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ložena nove k o mp et e n c e posléze zmíneného úradu k opatrením 
kumulačním podle zákona číslo 204/32. Duvodem oné kompetenční nor
my bylo (jak potvrzuje duvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona 
Č . 204/1932, Č. tisku 2099/32 posl. sn. N. S.), že se zde »upravuje jednotne 
.a administrativne nejjednodušším zpusobem k o mp e ten ce pro °roz
hodování o pensijních platech podle tam uvedených ustanovení tohoto 
zákona a zákona restrikčního tak, že se soustreďuje k úradu, jehož ii!<vi
dující orgán zafizuje výplatu odpočivných (zaopatrovacích) platu. v.ý. 
slovného ustanovení kompetenčního jest treba, ponevadž vzhledem k jU

dikature nejvyššího správního soudu není pfíslušnost zcela nespornou, 
což ohrožuje právní bezpečnost rozhodnutí vydaných úfadem, jehož lik
vidující orgán zafizuje výplatu pensí. K om pet e n ce se tu prenáší ve 
smyslu úsporném na úrady, jichž účtárny likvidují a Doukazují odpo
čivné a zaopatrovací platy. Jsou to toho času krome zemských finanučních 
úfadu úrady vojenské, železniční, ústrední reditelství tabákové režie, 
zemské úfady, pokud jde o učitelské a kongruální pense, a fondovní úra
dy, pokud jde o nadační statky, státní nemocnice, zástavní úfad a stát
l1í nakladatelstvÍ«. Vyplývá tudíž jak ze znení § 20. zákona č. 204/1932, 
tak z úmyslu zákonodárcova, že mela tímto predpisem býti vymezena 
toliko vecná p r í s l u š n o s t úradu povolaného provádeti kumulační 
.opatrení, že však nebylo a ani nemelo býti nic meneno na pfípadném 
aalším instančním poradu, jinými slovy, že vymezením kompetence ne
byla nijak vyslovena výluka dalšího opravného prostredku proti rozhod
nutí pfíslušného úradu, pokud ve smyslu tohoto ustanovení nebyl jím 
úrad ústrední. Nebylo tedy citovaným § 20. zmeneno ani ustanovení § 21 
odst. 3 zákona č. 286/1924, pokud uznávalo pfípadnou pfípustnost odvo
lání a vylučovalo jen odkládací jeho účinek. Kdyby byl zákon č. 204/1932 
zamýšlel pri prenosu kompetence úradu resortní na úfa dy likvidující 
odpočivné požitky ' zároveň omeziti i n s t a n č n í por a d tím zpuso
bem, že výrok úradu, jehož likvidující orgán zafizující výplatu odpočiv
ných (zaopatrovacích platu) má zustati konečným, byl by tak musel vý
slo'1!1e stanoviti. Jestliže tak neučinil, nutno souditi, že, pokud nejde o 
výrok úradu ústredního, vycházel z predpokladu, že jest odávolání k 
ústrednímu úradu pfípustno. Ježto pak 1generální finnační reditelství pro 
Slovensko v Bratislave, není úra dem ústredním, a tedy ani jeho exposl
turou (srov. nálezy nejvyššího správního soudu k § 151 plat. zák. č. Boh. 
A 7835/29, 9177/31, 9622/32, pak nález k § 2 vl. nar. č . 230/1920 Boh. A 
9482/31), - nýbrž podléhá hierarchicky jakožto úfad finanční nadfíze
nému ministerstvu financí, nelze výrok jeho vydaný podle citovaného 
ustanovení jakožto úfadem príslušným ve smyslu § 20. zákona č. 204/1932 
považovati za rozhodnutí p o s led n í instance správní a není proto po 
Tozumu § 5 zák. o s. s. konečným. (Nález ze 14. III. 1936, č. 20.178/35.) 

PíSOUlníctvo .. 
Vodné právo na Slovensku. Vodný zákon a predpisy s ním súvislé. 

Sostavili: Eduard Pel i k á n, hlavný radca politickej správy, ing. Ján 
R o s í k, hlavný technický komisár, dr. Vojtech Z u bek, komisár po
litickej správy v Bratislave. 

Vydal Vodohospodársky sväz pre povodie Dunaja v Bratislave, Bra
tislava 1936. Cena broš. 58 Kč, viazané 70 Kč. 

V dnešních dobách nabývá velikého rozmachu úsilí o fádné hospo
dárení vodou. Nejd·uležitejŠím právním podkladem jest tu vod n í z á
k o n, který byl v Uhrách vydán zák. čl. XXIII: 1885 a novelován zák. 
čl. XVIII: 1913 a dosud platí na Slovensku a Podk. Rusi. K provádení 
zákona byla vydána četná podrobná narízení. S vodním zákonem sou
visejí i četné jiné zákony na pr. o melioracích, plavbe, na než se vodní 
zákon namnoze i odvolává. Predpisy pred prevratem byly vydány jen ma-
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ďarsky a potreba po s;právném jejich prekladu byl.a v kruzích inte
resentu velmi žive pociťována. Této potrebe vyhovuJe svrchu uvedená
kniha. Obsahuje nejen vodní zákon, nýbrž i zákony s ním prImo sou_ o 
vislé, dále príslušná provádecí narízení a zejména i interní vynosy ú~ed
ní pro praxi vodního zákona duležité. Pfi jednotlivých paragrafech JSou 
vždy odkazy na §§ jiné k veci se vztahující, což jest užívání sbírky velmi 
na prospech. Na konci jest pripojen podrobný seznam hesel. Vodo
hospodárský svaz v Bratislave získal si velkou zásluhu, že tuto sbírku 
vodoprávních p.redpisu vydal a prejeme mu i autorum, aby došla co · 
nejvetšího rozšírení, jak také svým obsahem a uspofádáním plne za
sluhuje. 

o r. Met odD o len c i A l e k s and e r M a k l eco v: Sis tem 
celokupnog krivičnog prava kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1935. Strán 
320. - Títo dvaja i za hranicami Jugoslávie známi kriminalisti ljubljan
skej univerzity vydali teraz ich v r. 1933 v slovinskom originále vyšl~ 
systém trestného práva i v jazyku srbskom. To svedčí o úspechu tejto 
učebnice, ktorá podáva vo forme zhustenej a jasnej, mimo koncízneho 
teoretického úvodu, celú matériu platného trestného práva juhoslávske-
ho po nov. z r. 1929. Látka je veľmi prehľadne usporiadaná a podáva 
úplný prehľad o juhoslávskom tr. práve materiálnom tomu, kto sa chce 
s ním oboznámiť a nechce siahnuť po veľkom komentárovom diele, ktoré 
vyšlo. v r. 1930 poť. 1931 tiež z pera prof. dr. Dolenca. Kniha je i po 
stránke typografickej dobre upravená. 

pro f. Dr. Emi l S t a n i s l a w Rap pap o rt: Media via kodeksu 
karnego polskiego. Warszawa, 1935. Strán 24. 

Odtlačok referátu, ktorý predniesol autor, ktorý je nám z právnic
kých kongresov bratislavských dobre známy a je sudcom najvyššieho, 
súdu vo Warszawe, na zasadnutí v marci 1935 Towarzystwa Prawniczego 
w Warszawie. Autor sa zaoberá výtkami, ktoré boly učinené novému 
trestnému zákonu poľskému so strany niektorých kritikov, že je tento 
zákoník dielom eklektickým, akýmsi kompromisom medzi pravicou a le
vicou kriminologickou a prichádza k záveru, že tieto v)rtky sú neodôvod
nené. Poľský zákon trestný je podľa autora dielom svojráznym,. 
ktorý počítal s aktuálnymi potrebami dnešnej poľskej spoločnosti a št átu 
:l držal sa prostrednej cesty - odtiaľ titul brošúry, media via - medzi 
krajnosťami rôznych kriminologických škôl. 

JUDr. J a l' o s l a v P o Š v á r, odborový rada min vnitra: »Nástin 
správního práva trestního«. Studie o nekterých pojmech zejména vine. 
Vyšlo jako svazek 81 Sbírky spisu právnick)rch a nároctohospodáfských 
v Brne 1936. Cena 32.- Kč. Str. 110. 

Autor správne uvádí, že trestní právo správní nabývá v našem státe 
značného rozsahu. Pokuty ve výši 100.000 Kč a nekolika mesíční vezení 
nejsou již neobvyklým zjeyem. Naproti tomu dosavadní úprava tohoto 
trestního práva správniho jest v zem í c h č e s k Ý ch velmi nedokonalá 
a to i práva hmotného i formálního a odtud snahy po vedeckém pro
bádání tohoto práva. 

Spis má dve části. Prvá jedná o pojmu verejné správy a o právu 
správním v-ubec a pfijímá celkem v-ýsledky dosavadní nauky. Na to autor: 
obrací se k správnímu právu trestnímu, zjišťuje jeho pomer k soudnímu 
právu trestnímu a dochází po mém soudu správného úsudku, že rozdíl 
mezi delikty soudními a správními záleží pouze v tom, kdo je stíhá. 

V části druhé autor rozebírá . pojem viny ve spráyním . prá~u trest
ním. Za tou príčinou zkoumá nejprve ' všeobecne, co jest vina právni 
(nesplnení povinosti stanovené právní normou z vúle povinostního sub
jektu), co to jest trestní vina Ct res t n é porušení povinosti), v jak)rch 
formách se objevuje (úmysl, nedbalost) a jak vina a trest spolu souvi
sejí (protože a pokud jest trest proto a potud jest i vina: Kelsen). 

Na to se zjišťuje, jaký význam se vine pfikládá ve správním právu 
trestním a to jednak v literature jednak v positivním právu, jednak v ju-
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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 
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