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Hovorna. 

Semaine int:ernatinale de droit. 

U příležitosti mezinárodní výstavy ~spořádají v Paříži v týdnu od 19. 
do 24. července 1937 tři velké právnické organisace své sjezdy, spojené s 
vědeckými rozpravami o určitých otázkách. Ve dnech 19. a 20. července 
bude zasedati "Société de Législation Comparée", která má na programu 
dvě otázky: l'abandon de famille et ses sanction; la revision des contrats 
par le juge (lésion et imprévision). Poté bude 21. a 22. července projedná
vati "Société d'Études Législatives" otázky: les fondations; le régime 
matrimonial de droit commun. Konečně 23. a 24. července bud~ zasedání 
"Association des juristes de langue · fran~aise", na jehož-programu jsou 
otázky: la fiducie dans ses applications modernes; la protection des obli
gataires. 

Všechny tři sj.ezdy pořádá jednotný organisační výbor, složený ze zá
stupců všech tří pořádajících organisací, za předsednictví H. Ca p i
ta n t a, předsedy sdružení právníků francouzského jazyka._ Je proto 
umožněno Íl.častníkům mezinárodního týdne pr~vnického zúčastniti se 
podle výběru buď všech sjezdových jednání nebo některých z nich. Vy
řizování korespondence a ostatních prací sekretariátu sjezdového pře-
vzala Alliance Fran~aise, 101, boulevard Raspail, Paris Vle. -kg. 

VIII. sjezd německých právníků v Brně. 

O letnicích 14. ,až 17. května 1937 se konal VIII. Juristentag, a to ten
tokrát v Brně. Sjezd měl na programu tyto otázky: Jaká opatření se 
doporučují proti zneužití zajišťov,acíhopřevodu a výhrady vlastnictví 
(s. r. dr. H. Frind, prof. dr. H. Klang z Vídně, prof. dr. M. Gutzwiller z 
Freiburgu); jaké právní úpravy vyžaduje právní postavení obchodních 
agentů (prof. dr. F. Laufke z Prahy, dr. R. Fernegg); lze doporučiti pře
zkoumávání · skutkové otázky v opravném řízení proti trestním rozsud
kům sborových soudů (rada nejv. soudu dr. R. Steiner, prof. dr. F. Ka
dečka z Vídně); vzájemná vázanost soudů a správních úřadů při ro,zho
dování (sen. pres. dr. E. Mannlicher, prof. dr. R. Neuner z Prahy); volné 
uvažování správních úřadů a jeho přezkoumávání (rada nejv. spr. soudu 
dr. F. Hufnagl, prof. dr. L. Adamovich z Vídně); vybudování nařizova
cího ,práva na základě ústavní listiny (prof. dr. F. Sander z Prahy a prof. 
dr. W. Henrich z Brna). Z uvedeného seznamu jmen zpravodajů je vidno, 
že letos chybí právníci říšskoněmečtí. Při dnešním úp.adku říšskoněmecké 
právní vědy a naprostém otupení právního citu v říšskoněmeckých kru
zích právnických není čeho litovati; ba naopak lze právě proto pohlížeti 
s důvěrou na úspěšné výsledky sjezdových rozprav. -kg. 

Vyp,sání cen. 

Ústřední sdružení slovenského průmyslu v Bratislavě věnovalo u pří
ležitosti desítiletého, trvání Čs. republiky r. 1928 částku per 40.000 Kč na 
zvláštní fond, jehož úroky mají býti upotřebeny každoročně na odměňo
v ání vědeckých prací v prvé řadě z oboru práva národohospodářského a 
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národního hospodářství se zvláštním zřetelem na průmysl na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi. Správní výbor, skládající se ze 3 prO'fesorů, vole
ných právnickou fakultou a 2 členů jmeno.vaných Ústředriím sdružením 
slovenského průmyslu, usnesl se ve schůzi dne 14. IV. 1937 na tom, vy
psati 8 (o.sm) témat k vědeckému zpracování a 3 nejlepší práce honorovati 
cenami slovenského průmyslu. -

Témata ta jsou: I. Zná rod ní h o h o s p o. dá ř s tví: 1. Dnešní 
podpO'r,a průmyslu na Slovensku a potřeba jejího prohloubení. 2. Do
pravní problémy Čs. repub1iky se zvláštním zřetelem ke SlO'vensku. 3. Jak 
se projevila hospodářská krise z ' let 1930 až 1936 na Slovensku, 4. In
vestiční politika veřejných svazků jako politika konjukturní, resp. proti
krisová vůbec a zvláště její vývoj na SlO'vensku a ocenění. II. Z P r á va 
ob c ho dní h o: Právní formy hospodářské koncentr.ace se zvláštním 
zřetelem ke Slovensku. III. Z P r á v a f i n a n ční h o: Pojem darování 
podle slovenského práva soukromého a poplatkového. IV. Z P r á v a 
spr á v n í ho: 1. Zájmová veřejnoprávní samO'správa ve státě čs. a její 
další vybudování. 2. Úprava chudinství na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi. 

Ceny jsou třl, a to prvá 3000 Kč (tři tisíce korun čs.), druhá 2000 Kč 
(dva tisíce korun čs.)' a třetí 1000 Kč (jeden tisk korun čs.), dohromady 
6000 Kč. Práce mohou podati absolventi právnické fakulty university 
Komenského v 'Bratislavě do 10 let po vydání absolutoria. Práce sloven
sky psané, mají ceteris paribus přednost. Práce buďtež podány do 31. pro
since 1938 do 12. hod. polední na děkanství právnické fakulty university 
Komenského v Bratislavě, Šafaříko.vo nám. 12, přímO' nebo poštou doporu
čeně, buďtež psány na stroji a označeny -heslem. K práci buď připojena 
zalepená obálka, týmž, heslem jako, práce označena, v níž buď uvedena 
adresa -autoTa práce. O udělení cen jednotlivým pracím rozhodne správní 
výbor pro rozdělení cen slovenského průmyslu a usnesení jeho bude 
publikováno dne 7. března 1939 na úřední desce děkanství právnické fa-
kulty v Bratislavě a v novinách. Úř . 
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