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sIem e jen na prípad, kdy správní soud zruší rozhodnutí podle § 6 zák. 
o Spf. s. pro vady ľÍzení! - R uzného mínení lze býti též o názoru auto
rovu, na str. 47, sdílenému praksí, že ustanovení § 30 zákona ze dne IS. 
listopadu 1867, Č . 134 r. z., pokud vylučuje ženy ze členství ve spolcích 
politických, bylo zrušeno volebními rády. 

Sp01kové právo, upravené u nás dualisticky, skýtá velmi vhodnou 
príležitost rešiti otázky týkající se místních mezí zákonu správních. 
Formula:ce, k nimž tu autor dochází a jichž se pridržuje též prakse, jsou 
velmi zajímavé, treba by leckde byla mi. snade -1 rešení jiná. 

Ty to poznámky nemohou však nikterak zmen~iti celkovou cenu kni
hy. Nutno být i vdečným auto ru, že zužitkoval své bohaté praktické zku
sen osti v oboTu spolkového práva pro širší kruhy. Učinil tak s plným 
zdarem; z jeho podání je patrno, že je dobrým právníkem-, který do
ved1 správne vystihnouti ze spleti prakse juristické problémy vyskytující 
se v oboru spolkového práva a rešiti je jasnou formou a s patričným 
juristickým taktem. Kniha skýtá tak spolehlivé poučení o spletitých a 
jemn)rch otázkách spolkového práva' a nabádá ku premýšlení. Účelu, 

který si autor vy tk l, dosáhl tedy plne. . Mtka. 

ZPRÁVY. 

Mezinárodní akademie srovnávacího práva. :Rada mezinárodních 
vedeckých institucí byla rozmnožena novým ústa.vem, po jehož založení 
již dlouho bylo volána. Behem zHí minulého roku ustaviia se v Ženeve 
Mezinárodní Akademie srovnávacího práva (Académie internationale de 
droit compa1ré), mající za úkol studium práva srovnávacího na podkladu 
historickém a zdokonalení zákonodárství v jednotlivých zemích na zá
klade systematického srovnávání a sjednocování zákonu, a to zejména, 
pokud jde o oblast práva soukromého. Již od doby vydání klasického 
díJa Lambertova, který- práve funkci $rovnávacího práva soukromého 
definoval zpiisobem tak pregnantním, byla, pociťována potreba, aby úí
zen byl mezinárodní ústav, který by soustreďoval pracovníky, obírající 
se komparací práva soukromého. Ano, ústav takový byl prímou nutností 
vzhledem k nebezpečí, které doktrine hrozí a hrozilo z prací leckdy 
jako srovnávacích studií označovaných, které byly s to, aby tento obor 
vední i zdiskreditovaly. V tomto smeru bylo nezbytne potrebí korektivu, 
kter}'m prirozene muže býti jen velká vedecká instituce mezinárodní. 
A práve takového ústavu má se dostati evropské vede v nove úizované 
Akademii 

V čele Akademie stojí funkcionári na tri léta volení. Hned pro 
první volební období vybrány byly osoby, které nesporne representují 
v~'kvet civilistiky nejen evropského, ,ale snad svetového významu. -Pre
sidentem Akademie jest parížský profesor mezinárodníbo soukromého 
práva André "Veiss, vicepresidenty: Vittorio Scialoja, proslulý roma
nista italský, a profesori američtí. Munroe Smith a de Bustamante. Se-
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kretárem jest profesor soukromého práva srovnávacího v Paríži Henri 
Lévy-Ullmann. 

j-\kademie má čtyri skupiny: latinskou, anglo-americkou, sti·edo- a 
severoevropskou a orientální, ke které pi-ipojena jest skupina koloniální. 
V sekci latinské na,lézáme skoro všechny pred ní učitele práva vItaiii a 
ve Francii: Anzilotti" Bonfante, Lévy-Ullmann, Lambert, Lyon-Caen, 
Pillet, Scialoja, Vivante a \iV eiss. Sekce anglo-americká representována 
jest mimo jiné Jenksem, Pollockem a Vinogrado\vem. V sekci stredo- a 
severoevropské nalézáme vedIe pl-ávníki:t státu severských zejména ber
línského profesora Heymanna, basilejského \iVielanda, lipského Sibera 
a známého odborníka v mezinárodním právu soukromém, amsterodam
ského profes()ra Jittu . Rozdelení toto jest, jak statut společnosti vý
slovne ríká, dosud jen provisorní. Doufejme tedy, že také naší vede do
st':lne se vAkademii pľimereného zastoupení. 

Akademie, jejíž sídlo jest v Ženeve, a která se také die platných 
tam právních predpislt ustavila, koná tam nejméne jednou ročne svoje 
shromáždení a to behem hlavních prázdnin universitních. K temto shro
máždením povinny jsou jednotlivé sekce podati zprávy v' oboru soukro
mého práva srovnávacího a mezinárodního práva soukromého za uply
nulý rok. Shromáždení Akademie obírá se dále pracemi, které jí byly 
podány a debatuje o proposicích svých členlt. Již prvnímu shromáždení 
predloženy byly dva dalekosáhlé návrhy. Jest to jednak proposice Lyon
Caenova a Vivanteho o pi-íprave kodexu sjednocujícího zákony obchodní 
a návrh Anzilottiho, Balogha, Bustamante a vVeisse o vypracování jed
notných zásad k úprave mezinárodního práva soukromého. 

Nov)' ústav a jeho uš lechtilé snahy jest jiste jen co . nejuprímneji 
vítati. Treba organisace jednotlivých sekcí - a to plaH predevším o sekci 
práva stredoevropského, zejména v ohledu osobním, není patrne ješte 
dovršena, jest nicméne jisto, že jde o podnik velmi významný, a jeho 
práci jest pi'áti plného zdaru, B. Šejhar. 

* 
Sbírku príkladu knihovních žádostí a usnesení« vydali vlastním ná· 

kladem JUDr. Jo s. V. Boh u s l a v, senátní president nejvyššího správ
ního soudu, a All ton í n H art man n, odborový prednosta minister
~tva spravedlnosti . 

, J est to šesté opnvené vydání známé a stále hledané pomltcky, vy
dané JUDrem ]. V. Bohuslavem. Nové vydání doplnilo zejména povšech
nou část zákonnými pi'edpisy a judikaturou až do poslední doby, reší 
nekteré sporné otázky, prih1íží ve zvláštním oddíle ku predpisltm knihov
l1ího práva platného na Slovensku ii Podkarpatské Rusi a uvádí též 
poplatkové predpisy v knihovních vecech jak v Čechách, na Morave a 
ve Slezsku, tak i na Slovensku a Podkarpatské Rusi platné. V druhém 
dílu upraveny jsou úplne nové vzorce knihovních podání a vynzení .. -
Objednávky vyrizuje Ant. Hartmann, odbo prednosta v Praze IV., 
ministerstvo spravedlnosti. 


