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vým jednáním. zajišťovadm neobešly zákonn~Tch ustan0'vení 
v jina,kých jednáních zajišťovacích. 

Důležitý je odst. 3.: 
V tom, že věřitel zajišťovacím .převodem získává nl0'žnost 

snáze uspokojit svou pohledávku než zřízením práva zástavn'
ho, nesluší spatřovat obcházení zákonných ustanovení o vý
konu práva zástavního p0'm0'cí úřední. 

Hakousliému obč. zákoníku z r. 1811 je zajišťovací převod 
neznám, nikoliv však našemu právu. Tak jud. Č. 4085 z r. 1911 
uznal zajišťovací převlastněni za důvod nabytí vlastnictví. Ač
koliv rak. judikatura nebyla v tom ohledu konsekventní,33) po
važoval přece 31. sjezd německých právníků zajišťovací převod 
za nezbytn)T přes odp'or rakouských právník-ú, ale d0'poručil 
ostrá ustanovení proti nekalým manipulacím. Rak. nejv. soud 
uznal dále zajišťovací převod rozh. z 29./10. jud. Č. 6630 z 1913 
a r0'zh. z 3) 1914 Rv III 360/13 jud. 675,0 (Klang JZ 1923), náš 
nejv. soud pak zej'ména rozh. z 21. /2. Rv II 67- 22 a rozh. 27./3. 
Rv I 1522- 22 . 

1. sjezd čs. právníků vydal 0' zajišťovacím převodu tuto re
soluci (sekce I. vl. I .): 

a) Nedoporučuje se, aby byl za'veden zajišťovací převod. 
Podobně i IV. sjezd ně'm . . právníkl1 v Liberci z r. 1927 oto I. 

vydal tuto resoluci: 
1. »Zástava ruční jako jediná forma mobiliárního úvěru 

hospodářsky nedostač.uje. .Jeví se vedle ní potřeba po výPlljč
kách na předměty, je:ichž držby osoba úvěr hledající nemllže 
s~ vzdát . 

2. Zaijišfovací převod budiž nahrazen zástavou smluvní bez 
odevzdá'llí držbv. 

3. Účinnosti zástavníh0' práva bez odevzdání držby jest zá
vislá na zápi,su do zástavní kníž'ky« .34) 

Ačkoliv resoluce čes. právu. sjezdu se úplně postavila pr0'ti 
zajišťovacímu převodu, uznává přece nutnost zavedení reJstří
kové hypotéky, tedy zřízení zástavního práva bez odevzdání 
držby, podobně jako něm. právn. sjezd. Bylo by pro,zat rul snad 
nejlépe, dáti toto ustanovení do obchodního práya. 

(Dokončení.) 

ZPRAvv. 
Naše rovy. V Praze zeml'el 26. března t . r. ve věku 69 let známý 

advokát a práv'nický spi;;ovatel Dr. Bohdan K 1 i ne ber g e r, který 
se také činně dlouhou dobu zúčastnil hnutí česko-židovského. Jeho 
oblíbenými tématy byla právní filosofie, z níž nejznámější jsou z doby 
předpřevratové pojednání »N árod a národnost« a »Právní cit«. Pro 
předvá lečnou narážku na monarchii byl za války uvězněn. Po převratu 
se stal členem komise pro reformu občanského zákoníku a vydal 

33) Stieber, Referát k II. sjezdu čs. právníktl 1925. 
34) Kizlink, Všehrd, roč. XX. 22. 
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Ťadu studií často ostl-e polemicky zahrocených (na pí-. V lastníkova 
'hypotéka, Věcné právo, posudek, atd.). T ak é pokusil Se o s tudie z ci
v ilního procesu, a le jeho n ázory n edoš ly so uhlas u. J eho otevřenost a 
upřímnost však vzb uzovala respekt jak vůči praktikovi, který dovedl 

i i vedle prakse zachovati zájem o teoretické otázky. - Den pi'-edtím, 
právě ve chvíli, kdy »Všehrd « chystal se vzpomenouti 60. v)Tročí svého 
z~ložení , zemi-el v Praze ve věku 86 let jeden z jeho zakladatelů a 

-p rvních starostttl, Dr. A lfred H rdI i č k a. Byl advokátem a zúčastnil 
e činně našich ná rodních akc í. » Všehrd « vděčí mu za své založení. 

Ale Dr. Hrdlička neopustil »Všehrd « nikqy. Třebas po slední "lobou 
:z načně ho tr)Tznil a v leklá choroba, vždy j eš tě navš těvoval význ 1.cné 
p o dniky »Všehrdu «, dával se informovat o situaci ve spolku a zajímal 

e i o drobné intimnosti živo t a spolkovéh O'. »Všehrd < zachová mu 
-v děčnou a č e stnou památku. Ca. 

Z celého světa právnického. Nejprve v)r ro č í : I!. března 184'8 byla 
l<onána schll ze v lázních Svatováclavských v P raze. - 28. bř(:zna 
1848 byl vydán patent o zrušení roboty. - 9. dubna 1918 byl konán 
v Římě kongres utlačovaných národll. - 13. dubna 1918 byla vyko 
-nána v Obecním dom ě v Praze národní p1-ísaha~ jí ž se veřejně n"'ani-
1estoval odboj pro ti Rakousku. - Dále notál-sk)T úřad města Košic 
"upozornil zvláštní V)TZVOU, že jméno měs ta Košic je nepřeložitelné a 
'o d s traňují se tak z názvos loví úi'- edníh o jména »Kascl1au « i »Kassa «. 
K ošice tedy jsou dnes jediným jménem , podobně jako Bratislava pro 
vVechny řeči. - Počátkem května budou v Komárně a v maďarských 
B alažsk)Tch Ďarmotech zř ízeny slTríšené komise československo-maďé~lské 
-pro odevzdání a V'ýměnu pozemkov)Tch knih a soudních spisll z okres-
-ních soudii na hranicích československo-maďarsk)-ch. - Zisk 16. loterie 
ti'-ídní do sto upil 22 mil. Kč. - Celkový ' v),nos ' spo třebn í c h daní 3toupl 
za r. 1927 o 320 mil. Kč. - V dolní s němovně an g lické pod alo 920.000 
-ma jitelll automobilů petici, aby daň z automobiltl n ebyla vyměřována 
-pod le HP. nýbrž podle spotřeby pohonné látky. Petice tolika podpisy 
"Ů patl-ená byla pi'-ivezcna nákl a dními auty do parlamentu a prý ( ! !) 
s ložena 18 osobami. Není-Ii to novinál-ská )kachna «, bylo by to svě
{ledvím, že dovedou angličtí občané bráti i vážné věci s humorem na 
-patřičn ém místě . (Ča .) - Polský nejvyšší soud uznal v rozhodnutí 
z 9. února 1928 právo zam.ěstnancii na stávku a odsoudil zaměstna-
-v atelsk:§' podnik k zaplacení od,bytného ve v)Tši tříměsí,ční mzdy (podle 
: mlouvy) vy]ou čen)'m dělníkllm . V odtlvodněnÍ se praví, že přizli:iním 
p ráva koaličního dostává se též jednotliv)Tm zaměstnancům práva vésti 
"~polečné akce, k nim ž patří i s távka jako krajní prostředek pro uosa
z ení ho sp odál-s kÝch požadavkll. V daném pl-ípadě bylo zaměstnavatele!'n 
.a později i so udem uznáno, že tyto požadavky byly ospravedlnčny a 
nemohou tedy býti jednotlivci trestáni v)rluko-tl za vedení této důvodné 

távky a lze použíti proti nim jedině v}r p0vědi dle pracovní smlouvy. -
Povinné 110ji ště ní pro pt-ípad narození dítěte zavádí se ve Spanělsku . 
Maj í mu pod léh ati vš ichni zaměstnanci obého pohlaví ve stáří 16-65 let. 
kteř í podléhají zákonnému 'pojištění pensijnímu. Předmětem. pojištění 
jest ošetřování matky a dítěte a n áhrada uš lé m zdy. - Ústřední sva7 
-francouzského studentstva zřídil v Paříž i odbornou poradnu, jejímž 
úč~lem, jest chrániti studenty před nerozvážným zvolením povolání, jež 
-vyžaduje zvláštních schopností a dlouhého a nákladného vysokoškol
ského studia. - Postup ratifikací usnesení mezinár. konferencí práce je 
-podle stavu v dubnu nejvíce ratifikovaly : Belgie (18), Bulharsko (16), \ 
Estonsko (14) a Po lsko (14). Nej'V1ětšího počtu ratifikací d03áhla 
washingtonská konvence o nezaměstnanosti z r. 1919 (22 státy) , pak 
Konvence o věkové hranici pro připuštění dět í k práci námořní (19) a 
l<onečně konvence o noční práci dětí (18). Celkový počet ratifikací 
:stoupnul proti mě s íci předcházejícímu z 256 na 263. - Konferenci pro 
mír v prllmyslu připravuje Australie. Svolává ji ministerský předseda 
a zúčastní se jí 36 delegátll zaměstnavatelů a zaměstnanců ze všech 

-01, o t"tl lWttmyslového podnikání. Na programu je současrtá hospodáfská 
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situa ce prllmY3lu zvláš tě jeho konkurenčn í scho p nos ti s C1 Z 1l10U, ro z
mno žení vý roby n a zdrav~'ch ho spodář sk)r ch a so ciálních zákl ad ec h,_ 
zkoum á ní možno s ti účas ti zaměstn ancll n a s právě podnikú a j. (-kg.) 

Ze Sbírky zákonů a nařízení . Z ákonem č . 35/28 o náhradě o šetř o
vacích ú t r a t za pří slu š níky hl. měs ta P r ahy ve všeob ecn é n emo c nic i 
v P r aze zrušen byl předpi s d ek ret u dv orské k ancelúe z 18 . zál-í 17l::8 . 
Č . 292, g ub . č. 32958, o l éč e ní p ražskýc h chudýc h ve všeob ecn é n emo c
n ici v Praze zd arm a a p l- edpi s dekretu dv or. kance l á ře z 25. če rvence· 
1829, č. 33II, č . 146 če3 . prov. sb . zák.. o l éčen í jiných pražskýc h olJy
va t e lú n a 111. Hídě n emocniční za nižš í sazby. - Z ákon č . 37/28 o za
tímní o chraně lesú s t ano v í pov inno st m ajite lll lesll ho sp o dařiti po úle 
d o savadních hospo d ál-k)' c h p lánú, uprav uj e přípu stnou roč ní t ěžbu m ýtní 
a zruš uj e zákon č. 82lr9 J8 Sb . z. a n . - D le zákona č . 39/28 o o ch raně 
do m ácího t rhu p ráce je povinen zaměstnava t e l opatřiti si svolen í poli 
t ick ého úřadu II. s tolice, chce-li zaměstnati Ci bezplatně) cizince (§ 3) . 
P ovolení, kte r é zní vždy n a: určitou 0 30 b u, udě li se jen z a podmí!1ek 
§ 8 (.php ou Ští t ak s t av domád ho t rhu n ebo zájm y národoh os p o dář s ké, 
n e lze z íska ti s ílu dom ácí, d LlVody rodinné nebo o sobní) . M ini st r soc iá ln í 
péče zmocněn , a by urč il ro zsah provád ě ní zákona. - P od č. 40/28 uve
řejněn a ob chodn í úmluva s repub liko u Tureckou. - Zákon č . 48/28 up ra
vuj e nově p ředp i s y o směnečném popl a tku a n a b)' v/á účinno s ti zároveá 
se směnečným zákonem. - N ai-í zenÍ č. 50/28 zrušuj e scho va cí úI-a dy 
c iv iln ích SOUdll v P r aze a v Brně a phkazuj e ulo žení p eněž itých boto-o 
vos tí u po štov ního úřadu šeko vého n eb o ve sp o1-itelně . - Zákon Č . ,:> '2 /2' 
up r av uje převzetí určit é k voty př edvá l ečného zajiš těn ého d luhu. S t ane 
se tak jednak výměnou předválečných ti t rú za česko s I. s t á tní dluho
p is y, jednak s pl acením ' v hotov os ti a konečně placením čás tek poti'cb
l1)"ch k zúrokování a umoi:ení tit n'i S pol ečn é p okl ad ny v Pai- íž i. Ský. 

Nový právní pojem. N áš právní řád byl oboh a cen o nO VOl1 oefi
n ici. P oj em kibic e do sud P l- edmě t v h o dn)Tch i n evhodný ch \'t ipú a t e r Č'" 
n emilo s rdnýc h ú10kú a n a r ážek hrád l , s t a l 3e s ou část í našeho Pláv
n ího řádu . J es tli že dříve by lo n e:: n adno vy svě tli ti, kdo to vlas tn ě kib ic 
j e3t , ods traněny jsou nyní po chybnos ti t y vládním n ai- ízením č. 15/ 1928. 
k t e ré v e v zornÝc h pravldlech pro vybírání ' obecn í dávky ze hry v ka r ty 
atd. s t a noví, že kibicem jest ten , »k do b ezpro sti' e dně hľlľ ze zá lib y 
s leduje a hráče mezi hrou občas zas tupuj e «. - S ledujíce všechny V)T
značné udá los ti v n ašem p r ávním ž iv ot ě , n emúžcm e n ech a ti bez po
všimnutí ani pozvednutí kibice ze zakoui-eného ov zdu ší ho spo dské h o
d o vyš ších sfé r právního řádu a Ipři rčem ž ovšem s t a ro s t o to, z da 
zmíněnou definicí budou po s tiž eni všichni ti, kdo ž za kibice do s ud po
k lád áni byli, jakož i o i'ešení o tázky, v kt e r)rch pi-ípadec h bude dán. 
p ožadavek zaliby, mus íme pře nech a ti judika tui'" e, jež se n a" základě 
onoho dáv kového ř áJdu v yvine. je . . 

Rozhodčí soudy mzdové podle zákona o stavebním ruchu ze dne-
28. bl-ezn a 1928, Č 43 S b. z. a n. j30u příslušny pro úpravu pracovních a 
s lužebníc h poměrú v ži vnostech stavebních a v podnicích vyrábějíc íc h 
a doprav ujících s tavební hmoty. Ustanovení no vého zákona j sou v hlavé 
druhé O tě chto soudech jednajícÍ úplně stejná j ako ustanovení zákona 
z e dne 7. dubna 1827 č . 44 Sb. Pouze § 14 C) zkracuje funkční období 
pi-ísedících na jeden rok, neboť celá tato druhá hlava zákona platí od 
1. Jedna do 31. prosince 1')29. Rozhodčí soudy mzdové jsou úízeny 
v Praze, Brně, Bratislavě 3. Užhorodě; vykládají kolektivní 3mlouv y a 
rozhodují hromadné spory pracovní zejména mzdové. N á lez rozhodcíl1o
soudu, proti němuž není opravného prosti'-edku, nebo -smír před tímio
s oudem učiněny nahrazuje nebo doplňuje kolektivní smlouvu a pbri po 
do1;>u, kterou s<'im urči. Změní-li se však značně poměry, múže kte rá 
koliv ze stran zahájiti spor znovu. Rozhodčí 30ud mzdový jedná a r0 2-:-
'hoduj"e v pětičlenných senátech složeriých z IpředsedY-30udce a přísedících 
iaměstnavatelskj'Tch. N edostavi-li . se někteří přísedící,odročí přeJsed i •. 
je"dnání a při tomto novém roku se jedná bei ohledu na nedosta vívš' 
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se pi-ísedící, kterým však předseda uloži pořád:\:ovou pokutu. Jednání 
soudu je neveřejné, zastoupení advokáty vyloučeno. Soud má právo> 
ukládati stranám, svédkům a znalcům poi'ádkové tresty pro nedostavení 
a dožadovat i soudy a jiné veřejné úi- ady o poskytnutí právní pomoc! 
neh o jiné úkony. Jinak platí pro ro zhodčí soudy mzdové podpllrně 
ustanovení civilního i-ádu soudního a jurisdikční normy, zejména pokud 
jde a ukládání a vymáhání pokut, určováríí a phsuzování útrat sporu 
a odmítnutí neh vyloučení členll soudu. Podle § I3 (4) nemění .se tímto· 
zákonem přís lu š no st sou.dú pro rozhodování sporllvzniklých z poměru 
pracovního . Tím jest rozuměti individuální pracovní spory, neboť 'roz
hodčí soudy m.zdové í'eší, jak již zmíněno , pouze spory hrom adné a 
zákonem tímto se nikterak nemění stanovisko našeho právního ládL', 
že formálně platí v 'ždy smlo uva individuální a sm louva kolektivní jen 
jako součást této, K. Ger!icll. 

Šedesáté narozeniny ]UDra Františka Vážného, druhého pre"identa 
nejvyššího soudu , oslavila Právnická J ednota Mo ravská s lavnostní 
va lnou hromadou v neděli I. dubna 1927 dopoledne v Besedním domě 
v Brně. Po zahájení místopředsedou prof. Dr. Vleyrem přednesl rada 
nejv,. soudu Dr. Machovský návrh výboru, aby starosta jednoty Dr. 
Váž ný bYl jmenován čestn)'m členem spolku. Návrh byl j ednomyslně 
přijat . Nato dostavil se do schl1 ze jubilant uvítáa nadšeným potleskem 
shromáždění. Prof. Dr. \iVeyr oznámil mu jmenování čestným členem 
oceniv jeho zás luhy o právnickou jednotu a jako děkan právnické fa
ku lty Masarykovy university mu děkova l za jeho obětavou a zá5~\lžnou 
práci nejen v oboru praktickém, nýbrž i teoretickém. Za soudce biahopřáI 
jubilantovi rada nejv. soudu Dr. Čížek, za advokáty Dr. Fišer, za 
správní úi-edníky v ládní rada Novák a za notáře DL Togner. President 
Dr. Vážn}' '\ne své skromné děkovné r-eči zdů raz11il své životní k, cdo, 
hájení sp ra vedlnosti vždy a za všech okolností, poukázal na dlllcžito.st 
a nezbytnost spo lupráce právní prakse s teorií, na nutnost so lidarity a 
rovnost ,právníkú všech oborů a dl1razně odmítl politické útokv na 
soudcovskou neodvislost. Skvělý prúběh schůze á nadšená' nálada tl~ast
níků dokumentovaly nej lépe úctu a lásku, jíž se president Dr. \ 1 ážný 
v československém právnictvu těší. -kg. 

Nástupní přednáška profesora Boháčka na universitě Komenského. 
Dne 1. března 192.8 konal svou nástupní pI'::dnášku na universitě Ko
menského nově jmenovaný mimořádný profesor práva r-ímského Dr. 
Miros lav Boháček. Početnému posluchačstvu uvedl jej ordinár· práva 
římského p rof. Otakar Sommer , vzpomenuv pi'edem leto šního jubilea 
čtY~'ic et il etého výročí vydání prvé české učebnice" i'ímského práva, učeb
nice Heyrovského. jíž stvořena byla teprve civilistická právnická ter
minologie česká. Pi'- ip omenu l ohdobné nynější poměry slovenské a n a
značil na osudech Heyrovského učebnice , jaká cesta vede k právnickým 
učebnicím s lovenskj"m. Představil pak posluchačstvu proL Bohácka 
st ručnou charakteristikou jako žáka romanistické školy prof. Ricco
bona, nyní jednoho z pr-e,dních průkopníků mezinárodní vědecké práce 
romanistické (předchlldce Boháčkllv, prof. Vážn)', vyšel ze školy :3on
fante ovy). 

N a začátku své r-eči p,-ihlásil se prof. Boháček ke směru ptáce 
sledované právnickou fakultou bratislavskou v oboru práva římského. 

K obecným směrnicím romanistického badání formulovaným před 
nedávnem ve Vídni prof. \lVengerem, připojil prof. Boháček speciální 
českosloven ské úkoly romanistiky, jez vidí zejména na Slovensku v za
chycení ,dějin ' recepce ,římského práva. Při tom pQčítá zvláště se sou
činností Ústavu slovanských práv, veCleného prof. ' Rauscherem. 

V přednášce vlastní vyšel prof. Boháček z justiniánského (ozdě 
Jení obligací (ex contractu, ex delicto, quasi ex contractu, q uasi ex 
delicto). Toto rozdělení kotvící svými' základy v klasickém " právu, 
neodpovídá již systému Pandekt. ]ustianské právo zná již o"bligace~ 
kterých nelze zařaditi ani do jedně i těchto kaťegorií; a odtud ' pi'ešly 
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ces tou p andektního práva do mcderních ú'tkoníkúv občan ský ch .. Jedna 
část jejich má piivod v právu rodinném, v poměrech mezi rodiči a dětmi. 
J sou to zejména závazky alímentační a dotační. Staré právo jich ne
zna lo. Jich základem byla pietas, nikoli právo. Magistrát vynucoval 
v kla3ické době jejich sp lnění administrativním rozkazem (cogere, 
iubere). U Justiniana je pro ně dána žaloba všeobecná, condictio ex lege, 
condictio generalis. Druhá skupina závazků vyšla historicky z praetor
sk)Tch interdíktiL K interdiktům pojily se někdy jist é praestationes per
son ales, n a př. vzešla povinnost náhrady škody, pokud by la ZPllS ')bena 
neuposlechnutím interdiktu. Vývojem a zejména přeměnou práva pro
ces ního interdictUľIl zmizelo a na ony praestationes poskytována jest 
'actio utilis ex cau Sa inte rdicti. Dalším prame',lem hyly s tip u 1 a -
t i o n es p r a e t o r i a e, a to cautionales. Praetor vyžadoval u někte
rých jednání vždy stipulationes určitého obsahu, jako na pi". cau tlOn em 
(~amni infecti nebo cautionem usufructu ariam. Fozději se rozumějí tyto 
závazky samy sebou (cautio dammi infecti), i když se ony stipulace 
neučiní, a i když se stanou, slouží pouze k z a ji š t ě ní nároků, 3távají 
:::.é z nich stipulationes conventionales. Na vývoji int erdicti de precatio 
a actionis damni mfecti objasnil pi-ednášejícÍ markantně souvislost práva 
i-imského s právem moderních zákonníkův občanských , u interdicta de 
'precario s § 974 o. z. o. , u actionis damni infecti s §y 346 a 1319 o. z. o. 
P roslovy obou u čitelů a předná ška prof. Boháčka byly odměněny hluč
ným upř-ímným potleskem svědčícím , že se posluchač stvo nejen vpo-
s louchalo, n)Tbrž i vžilo. -d--

Smírčí a rozhodčí řízení pracovní v Mexiku a v Australii. Dekretem 
presidenta ze 17, zái'-í J927 byla v :Mexiku zřízena ústřední smírčí a 10Z

'll o dčí rada pro řešení pracovních sporů , složená p aritn ě ze zástupců 
zaměstnavatelú a zaměstnancll a z jednoho člena nezávislého, jmenu
vaného ministe rs t vem prúmy,s lu , obchodu a práce. Kromě toho byly 
úízený obvodní rady smírčí. Prováděcí nai'-ízení ministerské z 23. září 
1927 upravuje podrobně ch od celého systému. Neodvislým členem 
ústi"ední rady. jest přepno s ta odboru práce v minis terstvu a jes t také 
jejím pi'-ed sedou. Jmenuj e ho ministr, kter)' můž e sám radě pi'-edsedati , 
kdykoliv to uzná za vhodn é. Ústi'-ední rada zasedá buď ve speciálnícfl 
vJ!borech nebo v plenu, V plenárních zasedáních zábývá se otázkami 
všeobecnými, j ež se b rkají prluuyslu celého státu, ve V)Tborecll sveci
á ln ích pak otázkami, je ž sp3.dají do kompetence dvou neb více rad ob
vo dních, jde-li j en o jed iný podnik neb jedno pľúmyslové odvětví. Ob
vodní rady smírčí jsou složeny z jednoho jmenovaného člena jako před
sedy a po jednom zás tupci zaměstnaneckém a zaměstnavatelském. Pří
sedící rad musí bi!ti m exické státní příslu šno s ti ; vyloučeni jsou státní 
úředníci a příslušníci lderu. Řízení se provádí tím Zpllsobem, že pda 
zakročujícÍ na žádost strany v instanci prvé pokusí se nejprve o smír. 
Činnost obvodnkh rad omezuje se jedině na toto řízení smírčí. Je-li 
b ezvýsledné, múže kte r ;'lkoliv ze s tran vyvolati rozhodčí výrok ústřední 
rady, proti němuž není opravnéllo prostř-edku. Smír před radou ui.:iněný 
je rovnocenný rozhodčímu nálezu. O vykonatelnosti nálezú platí obecné 
předpisy práva obrčanského a rada má právo vynucovati provedení ;·,rých 
nálezú a usnesení peněžit)-mi pokutami neb vazbou. - Na obdouných 
z ásadách je vybudován vládní návrh zákona o pracov·ním i'-ízení roz
hod,čím v konfederaci australské. Návrh je sice jen novelou 7.ákona 
z r. I926, buduje vsak od základll cel)T systém, sjednocuje porúzně 
.dosud předpisy v rllzných státech konfederace a zřízením ústředního 
ro zhodčího soudu dociluje j-ednotné judikatury v otázkách p.racovních. 
Řízení počíná také zde nejprve řízením smírčí 111, které provádí buď 
s mírčí komisař trvale jmenovaný pro ten který obor prllmyslu a .místn í 

obyod anebo smírčí soudce stranami svobodně zvolený. Nedojde-li ke 
smíru, předloží se vě·c soudu rozhodčímu. Od tohoto soudu múže která
koliv ze stran žádati, aby bylo uznáno, že je oprávněna prohlásiti stávku 
nebo výluku. Prohlášení stávky neb výluky bez pře.dchozího nálezl,.t 
ro zhodčího soudu podléhá značným trestlun. Ponechává tedy systém 
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v lastní rozřešení konfltktu hospodářskému boji zaměstnavateli\ a za
městnancll a omezuje činnost rozhodčího soudu na rozhodnutí o právu 
na stávku pokud se týče výluku. - V obou systémech proniká však 
dúležité a v oboru řešení pracovních sporů stále více se uplatňující i'í
zení smírčí, které ve většině případů učiní zbytečným rozhodčí nález
a umožňuje urovnání sporu ještě ve stadiu, kdy mysli stran nejsott 
s porným projednáváním rozjiti-eny. Tím, že se i-ízení smírčí svěřuje 
zvláštním orgánúm věci znalým a st ran ám blízkým , je pak umožněn 
zdárn)T jeho v ýsledek. K. Gerlicl1. 
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Manfredi Siotto-Pintór, La dottrina dell' immunita degIi Stati 
esteri dalla giurisdizione interna e Ia recentissima giurisprudenza ita
liana. - 1927. (Zvláštní otisk z »Festgabe fi.ir Fritz Fleiner zum 60. 
Geburtstag 24. Januar 1927). - Ve Fleinerově poctě dotkl se S i o t t o
P i nt ó r, profesor ilorencké university, důležitého problému z oboru 
p rocesního práva mezinárodního, totiž otázky exempce cizích stáHt 
z pravomoci tuzemských SOUdtl ve světle nejnovější italské judikatury. 
P roblém, o nějž tu běží, stal se i u nás akutním (srv. naši judikaturu 
v Právníku, 1920, str. 95 a n., 1921, str. 312 a n., 1923, str. 197 a n.); 
takže nebude bez významu, když upozorníme na italské hledisko. 

Italské soudy měly poslední dobou několikrát příležitost dotknouti' 
se dané otázky a podobně zdLlVodniti své stanovisko, čímž upoutaly 
znoV'u pozornost intemacioualistú na problém, kter)T se v teorii dostal' 
do mrtvého bodu. Autor nechce rozbírati jednotlivá období vědecké dis
kuse, jež byla vedena o rozsahu soudní exempce cizích státú, n)rbrž 
upozorniti na argumenty italské judikatury, která stojí proti tradičním 
názorúm teorie i prakse. Jde tu o 4 rozsudky, jež byly vyneseny: dne-
13. února 1924 i-ímským soudem, dne 4. května 1925 odvolacím soudem 
janovským, dne 12. června 1925 kasačním soudem království a dne' 
J 3. března 1926 týmž soudem. 

Římský soud vyšel z úvahy, že soudní funkce je výronem suve
renity a že se nemůže tak vykonávati, aby porušovala suverenitu ci
zího státu. Potvrzení tohoto názoru shledal v mezinárodních zvyklo
stech, jež sankcionují soudní imunitu diplomatických zástupcú, a ne
lze-li proti těmto sou.dně zakročiti , byl by to 10gick)T protiklad, k.dyby 
se kompetence tuzemských soudi:t mělo vztahovati na civí stát, který 
diplomatičtí zástupc: representují. Také nelze činiti rozdílu mezi akty 
vládními a obyčejnými akty soukromo-právními, v nichž není anga
žována suverenní osobnost státní. Podobné rozlišování že bylo vybudo
váno podle střihu jednotlivého státu a že proto nemůže míti všeobec
ného významu. Konečně že jest obtížno rozlišovati mezi činností po
litickou a nepo1itickou, kterou stát vykonává. Imunita, jež přísluší 
státúm, můe arci pi-ijíti z úvahy, jakmile zúčastněn)T stát se podrobí 
tuzemské jurisdikci. To se může státi v)Tslovně nebo i mlčky, na pi-o 
získá-li cizí stát v tuzemsku nemovitost nebo úídí-li v něm nějaKý 
podnik'. 

Odvolací soud janovský také má za to, že tuzemský s tát, jakmile
uznal druhý stát za stát suverenní, nemúže tento stát podrobovati své.. 
jurisdikci. Ale hned dodává, že tato zásada platí jen tehdy, když stát 
jedná toliko jako představitel kolektivní moci. Jakmile stát jedná more 
et jure privatorum, je podi-ízen těm všem normám , jež postihují cizin
ce vúbec, takže tam, kde přestává činnost státu jako útvaru politického)
přestává i Iplatnost práva mezinárodního. Odvolací soud poukazuj e
k tomu, že jinaký postu,p nelze zdůvodniti chybějícím výslovným pro
hlášením státLl a ž,e nedostatek takového prohlášení není nahraz en 
všeO beCll}'m a kon s'La tním postupem státú. aby Se mohlo dúvodJ1 ;~ 
tvrditi, že se v pi'- ís lušn ém sm ě ru vytvol-ila nOrma obyčejového práv;L 


