - Václav Kotál: Četnictvo 
na postupu. - Jozef Moťovský: Ako by bolo treba čeliť neoprávnenému 
držaniu strelných zbraní a pytliactvu. - Václav Babický: Byty pražské 
chudiny ve slujích. - Karel Bejsta: Četnictvo na strelnici. - Jan Krb: 
O potrebe znalosti cizích jazyku. - V-A: Jízdní výhody pro četnické 
gážisti a jejich rodinné pfíslušníky. - Karel Zacha: Poznatky a zkuše
nosti z jedné silniční razie. - Frant. Kocian: Nevyléčitelný a nepolep
šiteiný zločinec. - Bohuslav . Kobík: Neco o služebním psu. - Frant. 
Špaček: Z cikánského tábora. - E. Hanák: Jak zabrániti provozním úra
zum z motorismu. - František Starý: Četnické raporty. 

b) bulharských:-
Pravna misäl, g'od. II, kno 3.: A1. Belev: Uslovija za brak spored 

balgarskoto pravoslavno bračno pravo. - K. Georgiev: Poračitelstvoto i 
zalogat kato merki zá ~eotklónenieto na ' obvinjaemija ot predvaritelnoto 
i sadebno sledstvie. -

Sädijski vestnik, god. XVII., broj. 8.: Pred XVI obšto godišno sa-' 
branije. - Zadatakat v doktrinata i jurispnidencijata. - 1382 s. civ. 
p rotiv 1165 C. civ. - Sadebnata vlast i konstitucijata. - Celesaobraznost 
i sistema v priloženieto na zakona za uslovnoto osaždane. - Polo~enie 
na ipotekarnija kreditor po oblekčitelnite zakoni i po nesastojatelnostta. 
:- Malki iskanija. - Vmesto podlistnik. - - ' , , 

Advokatski pregled, god. XVI., broj. 14.: Pravilnik za spestovnata 
k asa. - Problemi na procedurata v duchovnite sadilišta (Dr. Iv. G. 
Klinčarov). - Dikij Barin: Svobodna tribuna. - Disciplinarna praktika 
v rusija. - Pravilnik na Spestovnata -kasa za vzaimnoosigurjavane na 
aavokatite. Broj. 15.: Dr. J. Fadenhecht: Naležašti ~zmenenija v na-

307 



kazatelnoto, sadoproizvodstvo. ---: Dr. Ib. G. Klinčarov: Aktivnata legiti
macija. - D ikij Barin: Svobodna tľibtll1a . - Boris Pavlov: Zaključitel-, 
llij'at sadeben akt po proizvodstvoto za delQa na nasledstvo i na kakvo, 
obžalvane podleži toj. - Broj. 16.: Prof. Dr. L. Dikov: 'Dumata na bal
garskija pravnik po reformata na našeto. - Dr. N . Dumanov: ' Otgavor
nostta na vlogopriematelja. - Dikij Barin: Svobodna tribuna. - Iv. De
liev : Vazstanovjavane v prava vaobšte i spor~d novata al. 2 na čl. 775 ot 
tar zakon. 

c) juhoslávskych: 
Odvjetnik, god. IX., broj 9.- 10.: lzvješée ' o skupštini Advokatske 

Komore. - lzvješée o skupštini Mirovinskog Fonda Advokatske Komore. 
- ,Prava branilaca u pripromnem postup:m. - Disciplinska vlast nad 
odvjetnicima u Francuskoj. - -Izvještaj Atiketnog odbora o miroyinskoll1 
pitanju. - Tarifa. - Razna rješenja važna za stalež. - lz Advokatskih 
Komora. - Vijesti Advokatske -Komore u Zagrebu. God. X., broj 1.- 2.: 
Minimalna tarifa. - Napokon! - Je li adv. pripravništvo javno zvanje u 
smislu § 47. - kriv. zak.? - lz Mirovinskoga Fonda. - Razne rješitbe 
o odvjetnicima. -=- Vijesti Advokatske Komote u Zagrebu. - Raspored 
zborova Disc: Vijeéa. - Imenik čianova na dan 1. L 1936. - Imenik 
adv. pripravnika na dan 1. I, 1936. 

d) poľ s k Ý ch: 
Gazeta S,!dowa Warszawska; rok LXIII., Nr. 14.: Wladyslaw Chojnow

ski: Czy stCtdzia sledczy na zasadzie art. 469 kpk. moze przychylié si<:( do 
zazalenia pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu sledztwa. - Sz. 
Muzykant: Sprzedaz nieruchomosci niehipotekowanych na . zjem-iach 
wschodnich bez dowodów wlasnosci. - Nr. 15.: A. Mogilnicki: KPK. wy
maga zmian. - Sz. Muzykant: Sprzedaz nieruchomosci niehipot. na zemiach 
wschodnich bez dowodów wlasnosci. :- Nr. 16.: A . Mogilnicki: KPK. wy
maga zmian. - Adam Daniel Szczygielski : Zakres kompetencji organu 
kontrolnego sp. akc. - Tade]lsz Michalski: _ DziesitCtciolecie Zwi3,zku 
Prawników Kresowców. - Nr. 17.: Kazimierz Bzowski: Ustawowy a 
sťtdziowski wyiniar kary. -- Adam Daniel Szczygielski : Zakres kompe
tencji organu kontrolnego ' sp. akc. - Nr. 18.: Dr. Zdzislaw Papierkow
ski: Umorzanie sledztwa na, zasadzie art. 3. KPK. - . Ks. Dr. A . Brasse: 
PrQcedura Kanonicznego procesu manzenskiego .- Ludwik Weiss: Zwal
nianie pracowników biur kartelowych w zwiqzku , z przymusowem roz
wiqzywaniem karteli . - Nr. 19.: A. Mogilnicki : KPK. wymaga zmian. -
Ks .. Dr. A. Brasse: Procedura kanonicznego procesu malzenskiego. 

WileIÍski przegl,!d prawniczy, rok VIl, Nr. 5.: Józef Zajkowski: Wy
kladnia . ustaw wedlug Petrazyckiego i, wedlug jego teorji. , - Stanislaw 
Mianowski: Kilka uwag z powodu streszczenia mego artyklu p . t. »Art. 
62 K Z.({ w Nr. ll. »Nowego Kodeksu Zobowiqzarí, za rok b. - Sz. 
'Milkonowicki advokat: Podzeganie ,i pomocnictwo. 

Przegl,!d prawa handlow~go, ro~ XII., Nr. 5.: L. Felde : Awarja wspólna 
z uw~glťt9:nieniem >?Prawidel Yorku i , ,Antwerpji«. - M. Allerhand : Wier
zytelnosci powstale po ogloszeniu upa.<:J.;Io.sci. - J. Weber: Urno~va ajen~ 
cyjna i komisu w rozumieniu ust. w pizedrÍl. pod. przemysl. 

,bsobné' zprá"JZ:Y_ 
a) sudcov; 

" ', Mfuish spravedlnosti propt"tjčil soud
covs'kému čekateli Dru Gej zovi 'Hudcovi 
Hluž. místo soudce II. skup. pro obv. 
vrch. , S. v Bratislave' s úÍ'ed ., titulem 
)~ soudce«. - . 

b) advokátov ': . 
Dl'. Arpád Gross otvoril svoju -adv6-

'kátsk~ kanceláriu v Trenčíne, M;:tsary- ' 
kovo nám. l , ,rUDI'. Alexander Riesen-
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bach otvoril s'voju adv. kanceláriu v 
Užhorode, Rašinova č. 1. 

'c) pro~ó~ie: , 
Na univerzite Komenského 'v Bi"ati'

slave b-o'li dňa ' 12; júna 1936 prôn1.ovaní 
za doktorov práv:' Aurel Brež.ny z Led
nického Rovného, Teodora Chrakovská 
z, Budapeštu, František ' Neupauel' zo 
Sp.i§skej NovefVsi; Milan Sl~vik z My
javy, Rudolf šalát z Vajky n.IŽitavoú. 
Viliam Šikeť z Bans'kej Šliavnice: 
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