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ZPRAVY. 
Za tři aptU milionu Kč postallí n/an právníkům drllhou 

právnickou fakultu v Brně ji~tá část tisku, počínajic ), ]ndc.cem , 
přes »Rovnost« u konče »Národ'ními lžsty «, neboť - slyšte!: 
Stavba právnické fakulty v Brně nehospodárná? Z Brn ~l, lB. 
dubna. (Tel.) V odborných kruzích ln'něnských převlúdá miněnž, 
že stavba právnické fakulty je nehospodárná a že bg se 1nohlo 
nej1néně uŠletřit 42'% (jak přesně!) stavební plochy a n a kabinetech 
profesoru asi 710 tisíc Kč za každý, čímž bychOln došli k 'úspoře 
asi 15 milionů Kč. Za luto sumu lépe by bylo v Brně postaviti 
250 obgtných dom,ků, jichž je v Brně třeba jako soli. Proto se 
činí náUl'h na přerušení stavbg (aha, hic Rhodus!) a lep.H pro-, 
počítání a vyře.~ení projektu. - Není třeba dodávati, že něklcré 
listy přidaly i ušlechtileJší poznámky, dallše si práci vypočítat 
procentuálně na pře poti'ebu WC a pod. Co pak kdybychOln jinI 
tak prozradili, že tam dokonce budou koupelny pro studenty nebo 
tělocvična, nebo bufet, kde bychonl se posilnili, pak by možná pi
satel šel po všech projektech právnických faklllt a zJistil, Jak se 
blahobytně (v projektech!) 1nciií právní'ci a že se .řim to samo se
bou 11lusí přetrhnout. Právníci jsou přece proto, aby na ně lidé na
dávali, i kdy'ž jich leckdy potřebují, na pře při častých žalobác11 
tiskových a pod. a ne k tomu, aby za svých studijních let užili 
prostého a účelného pohodlí. A.le pomysliž si každý i vás, rnilýcll 
kolegů, což chce, ale l1važ, že celá budova bude státi 18 a půl 
milionu Kč a odečteš-li od toho sumu, kterou by bylo 1Hožno 
ušetřiti, dostaneš sumu v nadpise uvedenou. Pak asi domyslíš se
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že 1nísto nadpisu o pečlivé l'rlartě z PísIIl:a, starajíci se o chudé, 
bylo by možno dáli spíše jako nadpis částku tohoto klasického 
příběhu: »bylo by lépe dáti chudým«, pN čemž ntní sporu 
o tomto posledním pojmu. ' J:gz. 

Z celého světa právnického. Mezinárodní právnická Unie konala 
svou výroční schůzi VI Paříži. Jednalo se o kodifikaci mezinárodního 
práva v rámci Společno sti Národů a Panamerické Unie. - C:irnegie-ovi 
nadace založila v Paříži 1\1 ezinárodní akademii rEÍru, která n:á tři oddě
lení: pro mezinál'odní styk a VýC;10VU, pro mezinárodní právo a pl o ná
rodní hospodářství a historii. Zvláštn i zřetel se věnuje národn03tr.ím 
menšinám a hospodářskému ozdravěni střední Evrooy. - Po Mexiku a 
Argentině !přikročila nyní Kolumbie k znárodnění svých pet! olejový'cl", 
pramenů, což vyvo lalo diplomatický konflikt se Spojenými státy severO
americkými. - Argentinský parlament odmítl letos povoliti vlá.dě pří-
3pěvky !pro S. N., což znamená definitivní vystoupení toho státu, který 
již od r. I920 posílá svoje delegáty jen do někter).-:,h komisí Společnosti, 
ne však do valných shromáž,dění. - Po Rakousku i~číná Francie pra
covati na reformě porotních SOUdtl, k čemuž dal podnět proces s útoční
kem na italského konsula v Paříži. Ministr SPl a vedlnosti Barthou pro
hlásil lve sněmovně, že bude nutno, aby v nejužší souCinnosti s porotci 
pracovali odborní soudcové. - Bývalý francouzský vyslanec u ca'rské 
vlády za války Paléo logue, známý S,vou neústu.pností proti míro'vým sna
~1ám v RU3ku, byl IPřijat za č l ena francouzské Akademie. V zahajovacím 
proslovu zdůraznil dtJ1ežitost katolické orientace ve vniti'-ní i zahraniční 
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politice. - (Kč) - - Univ prof. Dr. Fr. Weyr, dosavadní president 
Státního Madu statistického, se vzdal presidentství SOS a na jeho místo 
byl jmeJ;lován sekč. šéf Dr. Auerhan. - Ministerstvo financi pt-ipr,wilo 
.osnovu zákona o měnové úpravě. Podle ní prý má býti 100 Kč rovno 
33,75 dolaru (podle s1ředního kursu) a I Kč se má rovnati 44,58 mili
gramúm ryzího zlata. Kromě toho se ustanovuje, že jednotka Kč je de
finitivní. - Podle novinářských zpráv se v minister:3tvtl spra',nedlnosti 
počne v nejbližší době jednání me.zi zástupci tohoto ministerstva a mi
nisterstva školství o reformě právnického studia. - Mezi prof. inž. Dr. 
Br,dlíkem a univ. prof. Dr. Englišem rozvinula se polemika o slplácení 
státovkové~10 dluhu. Prof. Brdlík uveřejnil s;V'oje články v Národních 
listech, ,prof. Engliš v Lidových novinách. - Senátní president Dr. 
Frant. Vážný byl jmenován II. skutečným presidentem Nejvyššího 
soudu. - Moravská právnická jednota konala valnou hromadu v Brně 
9. dubna t. r. Pra1žská právnická jednota bude konati svou valnou hro
madu 23. kv:ětna. - V Ženevě do konce dubna se konala mezinárodní 
konference pro potírání penězokazectví. Předsedal jí guveľnéľ čs. Ná
rodní banky Dr. Pospíšil, československou delegaci vedl. univ. Pľof. Dľ. 
Kal1ab. - K osnově notái-ského řádu byly se strany německých notářů 
podány připomíEky, které odmítají návrh osnovy, alby notáři byli po
vinni úřadovati jazykem státním, žádají z,řízení drobn)Tch komor, z nichž 
někteľé by byly německé, čll aby tyto komoľy měly plné disciplináľní 
právo, kdežto osnova zavádí dozor státní. - oN a německé právnické fa
kultě v Pľaze byl habilitov án pro obor ,práva sprá.vního Dr. Fľanz 
Adler, sekretář České banky Union v Pľaze. - V ministerstvu unifikací 
se pracuje na osnově unifikující a refoľmující trestní ,pľávo o mladist
vých. - Z mála jubileí připadajících na květen vzpomínáme, že 25. 
l<:VIětna t. r. se dožije stoletého jubilea IPotravní daň na čáře pro 11lavuí 
město Prahu. - (Ča.) . 

Washingtonská konference. Podle resoluce, přijaté na Vf. paname
Tickém kongresu, sešla se ve Washingtonu konci1iační a arbitrážní kon
ference. Tato zřídila v prvé i'-adě komisi pro zprosti-e::dkování mezi Bo
livií a Paralguay, pak vypracovala generální meziamerickou konvenci pro 
smírčí řízení, obecnou rozbodčí smlouvu a přijala protokol o postupné 
arbitráži. Vzorem k těmto {Imluvám - které nejsou ovšem dal~o tak 
rozsáhlé - byla 12_ osnova Úmluvy, vypracovaná Mezinárodní komisí 
amerických právníkll pro VI. panamerickou konferenci a která jedná: 
o stnírném řešení mezinárodních sporll_ Podnětem k ní byly rozhodčí 
smlouvy, sjednané po světové válce mezi některými :lmerickými státy 
podle koncepce severoamerického státního taĎemníka Bryana. -K.č-

Čo sa chystá v trestnom zákonodárstve. Národnému shromážd~niu 
majú byť ešte tohoto roku predložené k prejednaniu z dov odov súvyslo
sti tieto osnovy zákonov: 

a) Osnova trestného poriadku, ktorým má byť unifikované for 
málne trestné právo ·pre celé územie republiky Československej. Táto 
osnova má byť akýmsi základom komplexu osnov zákonov, ktoré bud.e 
trebéll v N árodnom shromáždeniu prejednať spoločne tak, aby nabyly 
zároveň účinnosti. Vedla tejto osnovy sú to ešte tieto osnovy zákoÍlov: 

b) Osnova zákona o orga!11izácii tporotných súdovl_ Táto osnova 
bola už vládou schválená a N árodnému shromáždenlu k ústavnému pre
jednaniupredložena (č. tisku 487 posled. odstavec ll. voleb. obd.'). 
Tento vlácdny návrh riešil pl edbežne tiež niektoré otázky, ktOl·é upra
vuje osnova trestného poriadku a preto bude treba oba tieto zákony 
navzájom iprisposobiť. Jedná sa však len o rozdiely výzmmu via::: for
málneho ~ preto zvláštné osnovy nebude treba. 

c) Osnova zákona o súdoch nad ml.adistvými. Táto osnova bola už 
meziministersky prejednaná; bude však vzhl'adom na nOV)T trest. poria
dok a na základe ,pr~pomienok znovu prepracovaná. N útnosť spoločného 
prejednania tejto osnovy s osnovou trest. poriadku javí sal odovodnenou 
momentánú vecnými nakol'ko zák. článo!c VII. z roku 1913, ktorý ešte 



· 266 

teraz uprav uje súdníctvo nad mladistvými na Sloven:>ku, SpOClVa na. 
trest!1om poriadku, ktor)' unifikáciou pozbude platnG~ti, čím by aj cito
vaný zákonný článok pozbyl potrebné'ío podkladu. 

d) Osnova zákona o poplé'.tkoch v trcstnom pokračovaniu, kona
nom na súkromnuu obžalobu, ktorá sa tiež hude riadi!: úpravou trest
ného poriadku, menovite jeho ustanovenim o opravných prostricdkoch. 

Súrnosť a llútnosť úpravy t)'chto zá.konov je odovodnenél termino
vaním zákona zo dňa 23. mája 1922 Č. 168 Sb. z. a n. viď 1:1. IT. 1. odst. 
(do konce roku 1930), ktor)' obsahuje d6ležité prncesné ust:tnovelli~> 
ktoré bude treba tiež l : ahradíť ustanoveními nového trest. poriadku. 

-era-
NutnGst novelisovat jazykové předpisy. Pod tímto názvem vyšel 

v listopaldovém sešitě »N ové Doby« článek doc. Dr. Zd. Pešky, jenž za
stává své stanovisko, dávno jím hlá sé'.né, že totiž i pro cizince platí ja
zyková 'vlýhoda, t1~ivat,i II l1ašich státn ic ~1 organú menšinového ' jazyka. 
Nechci se zmíniti o tom, zda tento článek, který vyšel právě v době. 
tiskové žaloby na presidenta ~ ejvyššího sou du , byl publiková.n ve vhod
nou dobu, n)rbrž chci poukázati n;1 návrh autora, že nutno novdi30vat 
jazykové předpisy. V této věci souhlasím s autorem, než myslím, ž~ 
nikoli ve směru jím na:v1rhovaném. Mluveno de lege ferenda jest nutno 
uvěřiti, že každý národ, tedy sociolo gická jednotka .osobitá, má právo 
vyžíti se svým osobitým zpú30bem. K tomu přisplvá stát, jako vrcholná 
orga~1isace na vytčeném území. Historií se sudo , že státní území nejsou 
národnostně jednotná. Není jednotná Francie, ěrrlecko, Italic, a téměi
žádný z evropských státiL Jest však zajímavo, že jazyková otázka jest 
práv,ě nejvíce venti lována ve státech, kde »postiženými « jest živel ger·
mánskoněmecký. Souvisí to s tím, že živel tento jest prúbojnější a život
nější než národy jiné. Proto hlavně živel tento phvádí jazykovou otázku 
na přeti-es 's nhnými argumentacemi. -eC:1ci opět poukázati na to, .že 
pokud tento živel jest v pO.3tavenÍ vět šiny, ned;i menšině ani to, co ne
chce jinde pi-ijati. - V našich zemích jest jazyková otázka stará přes 
IlOO let, a jest tím ožehavější, že stýká se zde živel německý se slovan
ským živlem, který jest si vědom toho,že ztráta jazyka jeho souvisí se 
ztrátou národní osobitosti maje smutné zkušenosti se svými ' bratry na 
severu. - Prakticky II nás se stala chyba, že tato eminentne národní 
otáZ{ka posuzuje se politicky, a jak u nás se politické nazírání zvrhlo , 
znamená to v politické lo gice : Co tvrdí strana »A « jest ze stanoviska 
strany »B « nepravdou, neo;myslem a jak dále se to nazývá. Ježto strany 
ta(k zv. pravé hájí národní ráz s1-átu, rozumí se ze Etanoviska naší po
litické logiky, že tento ráz musí b)rti potírán stranami tak zv. levými. 
Zavedením jazykové otázky na toto pole jest zásadní chybou naší jazy
kové otázky. U Němcú, ani našich, to již tak není. Jsou denní doklady 
toho, že levé strany německé v otázkách ja.zykovýcl1 jsou pravější než 
strany pravé, chápajíce správně jazykové potřeby svého národa němec
kého. Proti takové mentalitě ovšem nutno býti tím více na stráži. Státní 
politika ovšem nemiiže býti tak pi-ímočará, jak by politika národní vy
žadovala' avšak přece ústupky této praktické politice musí b)rti co nej
menší a co nejtiut!lější. Se stanoviska, toho dala by se akceptovati zá
sada 20% meGšiny jazykové; avšak pouze pro naše občany státní. Roz
šiřovat tuto zásadu na cizí s1-átní ohčal1Y; jest průlomtm do primérního 
práva .státního národa, a proto jest již nyní »prostému lozumu prúměr
ného střízlivého občana na'prosto nepochopitelný «, proč s jazykovým 
právem cizincii dělá se se stanoviska jeho zastándí. takový povyk. Po
ukazy na stejné nakládání s cizinci zde neplatí, ježto stejnou argumen
tací dalo by .3e za chvíli bájit volební právo a jiná práva veřejná pro 
cizince. Věc není tak é'.bsurdní, j~k by se zdálo, viz příkla,d: Angličané 
proti státu Transvalskému z nedaleké minulosti. Cizinec prostě jest stále 
cizincem., a IPľáva Iil1usí míti taková, jaká mu zákon dá. V oboru práva 
soukromého múže býti cizinec postaven na roveň občanu státu, v obonl 
práva veřejného nutně musí cizinec ustoupiti domácímu, tedy i v oboru 
práva jazykového. Jest přirozeno, že ve Francii jednám s au.1.arita.mi 
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f rancouzsky, v Německu rt ěrnecky a stejně tak v Rakousku, a obdobnt'S 
v každém s tátě j iném, aniž by se kdo nad tím pozastavova1. Každý Cl
z inec musí se přizpůsobiti mravlun a zákonům státu, jehož jest ho s t em , 
a není to nic des;1One tního, stanoví-l i stát pro své občany výjimky ze 
zásad, které pokládá pro život organismu, který' soustřeďuje, za životní 
l1utnost. Proto bylo-ll by nutno noveliso'V'ati jazykové pi-edpisy na še. 
pak bylo by nutno je novelisovat tak, že § 2. jazykového zákona doplni l 
by se us tanovením: »Ustanovení toto pla. tí pouze pro 
.s tát n í o b č a n y r e p ubl i k y «. Kol. Dr . . Peška však ví, stejně jako 
já, že žá dná novelisace za dnešního politického s ta V'll není m o žna, a to 
prostě proto, že 3tátní národ ' český ve sV)Tch zás tu pcích nemá odva~lY 
přiznati prostě to , Co ho pI-i životě bude dále l1držoV'ati, a menšinové 
národnosti změny nepřipu s tí. A tak nezbude nic jiného, ne ž nejaSn)T 
})ř-edpis vykládati tak, jak se výklad z textu podává. dnk. 

Sjezd německých právníků, který se letos hude konati v Teplicích-
- anově od 17- do 20_ května t . r., bud~ míti tento prog ram: . 

Sekce L civi l něprávní : 1. Inwiefern bedarf es einer gesetzlishen 
Regelung de r Scha-denshaftl1ng des Staates und seiner U ntern ehmun
gen ? Dobrozdání: Min. r. Dr. MaximiJian Wei::" Praha. Referent: Prof. 
Dr. Theo dor Kipp, Berlín. - 2. Imviefern emptiehlt sich dic Kodifika· 
tion eines Elektrizitat::;rechtes? Dobrozdání: Dr. .1." . Rumpf, Berlín a 
Dr. Ing. Gus t éi.V S iegel, Bfrlín. R efe rent: Dr. Berthold Knopf1mach er 
(právě zesnulý), Litoměřice. 

Sekce TI. pro právo a i-ízenÍ tres tní: 3 .' I m viefe rn verlangt das poli
ti sc he Delikt eine bes ondere Stellung in der Strafgesetzgebung? Dobro
zdání: Dr. Franz Sandmann, Praha. Referent: Prof. Dr. l:lelmuth v. \A/e
ber, J ena. - 4 Inwiefern empfiehlt sich eine Reform der BeteiligL111g 
des Laienelementes an der Rec:1 t sp rechung? Dobrozdání: Prof. Dr. Er
wei n Hopler, Vídel1. Rderent: N orbert Bohrsch, Cheb :.t dohrozdání 
Prof. Dr. Hans Sperl, Vídetl. H.eferent: Prof. Dr. Robert Neuner, Prah a. 

Sekce III. ve1-ejnoprávní: 5. Inwiefern empfiehlt sich eine Ausge
s taltung des Schutzes des Steuerschuldners gegenube r der Steuerbeho r
de? D obrozdání: Dr. R. Kloss, Mnichov. Referenti: Dr. Hermann \ iV al-
te r, Teplice-Šanov, Dr. Fl itz Schonberger, Praha. V r. 

Soutěž. Mini 8 ter ~ t vo sprdlvedlnosti vypisuje jako roku předeš lého 
lit erá rní so utěž pro rok 1929 a to o sedm cen : 2 ceny pc' 2000 Kč, 2 ceny 
po 1500 Kč a 3 ceny po 1000 Kč. Ceny tyto budou u děleny ja,ko čestná 
odměna za právnická díla mb vědecká pojednání z oboru platné:lo práva 
hmotného nebo i-ízení civilního a tres tného, včetně kriminální psycho
log ie a sociologie, která byla uveřejněna v roce 1928 anebo budou uve
i-ejněna do konc e če rvence 192Y. K so utěž i mohou b:)Tti vlŠak zaslány i prá
ce v ruko pisech posud tiskem neuveřejněné_ P ráce o cenu se uch ázející 
bu cľtež zas lány do 31. července 1929 ,prc5idiu ministerstva spravedlnosti 
v Pra:ze. O udělení cen ro zhodne sbor, sestáv1ající z ministra spravedl
no sti neb jeho zás tupce a\ zástupcú védy právnické,' sbor není však vá· 
zán na udělení cen ve s t anovených částkách, může z celkové částky 
10_000 Kč udě l iti i méně cen ve vyšším obnosu nebo více menších cen. 
Roz;lOdnutí bud e vyhlá šeno 28 . i-íjna 192 9-

Zp rávu tuto nedo s t a la ~ e dakce od ministe rstva. Nejde snad ') roz-
ší1-ení zprávy? Vr. 

Z Polska. Tyrnto rokom Poh::ko vs t upuje do obdobia vel'kej zá
ko n odárnej r eformy, ktorá je v)Tsledkom dosavadnej činnosti »Komisie 
Kodifikačnej Pol'ského' Parlamentu 4: . Na tento rok pripadá decenium 
jes t vovania tejto Komisie á jej s náh okolo právnej unifikácie Pol' ska. 
O dstránenie zbytkov .práva nlského, pru 2kého a r a:kúské~lo a s nimi 
:1 ranic me-dzi bývalými )I zaborami «. Zavedenie jednotného, na c'elo:n 
ú zemi, kodexu bude korvnovaním di ela sjednotenia štátu v jedon orga
nismu s, »Ga:zet a sqdowa warszawska«, ' organ »T owarzy",twa VViedzy 
P raw nej « V čís . 52. z min. roku, p rináša zprávu o dosavadnej činnosti 
vyše sp omenutej Komisie. Si ručna zpráva generalného tajnmníka Kodi-
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fikačnej Komisie prof. Dra St. Rappaporta dává nám poznať , akým 
smerom pokračovala kodifikétcná práca a jaký je jej dnešný stav. Podl' a 
tej zprávy Komisia spracovélla dosial" okrem práva súkroÍnného i na·· 
riadenia presidenta republiky, právo smenečné, šekové, akciových spo
ločností - tiež us tanovenie týkajúce Se práv na majetku nehmotnom r 

ako: pl ávo c.. utorské, patentné a nekalú súťaž. -i 
Ďalšiu kategoriu projektov, už vač šinou zákonodárne uskutečne 

ných, tvorí s úhrr. noriem 1ýkajúcich 3a organizácie siidnictva. Zkrátka 
~ zo Zlprávy 3a doviedáme, že tri d61ežité skupiny projektov zákonodár
n)rd1 z oboru práva občanského , obchodného a trestného sÍt buď pred
metom ďa:leko pokročil~r ch príprav, buď konečného vyhotoveni a - . 

V s úv is lo s ti s po stupom kod.ifikáčnych práv v stúpil s novým roko111 
v platn0 3 ť tiež z á k o n o 11 o v e j o r g a n i z á ci í s ú dni c t v a . 
D os avadnc s údy pokoja (sqdy pokoj u) m a jú byť postupne premenené 
n a t. zv . s údy hradské. Prvý taký súd bol otvorený už koncom minulého 
roku v Lodzi . V znikol z dvanacti menších súdov (pokoja) . -

N ie m en ši u pozornosť , ako všeobecna právna r eforma, budí v ,pol' 
sk ej ve rejnosti r e for m a k o n š t i t ú ci e. »Prezydjum. Starej D ele
g acji Zczeszcú i Ins ty1ucyj Prawniczych Republiki Po13kiej « za účelem 
lozvinuti a širsiej diškusie medzi prá\'nikmi zaujimajúcími S ~t o tn 
otázku a n ema júcimi bezprostredného vli vu n a redakciu nov ého návrhu. 
v y-da!lo dotazník i obratilo se.. n a r adu skú s'ený ch právnikov S0 žiadosťou , 
aby SClJ zúčastnili debaty na to t éma vo forme odpo v1e-de na uvedený 
c1otaznik. -

Pozoruhodn é članky, vE~nov Cl n é d6ležitej aj u nás ot:1 zke reformy 
právnického študia prinaša v čí s la :ch : prvom, štvrtom a s i-=drnom ,z to 
hoto roku »Gazeta s qdowa warszaw sk a «. - St-a~lishw Po sn (~ r v prV01U . 
čl ánku p. tito »J ak studjowaé p raw o? « dop o ručuje vydavanie časopisu n a 
p rávnickej fakulte w aršawske.j university, ktCJ1Ý by cestou článkov 
p i s an)r C ~ l profesormi c dbornikmi p ouč.o v al š tuc1 ent3'tvo zaoberajúce sa 
h lbšie štúdiem toho ktorého odv etia právnej vedy, ako s i ma poč· ir. ať, 
aby v n ajkratšom ča s e dosi ahlo toho najvač sieho úspecllU 'v sv cjch sn a
hách sebav zc1el avacích. Časopi s t aký bol by vehni u ž ito čný t}'m , žeby 
v iedol mládež š{udujúcu priamo k cielu a zamedzil E účais ne ško,dE vemu 
p lytv aniu časom pri h!adaní pravýc h cics t . V poj, r ačovaní :lovorí auto r 
o nutn0 3ti reformy dnešn eho pr. š tudi a a doplneni a, pol' k)rch práv n)Tch 
fa kult po vzoru z-á padnom katedrami moderného práva : robotnického , 
p ro o sociálnom pojisteni a práv'a ho spodárského . Ďal š i e dva čl anky 
vyš ly z pod péra K onrada Dynowského . V prvom vita s rad0 3tou myš
li enku vydavania časopisu , o ktorom pis al Pos ne r, avš ak nes ú~11a.s r 
s t )rm , aby čaE opi 3 s lu žil »k obo zn amo va niu mladeže študujúce j 50 sp6-
so bo!11 jej b udúc eho zamestnani c:., s ob sa:10m discipliny, ktorú má š tu 
dovať čl s jej mcj9dami vedeckymi «, jak si to prial Po s ner, lebo dľa 
j eho n áz orov, dnes právniko vi je v iac l=, otreba zi1alo :: tí p raktický ch, ako 
te oretický ch . P otom polemi sujúc ďala poukazuje, n3. čo s a r'aá brať prí 
p rávnom štúdiu najvačš í zretel. ~ V svojom druhom čl ánku p. t. »J ak 
uc zyé pr8.wa n a wydziale. pravnym « za obe ra s a podro bnejšie otá7kou 
vyučo vani ;-1I a práva. Zdo razií.uje nedo statky dnešn)rch m etod a žiada 
za úpravu s y s t ~mu študia dl' a požiadavko v dnešnej doby. V krátkosti 
dl' a jeho mi en ky studium ' nnloby byť upľaveno naslcdovne: Právne 
\' zdelanie m a s a začať od nauky o úst ave, potom len sa m á pri .'3 túpiť 
k štúdiu prav a v užšom smyslu - a\ až n a konci štúdia k ecr po s lucb a.č. 
m á už dO u t at o čnú zásobu jasn)' ch pojmov, má sa prikro čit k dejinám 
p ráva a k pr ávnej fIlo sofii ako k doplacni ce lého štúcli a . - ský. 

LITERATURA. 
La commission des juris consultes de Rio de Janeiro et le droit 

interna.tionale. P an A ntonio Sanches cl e Bust am ent e y S irven L ibrairie 
d u Recueil Sirey,Pari , 1928. - Stránek 358 - 8 - . Pok ládáme za SVOll 
poyinno st refelOyat o komentáři j edn'~ z nej vý;-o;namněj š ich vrací m ezi·· 


