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Dr. Mr a vfag Antoll: Sozialisierung (IJ.3). - Dr. Pet s ch e k Leop. ~ 
Die pers.onlich e Wiirdigkeit des Promotiollswerbers (116). - Dr. I Lob t 
R II d o I!: AJ1wendbarkeit der deutschosterreichi·5{;;!Jen Schutzvorschríften 
auf ungarische Diellstnehmer (J 18). - Dr. N cu daM ~i x : Ein historischer 
RiickbLick ZUl' Abschaffung der Todesstrafc (] 19). - Dr. K I a 11 g tl e i 11 -

r i ch: Das: Gesetz vom 4. April J919 N. 220 St. G. BI iiber die Einrichtung 
VOli Einigungsamtern fHr Streitigkeitell aus bestimmten Lieferull '-svertragclI 
( 129). - S chi m a tf a 11 s: Gestaltung und Stellung der Regierungs- und . 
VoJ!zugsgcwalt des. Staates Dentsch6sterrei.ch (133.). -- Dr. K II f f I ť r 
ti a II s: lum Oesetze Hber die Einigungsamtei- (134). - Dr. A dle r E \TI. a
H li e I: Privatrechtliche Bcmerkllngen zu unserer neuell Gesetzgebung (Oe
sdz vom 19. Dezember ]9]8 N. 138. St. O. BI. iiber die Einfiihrung des 
achtstiiildigcn Arbeitstages in fabriksmaJ3ig hetriebellCJ1 Oe\ve rbeunter
nehmungen; Ges.etz vom ]9. Dezember ]918 N. 140. c:.t. G. BI. liber liie 
Rcgelung der A rbeits- und Lolmverhaltnisse in der tfeimarbeit (135). Ge
sctz vom 25 . .lanner 19]9 N. 42. St. G. Sl. iiber die Aufhebung der Arbeits
bucher wld Hber die ungerechtfertigte L6sung des Arbeitsverh~HÚlisses 
l.urch den Arbeit (145). - Dr. Me r k 1 A d o I f: Zur Verfas$ung dér Re
pu.blik (] 4], 18]). - Dr. S e I' ge I E.: Betrachtungen Zll clem Oesetze V0111 

4. Apr il l 1919 iiber die Einrichung VOll EiilÍgUl1gsamtern fiir Strci,tigkeite!l 
mf S bestimmtclI Lieferungsvertr ~igen (N. 220. St. G. BI. 149). - Dr. 
\V a II 1 e K a r J: Die tschechoslovakischell Oer ichtsorganisationsgesetze 
(! 50). Dr. L o h s i]l g E r n st: Zwei Beitri:ige zur Anwendullg der Straf
p lozeBnovelle vom .b.hrc 1918 (16]). - Dr. li ech t li a 11 s: Die staats
r echtliche Stel lung der Staalsanwalts·: haft (163. 183). - Dr. li o I I e r S te i 11: 

Auf d.er Oesetzgebung der tschechos,lovakischen Republik (J65). - Dr. 
Bll 111 E I' II S t: Pr~vatrechtsfragen in den Friedensetwiirfen (177). - Dr. 
tl i t s c h 111 a n Jl Ma '<. : Der ,),Utonome Milldesttarif (178). - O r. li o I z 
a p f e I Email u e I: Was ver langt die dritte Sperrverorclllllng (1l1. V. AJ 
\ i On den Ausl5.ndt:·rn? (185). - Dr. .Janowitz Ludwig: Der Advo
k atenwohnsitz (J56). - Dr. Postelberg Emi l : lUľ Vermogensab
gahe (193). - Dr. li. li a 11 s: Deutschbbhmcl1 uncI díe Amnestiever·ordhutl
gen (194). - D r. Se ha r f ni e s ser li e i 11 r i ch: Unser Disziplinar
statut (195). - Privatversicherungen im Ellt\Vurfe VOll Saint Germain 
(198). - Dr. K II k II I a Rud o I f: Nochmals der Verwaltul1gszwal1~ (20]). 
- Korrespond.enzen (Eil1 Richter - Prozesgegner der Verteidigung? -
Austrittserkltirung aus der Religionsgesellschaft kann llicht nul' bei der 
politischen Behord.e des Wohllsitzes. sondern 2..uch bei der des Aufenthalts
ortes rechtswirksaJ1l crkla rt werden) (198). - Liter:::tura, praktické pří
nady atd. -

Zentralblatt Hjr .iuristische Praxis. O r. S c h o II d (; r frr i e d. r i "C h : 
Aus der Praxis ce-s Obersten Oerichtshofes: I. BoyJ.;ott als Befreiungs
grund fUl' den Schulc1ner (2ď9). - II. Verji;ihrungsfrist cles Schadenersat.z
ansp:ruches bei adilizischen Mangeln (27.3) . - ITL Solidarhaftun g: beider 
E.hegatten bei \ Vohnull gsmiete (276). -- Dr. K r1a II s R II d o I f: ZUl' An -
wenc1.ung- der Lel:l'e von Schu ldiibernallme (21.5, 281). Praktické pI-í-

. p<1 dy, literárI~í oznamovatel. směs. - rCll -

Judikatura. 
(Pořádá J . . p II r c ne r.) 

Přehled rozhodnutí nejvyššího, správního a říšského soudu 
v jiných - časopisech uveřejněných: 

,právník = P. - Právnické Rozhledy = P. R. - AJ1g. ostI:H;r. Oerichis ·
zeitung = G. Z. - .lnristische BHHter = J. S. - Oerichtshalle = O. li. -
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N otariatsz eitulIg = N. Z. - .Juu .. .suppl. = .Ju<..lizielle Supplemenl:e. - Pří
loha k nlill. v ěstníku = oH .. ·- Osterreicllisches ZentraJblatt Hir díe juri
stischc Praxis = Z. BI. - Osterreichisdle Zeitschrift Hi r Strafrecht = Z. 
Str. - Evidel1zblatt fii r osterreichische Gese tzgebl.lllg LInd "Rechtsprechung 
= .E. Bl. - Eisenb. R. = Osterreichische Zeitschrift fUj" Eisenbahnrecht. -
Zpr . = Zprávy spolku českýc h advold.tíl v král. Českém v Praze. - Při
pojená čísb zilamenají ročník a stránku pl·ísl. časop. , u min. věstn. hěž ná 
čís la rozhodují a II E. BI. ročník a éíslo sešitu. - 111. ll . minist. naf"íZeJlí ; 
L = Í"Í šs k~r zákOllliík číslo; z. = zC lllsk~' zákonní!\: číslo; v. = věstník mill. 
spravedlnosti č íslo; l etopočty z tohoto a l1lillLlléha století uvedeny .iSOll 

dvěma posledními ciframi arab.,. JlI ěs í ce pak ciframi říl1ls}<irmi. 

Nejvyšší soud. 
Ve věcech civilních. 

Z práva občanského . 
. ~ .. t., 3-1., 37., 93.. US. obč. z. uv. zák. k něm. obč. zák. 4. XII. 17 . . ' 

Rozloučcní manže lst ví je pÍ'ipustno jen, je- li dovoleno dle domovského prá.· 
va mO-niel]"1 i dle lex fori. Ruzloučení z jin~Tch než zákonných dúvodú ne
možno. R. 4 ITl ] 9, Rv I 60; Z. Bl. 2~9/ 19. 

§ 5.933 obč. zák. Casová kolise zákoJlLI pl' i vSrlučné IhlOlté pro správu: 
Lsčátek k ratSí lh tlty ll(J v~l m zákonem stanovené pro náľ'J ky dříve po
vst<1Jlé lze po ložiti az do početí prlsolmosti nového zákona 5. Vl. ll, Rv. 
VII. J7., Z. Bl. 2211 / 19. 

§ 37. obč. zák. Moratorium v Srbsku prohlášellé nemá účinl\ll v tu
zemsku. j c ~ to ' je It o tak vCÍ'ejJ\oprávní. ~ 37. obbnsk. zák. t~-če se prú v 
soukr. Ll je ž to hagská kOllvellce z 29. Vll. 1899, vztahuje se jen' na území 
Ilepl'ítelelll obsaze1lé. niloli" na sOllLly státu uvnitř neobsazeného púsma, 
2-1. IX. J8 .. Rv. 1. 29-1 / 18. Z. Bl. 13., l-lI I9. 

§ 48., 94. obč. zák., 4. ř. o zbav. svépráv. Neplatnost manželství bez 
svolení soudil ()patrovllickéllO II o'snby čústečně zbavené svéprávnosti pro 

lal10111ys ll\OsL Legitimace manže l;) druhého k žalobě o nep!. siíal\u, 9. X. · 
J7 .. Rv. I. .)~3; Z BI. 223/ ]9 . 

. ~ 62., 83., 94. obč. z. Pro pi"ekážl\u katolicismu je, Ileplatn .) man že!- . 
ctví · Rakl1~;111a v c i zi n ě IIz;Jvrené. KOIl\"atioace nenastává smrtí prvé roz
·ycd.ené manže lky po sňatkll druhém. 9. vn. l8 .. Rv. I. 226: Z. BI. 2'24/ 19. 

~ 64. obč. zák. Sňatek kí'esť atlky s manželem bez konfesse: Překážky 
nhllosti llúbo%ens.tví není, kdy ž be zkonfesní, před tím by-vší katolíkem, 
při přílditosti ňatku zam~rš leného před farářem se za katolika vydává 
(vyzPc\vÍc1a,' se n předlož.iv list ki"estní). Z9. X. ,1918. Rv. vn. 60/ 18; Z. 
Bl. ll / IU. 

§ 91. obč. z. Mauželce bez viny l:ozvedené, paní slušná v~l živa bez 
ohleuu lla její pOlllěry maJetkové Cl výděll)ové . 6. ll. ]917. R v . ll. 30117; 
(J. H. 2.3119. 

§ 139., 143. obč. z. Objem a trvání povinnosti výživy na straně to
liko v cl. ruhé í'ad ě pOVilllléllO k vy živování smluv. pf·evzatému .a rozsudkem 
pa,t( zajištěnému. Povinnost odpadá, nemrlžc-li dlu žník bez oh roženÍ své exi
.. tellce V}'ŽiVll poskytovati. - UstanoveJlí rozsudku nelze vykládati smlou
vou. která mu leží za základ. 7. V . ] 8. R L J07; Z. Bl. 294/ 19. 

§ 305., 306 .. 1323., 1332. obč. z. Při počítání škody budiž položena za 
základ OHa cella. za kterou lze zboží stejného druhu v době a na místě 
Ilastalé škody si opatřiti. 1.8. XIJ. 1917, Rv. II. 501 / 17; Z. Bl.. 15, 16/ 10. 

§ 364 .• 1305. obč z. Podnikatel ručí za vsahání prostředečné v cizi 
oblast právní i bez zaviněllí, když zásahy z toho vzešlé (ÚČinky) překro
čuií obyčejl1ol1 mi rl! (ručení majitele továrny na prach za poškození cizích 
nemovito tí explosi v prnclt:ír ll ě). "Rak. 25. ll. ]9, "Rv. ll. 18/ J9; G. Ji. 
17/ 19; Z. Bl. 29ó/ 19. 
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Š -'5-'- obč. Z., t,§ . 9., 13. ku. Z., 216., 32{1. ex. ř. Poclsfata a obsah práva 
zástavního na plodech statku st iže ll ého fideik. substitllcí: právo zfrstavní 
ndpad.nutím svazku suhstitučního automaticky se vztáhlle na substallcÍ sa
I11U. R. 1. IV. 19, R. 11. 3L; Z .. Bl. 299/ 19. 

~S 4i9. obč. z. KllillOVJlě zajíštěIJ6 povilJllost dočasllélw vbst llÍka po
zemku. aby z pihly ci ol1ytého kamene lle~)ouZil k vi' robě hydraulickéht> 

"-Slpújedb (S il1clelll ittcJ). není břemenem rcálnÍm, n~'brž ileprnvidclnou slu
-žebností dle § 479. obě. z. 2. říj. 17, Rv I 298: off. ]872. 

~§ 532., 547. obč. z. ,~' l. k'onk. j'. Sprúvce !\Ollk . podstaty I1l l1Že při
ldásiti se k děllictví jméllelll zCl11ř. krida(t1í'c, když dell úl11rtí kridata spa
Li.á mezi zj i štěil~i de11 úmrtí ztlst.lvitele a (len vydání ustlesellí () jeho pro
hlášení za mrtva. Ra,k nej\'. S. 8. led. 19. R I ]4/ 18; Z. Bl. 15: 16/ 19. 

§§ 531., 5.37 .• 809. obč. z. Odevzdání dědictví delata, zemřelého po 
lI ápádu dědictví, I\' n ě 1Jlu ž se d.čdic doměli; pr-ihlúsill, na poz('tstallls clelatovlJ 
pokud tato není odevzdúl1a? 18 VI 18.R I 1-10 ; Z. BI. 225/ ] 9. 

§~ 579 .• 601 obč. z. Testal1lE.;tlt psan~" cizí rukou je neplatn,,' , není·-li 
npatřen p,)c!ipi sy všech svědldl s dod ~l(kelll poukazujícÍII1 118. tt:to vl:.st-
Ilost j ejich. 15 IV IR. R\' I 3-17 / 11); Z. BI. 3t)() / 19. ' 

~§ i17., 721. obč. z. Odvolúllí testal1lentu ŠI;rtl lUtíll1 podpisu: BÍ"'2-
meno převodní o nedostatku úmysll1 zničiti testament 8. nedostatcích vnle 
při tOlllto činu. 15 X 18, Rv II 388; Z. Sl. 226/ '19. 

~ 758. (nov.) obč. z. Núrok maJl žele na praelegn.t Z<.1I·izE.;ní clOIllÚCI]()sti 
lze uplatniti jen sporem. 4 Xl 17. R II '2048; Z. BI. 229 / 19. . 

,~§ R33., 836., 837., 1022. obč. z. PIJlá moc spoluvlastllíka, k: správě 
d.omu společného. ustanuveného. trvá i po smrti druhého spoluvlastníl-a; 
onen je opr:.í.vJJě. l1 mallžele zE'ml'elého spoluvlastníka z bytu, lderii měl 

-v domě společném, vypověděti. 23 X ] 7, Rv 11 404; Z. BI. 230/ 19. 
§ 884. obč. z. Neplatnost SJ11 IOlIV~' pred píSE.;111n~/ 1ll l!za vřeníl1l, .iež 

obě strany elitěl)'. 15 X 18. Rv T -U8; Z. BI. 301 / 19. 
§~! 863 .• 1152. obč. z. viz dole ph § 355. obell. z . 
.§§ 906 .• 1465. obč. z. viz clole j)r-i § 35. ex. I'. 
§ 1052. obč. z. Sl11luvní p o v i 11 II () s t kupce zaplatit l\llpllí cenu 

při dodání fa.l,tury pÍ'ed odesláním zbo'i-Í - nedává 111U p r á v a 7.Cldati od 
prodatele dodání 7,1)oží proti zap la ceni faktL1rního obl1o~u předem . ]6 X 17, 
Rv II 392: off. 1871. 

:§~l 1096., ]295. obč. z. Po~koze l1Í svr;ktl nájenlllík ~l v odnu z roury 
vodovodní mr:l.Zem prasklé. do 11ytu v niklé: Pr()l1ajÍmatel nlel jell za opo 
menuti, mohl-Ii ocilrániti rouru př ed J11razem . .5 II JS, Ry Vl 1; Z. Bl. 
231 / 19. 

§~ 1096 .• 1298 obč. z. Podmínky ru čení ' pronajíl11atele za ..š kodu Zpt"l
sobenou l1áj~mníkovj úrazem. následkem odpadnutí část i · domu. R 28 I -'9, 
Rv I 77: Z.·SI. 233/ 19. 

§ 1101. obč. z. Podmínkou zťt3t avniho pr::'lva na iJlvecta ar illata jest, 
Fi. e jsoll v dosahu faktické moci prollajímatel e : toho zde není. kdy ž nájemce 
iEve.cta '(kompostovou hromadu na poli) prf)dú. 12 Vl 17, 17v - fT 243; Z. 
Bl. 235/ 19. 

§~ JJ 17. a 1118. obč. z. Nárok Ila predčasllé zrusellÍ Ilújmll lze í.10-
b)/vati i v)/ povědí. - V řízení o 'námitkách nelze projedllú vati a rozhodo
vati () j iných dt",voc]ech zrusovacÍch. které nebyly ve ' vS' povědí ·uvedeny. 
-4 IX 17. Rv 11 345; Z. Bl. 237/ 19. 

~ 1162 obč. z. Je-li ces.tuíjcí ohchounÍk požádán. aby se pY'i svých 
pochí'tzkách ohlédl po domě ke koupi vhodném a podal o tom zprávu, za
vazuje to poptavatele k zaplacení odměny. je-·li vyhověno požádánÍ. Okol .. 
Ilos~i rozhodné/ pro určení odlJ1ěny v případě virs ledku. 24 lX 18, "l<v J 
401, Z. Bl. 304 19. . 

~ 11iOa obc. z. Pf·evzJ.ta-li práce (d ílo) za ohnos p~1l1šúlilí neniá ob
Jedllan~' Il:trokll 11<1 zy.\tšení úplaty. 
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~ 1220. obč. Z., 3t't8. ex. ř. árok dcery na vyvén ěnÍ proti rodič lllll 
!lL.ní zabavitel ný. ,30 X 17, .[( 1 279: Z. BI. 243/ 19. 

I{ .~ 1229., 1230., 1235., 1177. obč. z. Je přípu tno tzv. právo výhrady 
to jest právo některé věci a práva smlouvou ze společenství mallžeJsk~ho 
vyloučiti. - Také véno a <Jbvěllěn Í mfl že bi/ti vylouéeno. Rovněž trvú 
právo d{lchoc! u manželky oddčlenč žijíCÍ, ph smrti manželově , ja,ko vy
h l;ažellj" 1l1ajetek. je-Ii tu společenství mall žel ké. 27 XI 17, R v I 416 : 
off. Hl7':!. 

I~~ 1270., 1271. obč. Z., XXV UV. z n. cřs., XXIX IIV. z k. ex. ř. Cenné 
papíry, které by ly slo žellY jako úhrada k příkazľl1l1 na bursovllí speku
laci. nelze žádC:lti zpět. 2.3 rv 18, Rv Jl ] 67; Z. Bl. 245 / ] 9. 

,~ 1295. obč. z. Kup za účelemřeiězového obchodování je lleplaten, 
jého nedoc!ržell í ll cza vDzuje · k náhradě škody. 24 VIJ ]~, Rv I ; Z. Bl. 
246/19. 

I~§ 1295., 1313. obč. z. staveb. "CHL Opomenutí vyž~í.dál1í stavebního 
povo lení ke zn } ě ll ě otopného zai"ízel1í lze přičítati jako zaviněné opome
llutí k náhradě zavazující jen - staviteli (podnik::teli stav buvecloucímu, nikoli 
stavebníkovi . f) III ]9, Rv ] 77; Z. BI. 306/ ]9. 

§ 1320. obč. z. RJJčení chovate le zvířete za opomenutí osob)' třetí, 
které použil při užívání zvífete, za škodu cizímu zptlsobcllOU. ] 1 TI 19, :Rv 
" .38; Z. BI. 3(;7/ 19. 

~ 1325. obč. z. Objem pravomoci rozsudku na placellÍ bolestného: 
I!árok lIa zvýšení ln lestného v p!-ípadě pozdějšího zvětšení bolestí pf·ísluŠí. 
nebylo-li lze tJ·to bn lesti dle ohvyklého hěl1l1 věci pJ-cdvídati. 28 1 ]9, R 
II 10; Z. B l. 246/ 19. 

~\ 1315 obč. z. Osoby právnické ručÍ v pomčrech mimosmluv ních za 
dcliktní skutky sv~' ch úízenctl jen podle ustanovení '§ ]315. obč. z. Čs. n ~ 
s ,=; III 19, Rv r ,125/ 19. J. Bl. ·]7.18/ ]9 (odchylně č.6120, sb. PfaffSchey). 

§ ' 1. zák. autom. Na úraz nas,talir při skládání z automobilu, když ph 
tom síla , p.o h áněcí automobilu viastní byla vyřazena. nelze vztahovati ru
~ cní L1le t\llloto zákona. Rak. ]5 IV 19, Rv T ]07/ ]9; O. Ii. 21 / 19. 

§ 1. nai·. o ochr. náj. Pacht koncese hostinské nepodléhá sice ochrallč 
II á.i ell1 cti - ale nelze vypovědět i bez řádného clľ\vodu bvt a ohchodllÍ míst
I:osti hostillské. Rak. 25 lf 19. Rv T 63/ 19; O. Ji. 23/ ]9 . 

. ~ 1. nař. o ochr. náj. Och rany Ilájemctl nepožÍvú pokoutní bursa,. 
ano místnosti najaté kupeck~'l11 klubem. kde člc!lové nbchody uzavírají. 
17 XII 18, Rv T 10/ ]9; Z. Bl. 2,3R / ]9 . 

. ~: 7.:' nař. o ochr. nál. Zda vlastní Hutka vá potřeba prolJajímatele !)

h led.nč é úst i vypo\'ěunéllO bytu k ospravedln ě ní výpovědi sta č í, nutno 
pC'SCllldit dle pl'ípadu ](ak. 1 IV 19, Rv I 111 / 19; Z. BI. 25 / 19. 

§ 1. 7 nař. o ocbr. náj. Nárok na OCřHallU proti v)rpovědi mimosoud
ní. n<Ís lecJkem necostatku forn,y nevykollatelné. ztrácí se pro~l::1šením, že 
liújemc.c s v\' pově.iÍ souhlasí (smluvené zrušení ll~ljl11U). 8 X ]8, Rv 1 40~; 
Z BI. 239/ 19 . 

.§ 7. č. 5. o nař. vyr. náj. Hrozba vÝ' povědí neb skutečllá výpověď 
z bytu Il ájemníkcv i llel!Í o s obě ještě témuž jako proll~1jemci důvodem 
nutkavé potT-eby v lastního bytu . Rak. 2. T 19, Rv. I. 50/ 18; O. li. ]7119. 

§ 7. č. 5. nař. o ochr. náj. Nutkavou vlastní potřebou bytu jest, když 
prollajímatel, kter~/ mlHe a cl;ce vlastní domácnost míti, dGsud nás.\edkem 
r:edostatku jiného bytu by! nuoen bydleti v hotelu . :Ra1\', h. s. 28. XlI. ]918, 
I~\'. J. IS/ 18; O. H. 15/ 19; Z. Bl. 302/ 10. . 

:§ 7 c. nař. o ochr. náj. Vlastník domu llemMe k odlhodnění llutkavé 
potřeby, bydlí-Ii jinde. dovolávati se bytu mimo dosavadní bydliště (nú

. sJedkem rozvodu manželství) není-Ii zvláštJlích .dtrvod{l pro to. 18. ll. 19, 
Rv. 128/ ]9; Práv. 159/ ]9. 

~ 7." nař. o ochr. Dáj. Závažnou příčinou k v~l povědí je, chová- Ii se: 
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nájemník tak, že dobrá pověst domu by mohla h~/ tj tím ohro žena. 21. t. 19 
j(V J 44; Práv. 192/19 . 

.§ 7." nař. o ochr. náj. Toto místo zM;OIl 3. n-ejeuná jen o majetkových 
{jm~lch , nýbrž o újmách všech. Takovou je i po'strádánÍ života rodinného, 
polečné domácnos ti ; tato je větší újmou než-Ii zllemožněnÍ 'používání bytu 

obývaného d.cerou a nájemnicí a nájen1llíkem pak j~n dočasně, při návště
\:lcl1 velkoměsta. J7. XII. 18, R. v I 9; Z. BI. 241 / 19. 

§ 1., 278., 279. obch. z. Podmínky pro pojetí zvyk los ti několi ka po.,. 
.í: šťoven jako zvyklosti obchodnÍ. - Platnost smluveneho vyloučení vá
lečného risika z poji štění »vojenských osob« také pro dO!11obrance. R 2L 
1. 19, Rv I 2; Z. Bl. 25S/ 19. 

§ 85., 112. obch. z. Pohledávka stiženú příročÍm zákonným proti, ve
j'(~ jn é s polečnosti , nemlHe ani proti jednotlivým spol ečníldlm býti' žalována . 
26 Xl J8, Rv I 4.00; Z. BI. 308/ 18. 

Z práva směnečného, obchodniho, společenstevllího atd. 

~ 278. obch z. Pojištění proti vloupání nebo vplížení, v ztahuje se i 
Ila v plí žení se pomocí ukradeného v lastního domovního klíče pojištěncova. 
R 4 Tll 19, Rv II 63; Z. BI. 260/ 19. . 

§ 384. obch. z. Provedení prodeje z nouze kupcem nedává prodateli 
.icš tě práva na nadv:všek výtěžku , ježto v~' těžek potud je náhradou. za 
;r.boŽí, pokud kupitel o zrušení smlouvy llczažáJd ~d Q podle toho J!eby lo 
\',ozsouzcno. 9 IV 18, Rv I 28/ 18; Z. Bl. 23/ 19. 

I§ 355. obch. Z., 863., 1152. obč. z. Pr'o závazek placení kupní ceny 
předem, nerozhoduje dřívější zachování tohoto ZPllsobu mezi st ranami, 
I15l brž úmluva ad hoc. Kup množství nréeného max imem-minimem zava
w ie J-:: dodávce minima. 22' X 18, Rv ] -425: Z. BL .309/ 19. 

:§ 380., 387. obch. z. (283., 367.) Smluvená omezení ručení za škodu 
' peditérem ,platí jen pro zaviněné - byť i hrubou nedbalostí - škody . 
25 IX 17, Rv I 300; Z. BI. 253/ 19. . 

'§ 380. obch. z. Speditér neru čí za vy loupení balíku nedostatečně 
zaš l1 ě rované!1o (papírovým motouzem). R 18 II 19, Rv I 53; Z. Bl. 257/19. 

§ 385. obch. z. Příjemci zboží nepřísluší proti (mezi) spedite'uru , 
kte ľ~T obstarává dovoz, pro ztrátu během transportu přímé právo žalobní. 
R.ak. J4 T J9, Rv VI l / J9; J. BI. 15: 16/ 19. 

§ 1. srn. ř. a nař. 20. XII. 1197 Č. 495 ř. z. Při dluzíchsměnečnýclt 
je pro otázku platnosti pl'íročí rozhodll )/Ill den vystavení směnky. nůkoli 
den vzntku závazku, kterS> dal k směnce oodnět. 31 vn 18, Rv I 340/18; 
G. tl. 17/ ]9. 

§ 47. II. lÍraz. zák. žel. liranice pos.tižného ' nároku pOjišfovny proti 
(sobě I učící za úraz je ob.i emu ru če ll í, této osobě pravomocne ul ožené. 
-t IX 17, Rv I 310; Z. BI. 248/19. 

§ 84., 86 .• , 62. žel. ř. prov. Rozkaz vojenský, -l-a. války vydaJl~r, »vše.
crllY kry té vozy pro vojenské t ransporty ponechati a v souvis losti s tím 
všecky vozy takové se zbožím cestou zadržeti a vy ložiti«, působ í jako 
vyšší moc a osvobozuje dráhu dle '§ 84. prov. ř. 00. mezin. uj.) od ručen.í 

za škody transportní, které vzejdou z provedení tohoto rozkazu. Násled
kem tol1oto rozkazu, drahou provedené přeložení zboží do nekrytéh o vozu, 
rovná se naložení na takoV~i VllZ podle příslušn~rch ustanovení tarifní<;:h 
ll cbo podle úmluvy s odesí latelem. Nařízení § 62. ž. ř. prov. o vadném ba
len.í zboží v nák!. listě se vyhoví, je-Ii v tomto balení ta).:: označeno, že 
vady JS Oll z n ěho nepoch ybn ě zřeimy. 18 XII 17, Rv I 479/ 17 ; J. Bl. 21. 22/ 19 . . 

l§ 84., 86. Ž. ř. prov. Pi'es dodržení lhlHy dodací ručí dráha za po
~, kozellí náldadu, když její zayin ěné chování v první řadě jen opozděním 
dokončení transportu a pak teprv tímto poškození nákladu mělo za ná
sledek. 26 JT 18, R v T 9/ 18; J. BI. 23/ 19 . 

. ,§ 7., 15., 82 IV. z. o spol. s r. o. Nelli třeha v,,"'s lavného ustanovení 
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Cl olllezt:ni v IHl:t.;llí společlJíkt"1 za jedll'atelc !la dobu je.jich setrvání ve 
společl1os,ti. ~ Pí-íplIstn.) je ~tanoveJlí zvlúštního důchodu pro jednatele, 
pověi-eného zařízením a vedením společného podniku. 27 111 18, f~ 11 105; 
Z. Bl. 252/ 19. 

Z práva sporného a exekučniho. 

I:~ 1., 29., 104. zák. Prorogovaný němecJwrakouský soud pro žalobu 
PlOtí želez. eráru !pí'íslušným i po státním převratu, - fiskus zastoupen 
.ie(jal< stútní, tak řísskf) iin, prokuratllrami. Rak. 14 I .L9. R 1 55; ·Z. Bl. 
264/ ]9. 

§ 7a, 50., odst. L. 51., čís. 1.-3 j. n. Čt. VI.. Č. 2. uv. z. k j. lL Zák. 
o ruč. žel. 5. JIL 1869 a i§ 477. Č. 2. c. ř. s. P,'ipatdy ručení drah nepodléhaií 
ustanovení i§u 7.a j . ll . vllbec; tyto JIUUlO ro-zhodnouti 'senátem tříčlenným 
bez ohledu Ha GbllOS ž~ l obního núroku. §7. a j. ll. ,le pí'edpi'Sem o obsazení 
soudu, jehož porušení ie zmatkem. kter~r z moci úřední v h:terél~o1i stolici 
se musí respektovati L7 IX 18, Rv II 311/18; G. H. 21 / 19. 

§ 54. ll., 57. jn. .Iak se ocení předmět sporu při žalobě odpt"lrčí? 
Dlužno počítati i. vedlejší pDpla'tky kapi,tálu dob\fvaného. 3t Vll ]7. R 111; 
Z. Bl. 312/19. 

i§ 56. ll., 49. Č • .3 j. n. 84 c. ř. s .• 14. cís. nař. 15. IX. 15, Č. 279. t:1dati 
hodnotu rozepf'e je nutl10 pro posouzení žaloby II dalšího "ízení SP ~)l"néh() 
po strállce pO.platkové i, v těch případech. kd.e ' n-cenění dle ,§. 56. ll. j. n. 
není pi·edepsáno. 22 X 18, R II 341; Práv. 160/ 19. 

§ 81. j. n. Pi'íslušno.s.t SOUdil obtížené věci pro žalobu na zrušení 
smlouvy o podíl na- pachtu práva k dobývání nafty aknihovJlí výmaz to
hoto podílnictví 17. IX 18. R I 215; Z. BI. 31:3/ 19. 

§ 107., 108., 116. j. n. Viz dole při §u 2269. nesp. pat. 
~§ 85. z. o org. s. Tento předlJis platí i pro trestání urážliv~r oh výpadů 

v písemném podání ve věcech trestních. Stížnost k Ileiv. soudu je tu nc
- připustila . :2 X 17, R VII -28; Z. BI. 262/ 19. 

XV. n. lIV. z. k c. ř. s. Podmínkou manifestační povinnosti k udání 
jmění je prfd\41'l úmyslného zamlčení nebo zataiení. '17 XlL ]8. Rv J 15; Z. 
BI. 314/.19. 

I§ 130. JL, 526. II. c. ř. s. I-(evísní rekurs proti .po ložení roku naÍ'Íze
llérnu soudem rekurSllílTI na žalobll 'I. s,oudem a limine pro nepřípustnost 
pořadu práva zamítnutou. je nepřípustný. R. 1 I 19. R 115; Z. BI. 315/:t9~ 

§ 226., 236. c. ř. s. Zal oba určovací o zjištění slmtkov~rch predpo
klad.ú lIároku ~I pr<lvnické kvalifikaci skuteč nosti je nept'ípustna, není-Ii záj

. mu na tom. aby se i hne d ziistily podmínky zv~rš ení výživného pDdle 
smlouvy. 22 T 19, -Rv T 19; Z. BI. 316/19. 

'§ 499. 11. c. ř. S. Uchýlí-Ii se 'soud rozl!odující od ' prúvního názoru 
stolice vyšší, je to nerozhodno, je-li toto uch-ý' lení dle okolností věcně 
oprávl1ěno. 17 XII L8, Rv I 394; Z. BI. 322/ 19. 

@ 565.". 562.1 c. ř. s. Mimosoudní výpověď dle ~LI 565. odst. 2. c. L s. 
nepotřebuje dodčA.ku pro soudní v~r povědi \'~1I 562. c ř. s. předeps~Jlého 
ohledně případného podállí námitek. 

§ 562. c. ř. s. Nedostatek záJl\Ol1ného zastoupení lIa straně vypovíd~
iícího mll že i po' podání námitek b:,-"ti odstraněn. 4 XlI 17, 'Rv fT -440; 
ofL 1876. 

§. 9 Č. 8. a . tO. uv. z. k ex. ř.;čl. III. zák. 17. V. 1912 č. 104 ř. z. 
Tento p'i'edpis t~"ká se pouze 'llároktl Ila výživu příslušejících oprávněnému 
samému proti povinnému, nikcliv i náhradních nárok ,ol dle '~11 1042. · ohč. z. 
9 TTl . 1.5. R II ]37/ .15; Práv. 194/ 19. 

Uv. z. k ex. ř. XXIX. Viz shora § 1270. obč. z. 
§ .35. ex. ř. Podání žaloby oposiční nemá za následel: odložení exe

kuce přísahou manifestační. 13 11 17. -R {( 43: Práv. 19,3/ ]9 
~ 35. ex. ř., !~ f)D6., 1425. obč. z. 'Od plnění rozsudkem nařízeného 
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(dodání) nCl11l1ze prodatel odsnllzen ý ji ž ustollpiti; při nepřijytí musí zbo ží 
b~:ti dáno do .soudní úschovy. R ]9 II L8, Rv TI 50/ 18; Z. Bl. 22/ 19. 

§ 216., 320. ex. ř. Shol'a při § 454. obč. z. 
Cís. nař. 8. II. 16 Č. 32. ř. z. Drahotní pi'ídavky válečn é pro dítky a 

ienu .isou zabavitelllY pro výživné těchto osob. 23 Vll 18, R II 248 ; Z. 
BI. 319/ 19. 

§ 308. ex. ř. Viz shora pi"i Šu 1220. óbč. z. 
§. 379. ex. ř. Ohrožení dobyvatelnosti pohled.ávky je d:lllO pí·i. nedo

statku cizozemské ochrany právní také pfGdpokladem, že dlužník v cizině 
bydlící se jměním v tuzemsku se nalézaHci11l dle zvyku obchodního llaloži 
a tím ho tuzemskému dobS""ánÍ pohledávk y odejme. l~ak . I.l II 19, R TI 
17/19; G. H. 15/ 19. 

!§ 379. ex. ř . .Je-Ji dodavateli vOjens,kému stornována dodávka vojen
ské správě a tím 011 do nesmhí uveden. ohledně vrácení surovin vlasltním 
věf'itelúm. je tím ohroženo stejné uspokojení všech věJ-itelll a je to i dů
vodem k prozatímnému opatření a obstávce. 14 f 19. R )/ 6; Z. BI. 320/19. 

§ 91. č. ř. s. zák. 16. IV. 64 č .. 7. zem. z. Č. ř. S.; ~ 1. odst. 2. Č. 3. 
m. nář. 9.111. 98 č.41. ř. z. K vymáh .. íní pf'irážek obecních a školních cestou 
exekuce sOl!dní není přís.lušna obec sama,' nýbrž správa státní zastoupená 
finanč. prokuratu,'ol1 nebo berním úh:ldelll. 27 Xl .18. R II 319; off. 187!). 

Z řízení nesporného, knlhovního, konkursního atd. 
§! 2. Č. 2., 106. II. nesp. pat. Dle okolllostí .ie pr-ípus,tno podíl zltstav i

telíiv na jillění společe11ském inventováním a oceněním téhož zjisti,ti. 
Z vn 18, R r , 148; Z. BI. 263 / 19. 

§ 22.-25., 140.~144. nesp. p., § 107., lO8. a 116. j. u. Domácí soudy 
isou přís.lušny k projednání o jmění peněžního fidcikomissu v tuzemsku se 
n.alézajícího i tehdy. I~y l-li z{lstavitel cizi1Jec v cizině žijícÍ. Rak. n. s. 5 xr 
18, R IV 89/ 18; J. Bl. 17/ 18/ 19. 

~ 9., 13. ku. z. Viz shora ph §. 454. obě. 'L . 

§ 206., 61. kn. z. Pozmí.mkaJspnru pf'j žalobě () splnění kupu nerilovi· 
tosti ie llepřípustna. 8 X 18, R I 238: J. Bl. 310/ ]9. 

,:; ll. konk. ř. Viz sh ora pod §. 532. obč. z. 
§ 21.. 116. konk. ř. Vstoupí-Ii správce podstaty v právní jednání llza

vr-ené kridatál'em nebo VITUC. správcem se zvýšením CElly, není to předra
žová11im alli lichvou věcnou, třeba hy kontrahent druhý se z 'nouze zvý
šení celly musiJ podrobiti. '17 XII 18, Rv I 394: Z. BI. :nZ/ 19. 

§/ 68., 71. kóiik. ř. Pr,av(}platně vylll :íšen,' konlmrs nemllže býti ná
p{Jtom~lě zrušen pro nedos,tatek di'lvodll (na pl'. tvrd,í-li se příročí dle§u 
6.a nař. z 19. VI. 1917, Č. 267 ř. z.). Přípustnost v y hlášení konkursu na 
vojína odešlého ke službě valečné. 28. V 18. 'R Vll 17; Z. BI. 326/ 1Q. G_ 
H .. 17/ 19 

§ 53. vyr. ř. ; Vyrovnání je l1eúčiililO proti vě řiteli, jehož pohledávka 
Ucba jen z nedbalosti d.lužníka nebvla pÍ'Í vyrovy'!ání respektována. 10 VIr 
17. Rv J 287; Z. BI. 327/ 19. ; 

§ 8. odp. ř. Odporovati lze již i v tom pr-ípaclě, když ostatní jmění 
dlužníkovo nen,í hned dosažitelno a zpen ěžitelno . 11 IX 17 č. Rv I .,34; 
Z. Bl. .'330/19. 

~ 12~ IV. řádu' o zbav. svépr. Phslušnost soudu posledního, byť ne
dobrovolného pobytu choromyslného pro řízení () zbavení svéprÚV1105ti. 
8 r .18, Nd f 20; Z. BI. 264/19. 

~§ 38. zák. z 16. ll. 83,č. 2027. Všiclllli účastníci buďte vys lechnutI 
při prohlášení někoho za mrtva (kdo lIlá 'zájem, ku pr-. dědic, 11l<t!nžel atd.) 
R 18 II 19,R II 19: Z_ BI. 310/ 19. 

Cís. nař. 31. VIII. 15, Č. 257 ř. z. § 3. Podmíl1kou prohláše·nÍ hezúčin
nosti listiny je osvědčení. že taková listi1Ja s určitými znaky byla vyho
l ovena. 26 xr 18. Rv ' :.269; Z. BI. 311/19. 

XXV. uv. ř. z. c. ř. s. Viz shor<l při 1270 ob(:.. -z. 
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Z trestního práva hmotného. 
I~ 2: lit. c tt> z. 285 č. 5. a 96. tr. ř. Pachatel ~c odpovětien za skutky 

pudové (Triebhandlung); aŤfekt lleJlí ctelvodem trestHost vylučujícím. Zná
tečnost rozsudku následlcem pojetí vadl!ého dobrozdúni zna leckéh,o do dů-
vodIt 21 HT 18, Kr VI 199/ ]7: off . 4519. , . 

~ 2 g., 129 I b tr. z. Perversní pud pohlavllÍ IlenJ při smilstv.upro,ti 
přirozenosti - ať ji ž spočívá na zrtldnosti ; mrav ní nebo tělesné (nemocen
ské), pudem neodolatelll ý m. - Na vnitřní nutkání spočívající na pudech; 
beře se zřetel jen ze stanoviska t§ 2., lít. a a b tl'. z ., poku d zjištěna porucha 
zdľaví duševního. -- Posouzení, je-li tu neodolatelné donucení, přísluší 
soudu. nikoli znalci'lm. 19 lY. 18, Kr. \1 33, off. 4525. 

~ 58 c tr. Z., 327. vš. tr. Z., cís. nař. 9. Vl. 15, Č. 156. Velezrada c i_o 
zince, z cizí ho státního svazku nepropuštěného, u nás ve státní službě při(

přijatého . Povinnost k náhradě a pokutě nezávisí na předchozím odsou:nel í 
trestním. 29 X 18, Rv VII 12; Z. Bl. 264/ 19. , 

, .§ 101. tr. z .. 105. tr. z. Pojem úředníka dle § 101. tr. z.: Veřejného pT"í-
kazu není t.u, kdy,ž phkazující ,ie sice pro svou osobu ,k obstarávállÍ vládních 
z álež itostí povo lán. ale nen í oprávněn k přen esení jich na jiného: Také 
nesmí pl'íkaz vmezova,ti se lla jeden ÚkOll. nýbrž na jednání toh o d ruhu. 
Rozhodování ass istenóního vojílna při oupisu zásob (min. naL 26. Y. 17. 
č. 235)) lde!',' je pověi'e n pátráním po zatajeném 'J bilí, chce-Ji pachatele 
pro zatajení uuati neb ne. ne ní rozh odováním () veT-. zá ležitostech., 6. V. 
18; Kr II 355, off. 451] . 

:§ 73. tr. Z., :§: 60. Č. S. les. z. Při sbíráni pryskyř i ce v cel l ě přes 200 1\ 
nejedná se o pych lesní, n~[brz o zločin krádeže. 'J3 IV 18, Kr JIl ..39/J 8 ;' 
J BI. 23/ 19; oH. 4522. , 

§ 171., 183. tr. z. Ouevzdání klíče :.naiatého pokoje nájemníku nezna 
mená svěření svrškll v pokoji z anechan~r ch. 15 lIT 18. Kr Vl[ 76/ 18; oH. ' 
4515. 

A 19i., 199.d tf. z. Podvod spáchall.\' upotřebením chlebenek úřed
ních sousední obce po přiti štěl1í padělaného raz ítka v lastní ch lebové ko
mise. 16 II 18. Kr II 365; off. 4517. 

§ 205.a tr. z. cis. nař. 10. XII. 14, Č. 337. ř. z .• čl. X. Podvodný úpa
elek cJle ~u ?OS.a tl'. z. zmařením nebo ztcnčením uspokojení: zmaÍ'eni je 
dál JO i při mo žnosti, spo rem Odplhčím v)Tsledek nastal,r odstra.n iti. 4 1 18, 
Kr VII ..J0/ 17; G. li. 25/ 19. 

'~ 303. tr. z. Podle své povahy je ses.měšrlOvání dle §u 303. a 300. tl'. 
z . jen prostředkem snižování; i sesměšÍÍování předpokládá úmysl. Vědomí 
pachatele, že skutek jeho nebo vý rok jc zpllsobilý určit~· předmět vydati 
posměchu, nezakládá o sobě ještě úmyslu. 27 XI 17. Kr VII 55í 17 .. 

~ 489., 490. tr. z. Nedostává se veřejnosti. i když byla pronesena 
u-ľážka na místě ve·řejném. bylo-li vnímání více lidmi právě vyloučeno . 
Pro dúkaz poctivého přesvědčení je rozhodno, zda obža lovaný v době V~I 
rokli se s v é h o stanoviska přednesená obvinění mohl pokládat za prav
divé. Bezprávnost (neoprávněnost) výrokn urážlivého je podmínkou trest
nosti dle §u 487 .. 488. tr. z. 3 IV 18. Kr Vl 40; off. 4523. 

;§ 531. tr. z. Nařízením soudu na četnictvo. aby vyšetřilo děj, přeru
š uje se promlčení i přj soukr. žalohních dtdiktech.Rak. 4 II 19. Kr IV ~1 / 19; 
G. li. 21 / 19. t. 

§ ,60. tf. ř., § ll. vOj. tf. ř. BezprosH-edllě po tříděllÍ a pI'ísaze domo
brallCl1 za spi'lsobilé uznan)rch, přísL velttelstvím nařízené povolání k do, 
mobL slu žbě je považŮ'vati za dobu Jlastoupení služby této a nahrazuje 
zvláštní presentaci - od té' doby pOdřízerli jsou branci ti voi. pravomoci. 
3 IV 13. Kr V 90: oH. 4.516. .. 

§ 262., 263. tr. ř •• I§ 18. cis. nař. 21. VIII. 18. Č. 261. Není pl-ekročenim 
obžaloby odsouzení pro přestupel\, . předražování dle· §u 18. Č. 7. nař. při 
'Prodeji zhuží na ža lohu znějící na ' prcčin dle :~u 21. Č. 7. nař. a když uči-
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něn byl při líče ll í .sub 'idiarJl í Ilávrll llU potrestálli pro pfes tupek. l5 Jl] 18, 
1(r V II 68; oH. 4518. 

'§ 195. a 477. tr. ř., § 14. Č. 1. cís. nař. 7. VlH. 15, Č. 128. ř. z. Soud 
odvolací nellltl že pr-i odvo lání co do trestu, podaném obža lovaným, naléz tI 
na vedlejší trest. kterého 1. stolice nepoužila, třeba by trest snížil (odsou
zení bylo pro předražováni íl podvod). J 5 [ 18, 1(r 1 496/1í; G. ti. 23/ 19. 

§ 331., 344. č. S.tf. ř. Nezákonné odsol:zení následkem nesprávného 
zavedclIi lTIollitury a odpověd i poroty na IIi. Zrušeni rozsudku stížností k 
zák. zákolla i není-li zmat ku dle §u .344. Č. 5. tr. ř. 3 IV J8. 1(r TTT 62; 
off. 4513 . . 

§ 344. č. 9. a 106. tr. ř., 171.. 185. tr. z. Přitakállí li: otázce viny 
ohledně jednoho účastníka (§ 185. tl'. z.) pr-es zamítnutí viny pr-i zodpově
děllÍ otázky ohledn ě hla vního pachatele (;~ Jíl. tr. z.) n etvoří odporu vnitř
ního. JO V 18, 1( I' Jl 145 ; ofL 4526. 

~ 5. a 65. zák. o nákaz. zviř. NellÍ -li okrcsní hejtm. oprávněno dle 
§u 5. cit. z. zakázati duvoz zvU'at atel., které mohou nákazu př enáše t, není 
překroče ni zákazu dle '~ll 65. cit. z. tres tJ1 o. 26 II ]~, 1(1' vn 6 a 7; oH. 
4526 . 

. Cís. naŤ. 25. VII. 14, č. 155 .• §! 4. Č. 1. úmyslnost porušení povinnosti 
dodávkové. 2.3 /ll 18, 1(1' IT 298: off. 452l. 

§ 68. bran. zák. Lstivé pletich y (listige ' Umtriebe) jsou, předstírá-li 
brall ec. ie je kandidátem rabbinatu, lIa základě vysvěd če ní llepří Slušnél l'O 
ú řadu. Trestnost Il ezú v isí od zpLlsobilosti branecké brancov y . Přerušení 
promlče ni opakováním falešného udání nebo opomenutím odvolání ph 1)0 -

zdějš ich odvo d.ech. 23 III 18, 1(r Vll; off. 4524. 
Předražování. ~ 18. cis. nař. 21. VIII. 16. Pro posouzení přiměřen o st i 

ceny isou rozhodny s k II teč n é Jláklady vlastního opatření. Soudce je po
v inen (~ .1. tl'. Ll obviněného poučiti () v~l znamu průkazu jím tvrzených ná
kladli a vyzvati !Jo k 1Il1állí dllkaztl; nestane-li se to, vyšetří se t yto z moc.i 
úr-edni. Nedostatk~' \' ~'vodllích důkaztl n estačÍ, aby něié'.ká okolnost byla 
v Ileprosp ě cl! oll žalo"vaného za prokázanou považována. 12 TTl 18, "Kr II 
63; off. 4512. 

Předražování, ~ 23.14. cis. nař. 24. III. 1917. 1~etězovým obchodem 
, jest, p rochúzí-li zhož í řadou rukou, nežli se dostane spotřebě, a zptlsobu
je-li se tím hospodál"sky lI eodtrvod n ěi l é zdraženÍ. Játrové paš tičky, jsou 
yěd potřehy. Rak. 15 III 19, Kr 111 3-1 / 19; o.H. 17/ 19. 

§ 20.' č. 1. cís. naŤ. 24. III. 17. Předražov:í tlí nemusi b~rti obsaženo 
v č inu ,Hli je-I i v ~'dě lek ZnaČIi)f , není-Ii vyll žito v 6.1. poměrll a bylo-li by 
snížení ceny lleoclfIV()dněn~r l11 obohacovállím kupce. (Koupě odpadktl Ii/lo
lea za 4 K. při nákupu za X 3.75 pro odběrate le LIJ e pevné s1llIouvy.) NáJ. 
rak. 27 XI 1918, Kr J 428/ 18; G. H. 17/ 19. 

Předražování, cis, nař. 24. III. 17, § 20 .• č. 2 b. Překroičí-li -ohnos 
př ec1ražovállÍ za platnosti nového pt'edpisu ve spojení s ctr-ive spáchan~fm 
obno.s 200Cl K. je cel~l č in přečinem. 15 HT 18. Kr m 19.3117; off. 4514. 

Zprávy spolkové. 
Dne II. ledna 19]9 byla členská schůze Právnické jednoty moravské. 

·Progr8.mem byla přednáška :pana r. vr. z. s. B o u hel y: Zásady hmotného 
trestního práva pf O stát československý. 

Přednášející po upomínce na revoluční dell 28. Tijna 191 8 zdůrazni l 
potr-ebu, aby zDkonodárství bylo upraveno tak, jak je . 11 a šer e p 'u b I i k a 
vyž,aduje. Napřed buďte ž upraveny zákony, kterých je lIeinaleha věji potí-ehL 
1\ těm patří též trestní právo. 

Přednášeiící podává stručn~f přehled veš k e I' é k o d i f i k a c e a 
z á s a tl dosavadního trestního prá va rakouského a zá~:ad trestního práva 




