
:I, v kruzích in te-
e svrchu uvedená_ 
s ním pŤÍmo sou-
:erní v.rnosy úred
l paragrafech jsou 
:ívání sbírky velmi 
tam hesel. V odo
u, že tuto sbírku 
im, aby došla co ' 
ľádáním plne za-

k l eco v: Sistem ' 
Jgrad, 1935. Strän 
iminalisti ljubljan
Im originále vyšlý 
í o úspechu tejto 
mimo koncízneho 
)ráva juhoslávske
riadaná a podáva 
omu, kto sa chce 
'ovom diele, ktoré 
:a. Kniha je i po 

ledia via kodeksu, 

~ nám z právnic
icom najvyššieho· 
stwa Prawniczego 
učinené novému 

ikov, že je tento 
izi pravicou a le
tky sú neodôvod
:lom svojráznym,. 
Joločnosti a štá tu 
;dia via - medzi 

l vnitra: »Nástin 
ch zejména vine. 
)dohospodárských 

vá v našem stá t e 
:a mesíční vezení 
ni úprava tohoto 
velmi nedokonalá 
II vedeckém pro-

orávy a o právu 
uky. Na to autor: 
)mer k soudnimu 
ísudku, že rozdíI 
kdo je stíhá. 
ním , prá,~u trest
jest vina právni 
lovinostniho sub
inosti), v jakých 
rest spolu souvi
a: Kelsen). 
spr ávním právu' 

tvu, jednak v ju": 

dikature našeho Nejv. správ. soudu. V ýklady tu podané ópÍrají se o 
po'drobnou znalost literatury (domácí, rakouské a nemecké) i positivního 
práva ' (a to nejen československého, nýbrž ,i , rakouského, francouzského 
a italského) a zejména kapitola (31) pojednávající o literature zasluhuje 
pozornosti. Na konec autor navrhuje· pro budoucí · legislativní· úpravu 
správního práva trestního, aby bylo setrváno zásadne na trestání objek
tívního skutkového stavu, ale aby byla trestnost vyloučena tam; kde byl 
čin spáchán na pr. ve stavu nouze, šílenství, horečce ap., ph čemž ovšem 
doporučuje, aby techtd duvodu trestnost vylučujících nebylo mnoho. 

V dodatku jsou pľipojeny p,reklady nekterých pramenu procesního 
práva správního platného v zemích českých, totiž nar. 61/1855, 34/1858 
a 31/1860 r. z. 

Spis dr. P o š v áre dlužno vrele pozdraviti; má sice po stránce 
positivní hlavne význam pro zeme české, ponevadž na Slovensku jest 
otázka y,iny upravena u prestupku v zákonu prestupkovém (zák. čl. XL : 
1879) a to tak, že se žádá ke skutkové podstate prestupku vina, ale že 
stačí nedbalost, ačli není výslovne stanoveno, že jest trestno jen spáchá
ní ú mys Iné (§ 11) a že obecná ustanovení trestního zákoníka o zlo
činectvi a prečinech platí zásadne i pro p,restupky (§ 12), ale preklady 
a rozbory litera tury zasluhují plné pozornosti i u všech tech, kdož se 
chtejí se správním právem trestním blíže theoreticky zabývati. Chystá 
se kodifikace materielního i formálního práva trestního správního a tu 
kniha Pošvárova bude pro studium tohoto nového zákona jiste velmi 
uži tečná. - L. 

JUDr. Václav U rb án e k, odborový rada min. vnitra: Rízení ve 
vecech služebního pomeru státních zamestnancu podle platného práva a 
judikatury Nejv. správ. , soudu. úvodem opatril Dr. Joachim. Str. 143. 
Praha 1936. Cena 14.50 Kč. 

Správní soud v nálezu z 28. XII. 19135 čis. 20747/1933 vyslovil (odchyl
kou od dosavadní praxe) všeobecnou zásadu, že zákonem 269/1920 by la 
provedena úplná unifikace státne zamestnaneckého práva na celém úze
mí republiky (a to jak prá varn ate r i eln íh o t a k i for m á I
ní h o) v tom smeru, že všechny predpisy platné v zemích českých byly 
rozšíreny i na Slovensko a Podkarp. Rus. Bohužel predpisy ty jsou, po
kud jde o zamestnance státní, značne roztroušeny a ruzne podle toho, 
zda zamestnanci státní jsou v pomeru soukromoprávním nebo verejno
právním a i tu podle jednotlivých kategorií služby. To platí i pro ŤÍzení 
ve vecech služebního .pomeru státních zamestnancu, ponevadž pro ŤÍzení 
to neplatí na.fízení 8/1928, nýbrž predpisy dosavadní (starorakouské resp. 
poprevratové). U r bán e k pokusil se vylíčiti rízení platné pro státní za
mestnance a to jednak ľízení pred administratívními úrady I(str. 1 až 77), 
jednak ŤÍzení kvalifikační pred kvalifikačními komisemi (str. 77 až 99), 
jednak ľízení disciplinární pred di,sciplinárními komisemi (str. 99 až 142). 

Práce jest systematicky vybudována, velmi svedomitá a prehledná 
a opírá se o bohatou judikaturu, která zde byla celá snesena a vylože
na. Pro zamestnance státní na Slovensku pusobící bude nezbytnou po
muckou. - L. 

Hoyo:rňa yerejných notároy. 
Dr. Mi cha 1 S l á v i k : 

AuíonoID.ia yerejných noíároy na Slo~ 
yensl{u a Pod1i:arpaísl{ej Rusi .. 

Predpisy § 25. až 32. zák. čl. XXXV/1874 zabezpečovaly verejnono
társkym komorám úplnú autonomiu vo veciach spravovania vlastných zá
ležitostí, nakoľko predsedov a ostatných údov komory zpomedzi seba vo
lili si príslušníci patričnej komory tajným hlasovaním a neprítomní údo
via svoje hlasy mohli odovzdať i písomne. V prípade r,ovnosti hlasov roz
hodoval los predsedom vytiahnutý. Voľba znela na rok. Počet komôr a 

329 



ich sídla stanovil minister spravedlnosti. Každá komora pozostávala 
z predsedu, zo štyroch riadnych a dvoch náhradných členov výboru. Ko
mora každý rok zadržala svoje valné shromaždenie cieľom sostavenia-
výboru. ' . 

Zákon Čís. 167/1920 o »dočasnej úprave činnosti advokátskych a verej
nonotárskvch komôr na Slovensku« ' slúčil obvody verejnonotárskych ko
môr v Br~tislave a Košiciach a minister spravedlnosti menoval správny 
výbor komory. 

Keď uvážime, že na Slovensku zpomedzi 76 verejných notárov pri
hlásili si národnosť takto: ruskú 2, maďarskú 2, žido-vskú 3, českú 5 a 
slovenskú 64 (v skutočnosti ale sú: Nemec 1, Rusi 3, Maďari 3, Česi 5, 
Zidia 8 a Slováci 56), - v Podkarpatskej Rusi z 10 verejných notárov je: 
Žid 1, Maďari 2 a Rusov 7, čili z 86 verejných notárov na Slovensku a 
v Podkarpatskej Rusi podľa skutočnosti a národnosti sú: Nemec 1, Česi 5, 
Maďari 5, Židia 9, Rusi 10 a Slováci 56, vtedy táto štat istika neopodstat
úuje ďalšie trvanie zákona 167/1920 ohľadom verejných notárov asom 
presvedčený o tom, že my verejní notári na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi len preto nemáme dosiaľ autonomnú komoru, lebo tento zákon 
osud verejných notárov sviazal s osudom advokátov. Totiž národnostný 
pomer u advokátov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi je asi opačný 
ako u verejných notárov na tomže území, slovenských, českých a rus
kých advokátov je nepomerne menej ako advokátov maďarských a ne
meckých. Kým z 86 verejných notárov prislúcha 5 Čechom, 7 Rusom a 56 
Slovákom, čili 68 verejných notárov je slavianskeho smýšľania (79%-ov), 
zatiaľ slaviansky smýšľajúcich advokátov na Slovensku a v Podkarp.atskej 
Rusi je nepomerne málo. 

Pri takomto stave veci odpadá nacionálny dôvod menovania správ
neho výboru pre verejných notárov. 

Zákon Čís. 167/1920 znemožňuje nielen autonomiu verejnonotárskej 
komory, ale hatí i stavovský vývoj verejnonotárskeho sboru a organizá
ciu našich morálnych a hmotných záujmov (schôdzky, prednášky, úpravy. 
pokyny, vysvetľovanie zákonov atď.). 

Z týchto príčin je záujmom verejných notárov na Slovensku a v Pod
karpatskej Rusi, aby bol zrušený zákon Č. 167/1920 ohľadom verejných 
notárov a aby boly obnovené §§ 26. až 32. zák. čl. XXXV/1874. 

P:rehl' ad~ časopiSov .. 
~ československých: 

Slovanský pre hl ed, roč. XXVIIL, Čís. 1.: J. Slávik: .Te SSSR státem 
federativním nebo jednotným? - J. F.: Rozhledy po živote Slovanském. 

Právo Československé, roč. II., Čís. 15.: Judikatura nejvyššího správ
ního soudu ve vec ech administrativních. - Judikatura nejvyššího soudu 
ve vecech civilních. - Roč. IIL, Čís. 1.: Daňové výhody a amnestie pfi 
stavebních pracích a novostavbách. - úlevy pro malé poplatníky pfi pfi
mých daních. - Poplatkové úlevy pri fusích. - Daň z dividend a z úro
ku nekterých cenných papíru. - úroky z pro dIení pľímých daní a z' po
plat~u prímo placených. - Rozhodčí komisepro ceny stavebních hmot. 
- Ulevy pfi placení daní pľímých a dane z obratu. - Výnosy mini
sterstva financí. - Čís. 2.: Novela k zákonu o stabilisačních bilancích. -
Požadování vozidei v dobe války a mobilisace. - Poplatky z postupních 
smiuv. - Výnosy ministerstva financí. -

Hospodárstvo a právo, roč. III., Čís. 5.: Prof. Dr. K. Laštovka: Prelo
ženie predajne voľnej živnosti podľa § 55 živn. zák. a § 1 vl. nar. 162/1935. 
- Podpora exportu a slovenský priemysel. . 

Slovenski Pravnik, leto L. števo 1.- 2.: Dr. Joso Jurkovič: Administra
tivni spor po našem pravu. - Anton Lajovic: O majah materialnega 
pravdnega vodstva i civilnom postopku. - Dr. August Munda: Preklic 
predloga in umik zasebne tožbe. 
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