
sten ci. Myslím. že by ubohým spisovatelům zatím stačilo, kdyby je četli 
aspoň ti, kteří beztoho už česky znají! 

T,i, rodož přis,pěH k rozmachu ,českého právnického písemuictví v 
Brně, nečekají vděk ,od těch, které !považov.ali za záiemníky. Neboť znají 
svb PappenheLmské. K'dybybyli čekali, čekali by dodnes marně. Za to do
stává se Hm hojnou měrou k rit i'k y, přímé a nepřímé. Ni,c ,nevadí, neboť 
znaj,ísvé Pappenheitmské. W. 

Literatura. 
Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university. 1. 1922. 

(Sbírky SplLSŮ Iprá:vnkký,ch a národohospoidářský'ch, svazek XVII.) Jde o 
nový stálý Hterál'llí podnik, který má členy učite\!ského sboru právnické fa
kulty jaksi hwm3Jdně representovati vůó vědeCké veře!i,nosti. »R,oče!ll:k.a« 
iest tudLŽ vyhraže.na v prvmí řadě literárním 'příspěvkům pfOlfesorů a ,do
centů. Vedle toho lP'řináš'etli bude přiležLtostně též seminární práce llos1u
chél!Čů, .Meré ředitelé jedno,t~1ivý,ch seminářů ,fa:kuHní.ch u,ruají za s,ch-opné pu
bHkace v Ročel!lce. T'akto poskytovati má Ročenka .celkovýobnaz literární 
činnosti faJ!mltní. Zvláštní ,olddíl histor,i.cko~stati's,tkký z'achyoovati má udá
I'olsti, významné pm naši fakultu. 

PrvnJ mČlník práve vyšel. Obsahuje kromě his,to,rické sta'ti profesma 
W e y 'r a o vzniku Masarykovy university, v níž otištěny a budoucnosti 
zach'ovány jsou důležité materiaJie vzntku fakulty se týkající (parlame:ntár
ní prOjednávání osnovy o zřízení Masarykovy university, rúzné řeči a pod.), 
tato vědecka pojedJnání: 

1. Prof. Eng I i š: Peněžní jednotka, 2. Prof. W e y r : Búh a stát, 
3. Ppo;Í. K a II ab: Pravotvomý monopol s,tátu a po~adaJvek 100gické jed
r!.Otnosti právní vědy, 4. Prof. Va ce k : Idea komunismu na Rusi, 5. b-O!. 
B a x a ~ vývoj a dnešní stav myšlenky zastupitelské ve sborech zákono
dán;ých, 6. Prof. Kr e j čí: Ke sporu o pojmu a povaze statistiky, 7. ProL 
Do min i k: Nová úprava živnostenského pracovního p'Qměru v právu če
skoslovenském, 8. Prof. Sed I á č e k: Nárok zaměstnance na plat, ne
v}'lkoná vá-Ii službu, 9_ Prof. L 'ii ven s t e in: Hodnoltná the.o r.ie jallw s.!O'žtka 
cenotvorná, 10. Doc. Str á n s ký: Právo a milost. 

Kupní cena prvního roč.n:íku jest 20 Kč. Ročenku lze kou'piti, lP,okud · 
se týčeohj.edil1ati, buď přímo na děJcanátě právnJcké ,fakulty (Brno, uhce 
BedřFcha Smetany 16) ne,bo v nakladatelství BarvJ.če a Nov,01ného, Brno, 
CelSká. - W . 

Pro f. Dr. r r. W e y r - Pro f. D r. Rud. D o min i k: Grunú
r.iss des čechoslovakischen Verwaltungsrechtes. 1922, str. 316, cena t O Kč. 
Nákladem R. M. Rohrera v Brně. - Spis obsahuje dvě části (obecnou a 
zvláštní), z nichi první zpracoval Dr. Weyr, druhou Dr. Dominik. V prvním 
podává se přehled úřední organisace a výklad řízení správního a dodatkem 
zcela stručný nástin organisace veřejné správy na Slovensku a, v Pod
karpatské Rusi, jakož i reformy správy podle zákona o župních a okres
ních úřadech. V druhé části probírá autor jednotlivé oddíly veřejné spra
vy a to evidenci obyvatelstva, správu policejní, hospodářskou, sociální, 
kulturní a vOjenskou. Zde šlo o to, aby na místě poměrně velice omezeném 
vytčeny byly jednak veškeré nejdúležitější prameny právní (až do nejno
vější doby), jednak jejich hlavní obsah. Byl to úkol vzhledem k známé roz
sáhlosti právních norem dosti obtížný. Kniha má sloužiti první orientaci 
a pro stručnost svých výkladů nazvána pouhým "Nástinem«. Byla na
psána přímo k vyzvání nakladatelství Rohrerova a je jen potěšitelno, že 
Vi řadách německých jeví se živý zájem o správní právo naší republiky 
a potřeba po jeho ukojení. W. 
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May r Rob e r t: Lehrbuch des biirgerlichen Rechtes, druhý sva
zek, 3. kniha: Recht der Schuldverhaltnisse, . Liberec, Bratři Stiepelové, 
1922, str. 359. - . Velmi čilá nakladatelská firma bratří Stiepelů v Liberci, 
jejíž čilost .podporována jest arciť přiměřeným zájmem německého publika 
Ď j}rávnické spisy, vydává právě třetí díl (obligaoe) Mayrov,y učebnice 
občanského práva. I tento díl presentuje se stejně výhodně jako oba p'řed
cházející. (Část obecná a právo věcné.) České čtenářstvo upozorňujeme, 
že české vydání druhého dílu (právo vě~né), upravované dry. Chytilem 
a Fišerem, jest již v tisku a v brzku vyjde. Přejeme tomuto českému vy
dáni prozatím jediné soustavy občanského práva, platného na území bý
valých tří korunních zemí, aby vzbudilo aspoň polovici zájmu u českého 
~tenářstva, kterého se těší vydání německé u německého! W. 

Č ech r á k C y r i II Dr.: Problém stabilní měny. Měna a konjunk
tura. Praha 1922. Nákladem »Legiografie«, 175 stran. Cena 30 Kč. Cílem 
práce je podle vlastních slov autorových »ukázati úzkou souvislost obnu 
jevů, jimiž se projevuje hospodářská nejistota, problému měny a problému 
konjunktur . . . a charakterisovat z tohoto základního hlediska návrh:',', 
jež chtějí dosáhnouti stabilisace cenové reformami měnovými a jinými pro
středky, danými již v přítomné hospodářské organisaci.« Nejde tedy au
toru »0 to v celé šíři řešit problém konjunktur, nýbrž o to, jak potírat ú
cinky nejistoty konjunkturami vyvolané«. - Ke spisu se ještě podrobněii 
vrátíme. - W. 

Prof. Dr. RilCh. lio r na: Návrh zemského zřízení pro Krnovsko z r. 
1673. Příspěvek k dějiJnárrn recťlpce římsMho práva v zemích čes:ký,ch 
(zvláštní otis:k ze Sbo.rníku věd práv,ních a státních, XXII). 1922, str. 31. 

Týž. K dějinám moravských úředníků. Čás'Í 1.: Dvorští úřední,ci ,mo
ravští do poku 1411. (Práce ze semináře 'českého 'práva na Karlově uni
versitě v Pf-aze Pl"'o~. Dr. Jar. Kapras.) Praha 1922, str. 47. 

Dr. F ritz S a n der, pr-oďesor německé vysoké š,k'oly technilcké v Pr,a
ze: Staat und Recht. Prolegome3J1a zu einer Theor.ie der Rechtserfahrung 
(Wiener Staa,tsw,is'senschaft\iche Studien, nová řada, svazek 1.), Fr. Deu
ticke, Li,ps,ko-Vídeň. 1922. Dva dí'ly. 1304 str. 

Objemný spi,s ,autorův s,leduje dvojí dl: Chce jednak znióti dosavadmí 
nauku o státním práv>u(Staats,rech,ts,]ehre), která podle jeho mínění 'oriento
vána jest metajuristickým pOjmem státu a přiro:zeněpráv.ními předs,tavami, 
jednak pokouší se o vybudování nové práv,ní vědy. Tento -konstruktivní Lil 
snaží se slpilsovatel ,dosíci v nejužším s,po.jení s K a nt o v 'o u moso[ií. Proto 
nnývá svou práci po vzo ru svého mistra "Prolegomena k theorH Iprávní 
zkušenosti«. "Zkušenosti«, kter'ou učinili Kant východiskem pro sv'ou mo
sotii přírody, staví Sa>nder po bok 'sv,ou "zkušenost právní« (Rechts-
e rfahrung). ' 

Při 'Své kritice panující právní dog:matiky zvo!iil 'aJUtor ~pů>sob dosud 
v literatuře neobvyklý. Uvádí příslušná mís.ta z kritis,ovaných auta:rů do
slovně a v rozs,ahu velmi širokém, aby se vyhnul výtce, že mínění panujíd 
nauky s.nad zkresHl1 nebo zfalšoval. Tím ,arciť ohjem jeho 'spisu vzrostI do 
přímo ohromného w~sahu. Oba díly jeho čítají neméně než 1304 stráne:k! 

Zmínil ,jsem se již v jiné souvis,l,osti v tO'illIÚO čas'Ů.p.ise o zdrcujíd kri
tice, které IPodrobil theorii Sander-ovu li. K e J sen v !pos,ledním čís,]e "Zeit
schrift filr iiffenťliches Rechk Nemohu zde proza,tím podati vla,stTIí tpodrob
něj š í kr.i,tiku. České čtenářstvo dlužno však již nyní upo.zornitjl na práci 
Srunde,rovu. Neboť .ať se již čtenář s,taví :k jeho the.orii odmítavě nebo ,pří
zn i vě, jednu velkou výhodu bude p'ráce ta pro právní vědu vždycky míti. 
Není t'otÍlž v odborném písemnictví druhého s,pisu, který 'by tak vyčerpáva
jícim zplhobem uváděl s o u bor n ě konstrukce všech důležitějších theorií 
státo·práv,ních j,ako pilná 'p,ráce Sanderova. Li:terárJI~ his)t'orik stejně jako 
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právní dOglmati:k má zde po ruce bohatou studnici poznámí, která mu v mno
hý,ch příplI'dech llSiPoří vlastní prácD předběžnou <li rprůpra~ní. 

Jen .zcela stručně stůjž zde ,pif'ortn obswh spisu. První svazek roztří>děn 
jest na pět k,atpHol. Prv:ní IPnovádí paralelu mezi Kwntovou filosofií a Sattl
der.ovÝlI11 pojetím !práva. Druhá }edná o starší německé nauce státolprávní 
a probírá themie a ná"ZiO-ry těchto autorů: K1Hi:ber, Dresch, Jordan, RQtteck, 
Mamenbrecher, Zacha! Hi, W,i,ppermann, Bischorf, Zoepi!. Třetí karpubola (Stát 
jako osobnost) : Albrecht, Schmitthenner, Gerber, Held. Čtvntá (Stát jako 
org.ani'smus): KaJtenborn.Pr1cker, Grote,feud, Blunrtschli, Gierke, Schulze, 
Preuss, Haenel, Bruno Schmidt, SeildJer, Kaufmamn, Wol.zendorff. Pátá {Stát 
rp,rávní) : Stahl, Mohl, Bahr, Stein, Gneist, Sarwey. Druhý svazek obsahuje 
dum tři kapi,tulya sice: Šestá ,(Synkf.e.tismus novější nauky stáJtoprávnO : 
Ros,in, Mejer, Meyer, OaJre~s, KI6,ppel, StoerJI:, Bematzuk, Rehm, Richard 
Schmidt, Lukas, Georg JelUnelk, Walter JelUnek, Grosch, L6niJl1g, Luband, 
Mayer. Sedmá (Stát jwlm 'zkušenost) : Seydel, Oumplowicz, Lingg, Kom
fdld, Menzel, EhrHch. Osmá (Stát ja~o Ipráv'o): iBi1erling, AUolter, KraJbbe, 
Kelsen, Merkel, Wenzel. -

K tematu, o němž jednáno v Hovomě (str.262), vYIPočetl jsem, kolik 
by u nás stála 'publikace stejně rO~Eáhllá, rozumí se, že bez ,j,akéhok'oJiv 
u'llitors:kého honoráře, v rakouských korunách. Dopočetl. jsem se okrouh'té 
sumi'čky 150 mi'lioil1ů KOl'UIll . ' W. 

Nákladem Právnické jednoty Moravské. - Tiskne Ant. Odehnal v Brně . 




