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cl ' ' 1 '1' ",rt Lit! ~ f!.3 l:i,tI·, <I~~. 'Pll'aha.-BII·UO, 19t>1. NaJd a r:la,t el'" tVl' I, .pa ,M'l)~y~l~ oY. V'J v w,u o '- ~ 
uOl:; lL ~ 12' 
U,Llbll;" Cem'll! ~c, -. 

Ro,o'e'l 13 o [l ,a, r d : . Pr.écis élément~ire ,. de dro!~ ~ pubHc. Veuxioll1le 
, l t' n b4l.: 4 ::;tr. 1\;102. Llhrame du RJelcue:ll ;::)ll'e,Y', Fan:z. L!C l .lQ. v 

Vědec1,á Ročenka právn,ick~ fakulty Masa,ryk,ovy university; v Brně, 
- (1901) ~.~\:J 5t.r. liena. Klc ~b·-. OOISaJl,: hof. lJr. Karet!. .J:!< n g II S : 

X. ,cKá J(f-ormi lní) a psyc,notl.og1jcrka (mate'rieJ.rrú) noertika. -:- 1'1'01. lJ~'. 
LOgl tll,s' 0.1, VY e Y r: Fo~,em posltivnos,ti práv.a. - .Prof. Dr. BohumIl 
.l:' lan, v . " ,1. f "1() 0)0 t 1 t' f cl) Db' tl ' x u' ' Volehlil raUly lancoUlz,sIK,e v' v'. a ~ . s o' ,e 1. - .l:'rl'O' . , r. o, ;r 0-
'l.<1v '1!,'l' e J' čí: Metoda, prvniho čsl. sčítání závodů ze,me.<1ě1ský,ch. --
t;a, .u. Cf 1 ~ 1 p . ' 1" , l'wf. Dr. J arl"omír .:) e cl a 'c e ~ : ragmatIsnms a .nol~molLog'le, v , praym 
'Mo - .t''l'of. Dr. Jan Loevenste '1l1.: Teoretl:Cka llinaJYiSa vlzmku 

\'v8t,~vé hos'Plodársl~é l~l'Jsiel. - Prof. Dr. J atll V, a ,ž n -:l: P1'oblem smlouvy 
~e rOlspěch tře·tího ve ~~ětJ.e :rimsiké jUFispruCl.,ence~ :- ~'l'of. Dr. l! ' ~"(1ll
tv~eE C a da.: lv.lěsts~~ý pu:d0r~s. - t:ro.f.; Dr. ~(a.rel~ K 1 Z II n k :}\.. otazee 
p'rom~čeillÍ postihovY;Clh naroku. protI vYiSltavlCl smen.k~ . v Ipom~,rech ·dlS
nu,cionálnícn. - Pr,oL M. A. Z 1 ID ID e r m 3; n n: M.e~l,n~ordnrl pl~avo ,staro
věkého orientu. - Doc. Dr. ACL. :P!l' o ·c h a z k a, : Pnspervelk k no've, ko'fi
'tnl!k,ci clvilniho sporného pToc·esu. - Přehled věrdecký'Clhr iplojednání, ob
~alžených v prvních: desíti sva!z,cíe:b ROlčenky. 

Alimentační zákon československý ze Idne 16. prosÍ'Iwe 1930, číslo 
4/31 Sb. 'z. a n. Upll·a<ylitl. a poznámkami OIpatřil JiU[)T. KareJ G le' T 1 ic h, 
sek:Jetář Netjvyššího soudlu. Cena Kič 7'50. Brno, 19'31. Náklalc~erm Spo'
le0noSltli pro mezináorodní práNi ní ochranu mlá.deže v l'epublie,e ,čealwSllo
yenské. 

Knížk:a. o roz,slahu 80 stran ma~é ·osmed~y obsahuje' vedle textu 
zúawna též komelILtář, .dále důvodo,vé ;z,pNí.IVy k vtládnímu návrhu a 
ústaVlIlěpráV'Ilich výrborů orbou sněmoven, JakolŽ i jud~katuru Ne>jvyrššíhro 
t'oll!du. V d,odatciclh j,SíOU uvedeny v OTigináJním t,e.xtu a, v přelcl.a-du 
zákony l~p,ravujkí <1,llimenta,ční oprrálvo v R.a,l~oruskU', Francii a Něrmecku. 
V komenti.ři jes,t také 'LpraeOV1Mm ruo ,sa,vadníčasopii'se,cki litel'atura 
zákona" která jest ·cito'v,ána svým 'Vě1cným obslllihem pmj6v,elného mínění, 
na n,ě'ž autO'l.' komentáře TI.alv3Jz.uje. 

První sjezd právníků slovanských států 1933. 
P o z' v á, n í. 

Na zahajovací vaJné schůlzi III. sj.ezdu p,rávníků 'če,skoslove'l1ských 
v Bra.t.islavě 1930 v pOlzdlravnérm p'ms~'olV'u Ipo~ské delegace byi!.' dán ná,vrh 
na uskute'čnění živěr}ší vzájemné s[lolÚ!práoe právníků soloivlanský;ch: stáJtťt. 

MyJšlenka tato byla jednomJis~ně přijata na soul{11'omé porrad,ěr ně" 
kterých účastníků slovanský1C1h, ktelří se usneslli us:po.ř,árdalti Vie s~ova,n
skýrcJ.lstáte.cll vzájemné věde'clké plřednášky a svolati právníky slovan
'ký,ch států k p,rvnímu veřejnému věde'Ckému rokorvání. 

Během Toku 19811 úskálI1 ,k tomu souhlas 'od pTávnický:clh úřadů, 
tli:ltaVll, a~Ol;poll'ací, spolků i joornotliv,c.ů ve ,SI]oIVlalIliský,ch stá,telchJ a byJ 
ustranoven nÍž'e uvedený 'P'říp'ravný výbor. 

Přípravný VÝlb'Ů'r konaJ své po,ra-dy v Krakově, ve Val'ša,vě, v Sovii, 
Bělehradlě, Skopl'ji a Pr3Jz,e, a jednomyslně: se usu,esl takto,: 
~ . . 1. P.říprawný výbo'r z,ve pl1'ávníky slo,V'anlskýrch Skl,tll k pf'VIému ve
l'e.1nemu vědeckému roko,váni do Brra,tislavy nll! ;prodz.im r. 1933 . . 

, 2. Ust.a,novuje tyto yěde.clké odlbory pro: I. právo s,oukromé ; II. 
Pifa,VO ohchodní a směne1čné; III. ohčanský s'oudní řád; IV. t,restní práIVo 
~otné i řízení , občanské <1, V'o~en:ské; V: právo ústa,v:IliÍ a sprrá,vnÍ; VI. 
otazky hospodářské a finanční; VIII. dědiny ;prr.ávla s~·ovranského. 

3. Prosí snalzně p,rá,vn~cké ú'řllidy, ústavy, korpo,race" spoJky i jed-
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llJ.,otlirvrce, a.by J.a,:::kavě přÍ6pě1Í, k dů&~ojnémH uskutečnění Ipii'IVu1':fiho věd e·c o 
kého sjezdu pr;1v'l1ÍJků slova-nských států a pos'la1i přípravnemu výboru 
ne,jpolzd·ělji do BL prosil1!ce 19301 n~vrhy sjezdový,ch o.tá.z,ek pro jedmotlivé 
vědecké ,oCLbo:ry. VJI1branéo.tá:z.ky bud,ou ,zpraJcovány písemně ne,jpozději 
do 1. února 1\:1033. P~s,e[Ilné prálce nemaJjí pokud! možno. přesa,ho,v<1ti tři 
tis~{Ové ail.ichy:. Práce budou honor'o.vány. 

4. V; měsici březnu a dubnu 1933 vytisknou se z,as.lwné vědecké 
pl'á,ce a rozelšl,ou k :prositudování při,Mášeným Úlč:astníkům a hostům. Do 
1. z.á.ří 19'33 mohou zájerq..oi počLáv3Jti k .nim s,vo'je plřipomínky. Vědecké 
práce i pií~pomÍnky buďtež podány v jazyku ,aut.o:rov,ě a přilo'ženbudi,ž 
K nim stručný a lPodstJa,tnIý j,ejkh ohsah, který SI61 vytiskne ke lQo'l1Jci 
práce v. jI:'l1lýclh jaJzycích sloVranský,ch, v jalzylul fraJ1lcouz.ském a kmme 
toho i v tom jazJ'ku, ke, kterému se phhlá~sí n,e,jmérrliě jleld'l1a, pě,tina úlčas.t
níků s}ezdu. 

5. Očastníkem sj'8.Zd:tlI mluže býti ka'ždý abs·olvovaný pl';1vník, občan 
Plo~ský, ,bulharský, jugo'sloYiGlnský 'a če,slko,s~ůvensk3r .. Jiní záJemci jsou 
vítaným'! hos'tmí. 

6. Sje1zd.o,vý příspe'vek činí 25 zlotý,ch, 400 leva, 160 dinaa.'ll a.neb 
100 K,.č. I I ( 

7. Jednad řečí j'sou jazyky slo,vanské. O phpustnos,ti jiného, ja:z.yka 
rozhoduje předsedaj:ící. 

8. BOlzvánky na .sjezd se' ro'z,e~šlou zájemc,l'lm po urč,elJ1Í sjezc1orvý]ch 
otázek a 'z,a,jištěnÍz.pravodajrů. 

9. Ve,šac,erá kOIl.'espondenco hud!i:ž předhělŽn.ě zasíl:ina na .adresu: 
Dr. Cyril Ba:řinka" advoká,t .a hla,vnÍ jedllla.tel přípravného, výlb'o,ru 
v B'ratisílaVíě. I : 

V Ktl''akovi'í dne 26. zá,íi 1931, ve, Via,liŠ\'1vě dne 27. září 19'31, v Sofii 
,dne -3. říjn,a 19'31, v Skoplji ,dne 5., října 1931, v Pl'aJze dne 26. lijIlla 1931-

Dr. Ka1zimíeliz Kumalllie,cki v. r., přediseda; Dr. S. S. BoJbioev v. r., 
I. mís,tolpi-edsec1.a;- Dr. Drago~jlU!b Al"J..ndlj.elovi'č, v. r., II. místorpředseda,; 
Dr. Jlan Kapra,s. v. r., III. místopředis1elďa; Dll'. Cyril Bařinka v. r., hil:avní 
jedna.tel. 

Přípravný výbor 1. sjezdu prárvníků s,lovan.ských států. v B'ra·ti-
slavě 1933: I I I, . 

Pře d sed nic t v o: Pře od sed a: Dr. K alZlimi€iJ.'Z Kumamecki, 
univ. prof. a býv. min. ~3[col., Kl1a1kov; 1. mís top ř e cl s e oCl 'a,: Dll'. S: 
S. Bobřve'v, univ. proL a ředitell uni:v., bý!",;' . min. nM. osv. , Soďj'a; 
II. mís t o IP ř e cl s e dl a: Dr. Dragutin AraiDJdjeJovi,č, univ. prof., Běl:e~ 
hračL; III. mís top ř e d s e' CL a : DIl.'. Jan KJapra,s, univ. :prof., Prwha; 
IV. mís ,topředseda: neobsaiz,eno; h~avnÍ je"d'na,tel: Dr. Cyril 
Ba,řinka, adv., -Br<ttisílava. 

Č'le' TI. ·ové v,ýboru: 1. Kom'ad BeTez,owski, s ~dzja h}du Na.i w. 
"\iVa,rszawa; 2. Josef CillJpek, sen. pi11es. N. S. S., Pra.b1a; 3·: DIl.'. Ljuiben 
Danajlov, adv.., Soďia; 4. Dr. Rud'o'llf Dominik, umy. prof., Brno: 5. Dr. 
Josif Fa,denlhe,C'ht, univ. prot, hýv. min. sprav." Sofia; 6. Dr. LmosWa,v 
Hen.ig'slberg, ,odvol. souCLce, Zag1reb; 7. N. N. Ilwnomo'v, apelač. soudce, 
Sofia; 8. Dr. Václav Jo,achl:m, o,rub. předn. min. vn., iPra1ha,; 9. Dimitl' 
JosiMerv, ap.eL sou dce ·a pře,ds. Svazu blrlh. souCtců, Sona; 10. Dr. Todor 
Kule,v, univ. prot, misto,řeld.' . univ. a býv. min. spr1alV., Sofi'a; 11. Dr. 
Btanko Lrupajne, un:v. Iproď. , Ljubil'jMl'a.; 12. Dr. Konsta.ntin Ma,čík, vice
pres. vmh. soU!du~ Košice; 13. Va.sil N. MitJalkov, předs. kodif. }wm., 
Sofia; 14. Dr. ~A,mltoni Peretiatkowl'cz, univ. pro.f., P'oIznan; 15. Dr. Zivoin 
Perié, univ. prof., Beo'gl'ad; 16. Stanislaw Pes'z,ynski, adw., W,aJl'SIz:alwa,; 
17. Dl'. Ivo P:o~it~o , ad1v. a pí-eds. adv. kom., Za,greib; 18. Dr. Rudolf 
R.3Jusc,he'r, univ. prof., Bratislm.a; 19. Ivan Runev.ski, př,eds. adv. r<1ldy, 
SOlfia.; 20. Dr. Ka.mil Stefko, univ. :proď., Lwów; 21.. Dr. Ivo Subbotič, 
23. Dr. Anton Urbanc, .adv., L jubijan,a; odb. pi'edn. min. zallr., Beograd; 
22. Leon Sumorok, sťtdzia, Wilno. 




