
Druhý právnický sjezd. 

Sekční vý:bory stanovily otázky, o :ni'Chž se bude na sjezdu 
pojednávati! 

Sekce prvá (právo občanské, obchodní, směnečné, horní) po
jedná o těcht,o O'tázMch: 

1. Doporilčuje se rozšmti způsoby zaíiště1ní pohledávek, a to ze
jména zaj.išťovacím převodem a'rueho zastavením bez skutečného 
odevzdání pouhým zápisem do veřejného rej stříku (rejstříková hy
p,oteka)? 

2. DoporuČUje se ustanovení, že změ:na hosp'Ůdářských poměrů 
působí na obsah smluvních povinností? 

3. Doporučuje se zavésti povinný díl pro vd,ovu a opraviti 
§ 700. obč. zák. (dvor. dekret ze dne 2'3. května 1884, čís . 807 Sb. 
z. a n.)? . 

4. Jak upravHi jest 'Otázku vzduchoIodní hypoteky? 

5. O národnosti společností obchodních v mezinár'Ůdním právu 
soukromém? 

6. Jak jest upraviti kolisi práva vlastnického s právy na stat
cích nehmot~ch? 

7. Ochrana věřitel'Ů při likvidaci společnosti s mčenÍm o;b
mezeným? 

Druhá sekce (právo procesuální). 

1. Doporučuje se, aby v civHnim řízení bylo podporováno zji
štění materielní pravdiy dalšími novými prostředky, zejména za
mlouvá se, aby r'ozšířeno bylo co do vedení (řízení) sporu' soudem? 

2. Jakými prosHedky bylo by lze zdokonaliti vyrovnávací ří-
zení na 'prospěch věři,telů? 

3. Jak osvědčHo se, že různými zá'kony Čsl. republiky od
kázáno byl'Ů řešení ,četných s'oukromoprávlních nároků, při nÍ'chž ne
sbíhaly se zájmy veřejlrué, do řízení nesporného? 

4. Jakým zpúsobem bylo by upraviti předpisy o důkazu sly
šením s'Íran zejména se zřetelem k od,chylným předpisům rakouské
ho a uherského soudního řádu? 
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Třetí sekce (trestní právo a řízení) . 
. 1. Čím rozlišiiJ:i nejúčelněji trestné lčiny? 

2. Doporučuje se zavés1Ji: inlSti!tuci neurčitého odsouzení? 
3. Otázka trestnosti, a) vyhnáni plodu, 

b) homosexuality . 
4. Ve kterých směrech se doporučuje re.formovati prostředky 

proti rozsudkům soudů sborových a p'orotlních? 

Čtvrtá sekce (správní právo). 
1. l<'ritika cís. nař. z 20. dubna: 1854, čís. 96 ř. z. (Prtigelpa,ten1)':, 
2. Volné uvážení v řízení správním, zejména o přezkoumání 

rozhodnutí spočívajících na voIné úvaze luej;vyšším správ. soudem? 
3. Problem úpravy kompetence ministerstev vzhledem k usta

novení § 85. ústavní listmy? 
4. Oprava 'právnLckého studia a právnických zk,oušek teoreti

ckýchi praktických se zvláštním zřetelem ku praxi admin~stťa'tivnU 

Pátá sekce (právo iinanční.) 
1. J,ednotná kodifikace právních norem n Hnančním hospodář

ství stMu? 
2. Úprava. studia fii.nam,čního právačeskosJ.ovens:kého, na práv

niokých fakultách? 
3. Pokud nynější zákonodárství, resp. organisace finanční sprá

vy poskytuje záruku za nap'rosto objekHvní výkon soudnictví ve 
věcech flinančních a v jakém směru bylo by po té stránce třeba 
nápravy? 

. P'ojem vý'nlosu s hlediska vMeckého a jeho, významu v s·ou-
stavě přímých daní? 

Práce písemné zaslati jest sekč. Jednatelům do 30. dubna 1924. 
Dostačí i krátké pojednání ° řešení některé otázky. 
Sekční jednatelé jsou: I. sekce Dr. Jaromír Sedláček, univ. 

profes'or, Brno" Sme1anova 16. II. sekce Dr. Bořivoj Pekárek, tajem
ník nejv. soudu Brno, JustičnÍ' palác. LIL sekce Dr. Jarosl. Stránský, 
soukromý docent, Brno, ISmeta,nova 16. IV. sekce Dr. Jan Novák, 
místodržitelský rada, Bmo, zem. poHt. správa. V. sekce Jan Caha, 
profesor české techniky, Brno, Veveří (česká technika). 

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