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projednával prO'posice královské (A. 6.). Chtěl - li by někdo ně
jaký 'n ávrh podati, musí prO'siti, aby podobný návrh· byl p,řijoat
do 'proposice kr:álovské. Tímto ustanDvenÍm hyl a úplně vyloučena jakákoliv iniciativa staviL TotO' přísné ustanovení bylo pQlZději změněnO' deklaratO'rielni (čl. A. a G.). Deklul'atorie tO'tiž
dovolují stavúnl, aby se mohli p.o v)TIřízení proposic.í královských r'aditi o menších věcech, které by se nedotýkaly osoby,
výsosti, autority a práv králO'vských. PO'dDbný návrh nlúže dl e
deklaratO'rií býti podán jen tehdy , svolf-li k nělnu komisaři královští. 'Je-li takový návrh schválen, m.usí b~rti předložen ješt ě
k sankci královské.
V)-hradné zákonO'dárné právo rpanmmíkůvo bylo zajištěno
i jiným způsobem. PravO'moc soudu zemského, prá'vO'· »nalézati /(,
to jest tvořiti v příp.rudech, které zákonodárstvím nebyly rO'zhO'dnuty, přestala úplně. Král si vyhradil právO' rozhodovati
o spO'rných případech, které [positivním zákonO'dárstvím nebyly
řešeny buď vůbec anebO' j e.n částečně (D. 49.). Doložiti sluší, že
král své výhrady zákO'nodárné užil především k tomu, aby jed nak Koldínovým Iněstskýn1 právluTI přiznal podpúrnou platnost
i v oboru práva zemskéhO' (\D. 49., K. 1., R. 31.), jednak abyl zaváděl cizí práva dO' z.ákonDdárství zemského.
(Dokončení .)

ZPRÁVY
Nejvyšší soud soudí svého presidenta. První president n ej-·
vyššího soudu dr. Augustin Popelka hrliil loni článkem v »Práv níku « praxi 'neivyššílw soudu v otázkách fazykových. Tímto člán
kem se cítily dotčenu svazy německých advokátů v Praze a v Teplicích - Sanově Cl podaly na presidenta Popelku žalobu, proti
osvobozlTjícímu l'ozsudku první instance pak Zlnateční stížnost"
k nejvyššín1u soudu. Příslušný senát tohoto soudu, sestavenú
ovšen1 podle .iednacího řádu žalovaný'm presidentem, se touto
stížností zabýval a li zavrhl; v senátu tomto zasedali .fen ti rCldové ne.fv. soudu, kteří nepodali presidentu proiev důvěry v .feho
sporu. N evfr,ne, zdali provedení této stížnosti ie důkazem ddvěl"q
německých advokátů v ne,;vyšši soud, neb .ten planá demonstrClce. Ale .tiž ten fakt, že se němečtí advokáti nebáli podat z nacionálnich důvodů žalobu na presidenta ne,;vyššílw soudu, i e do kladeln, do .také mirg se cítí bezpečni v naší republice. -[{čPrávnická výročí v lednu 1930. Dne 17. ledna dovrší universitnf
profesor právních dějin' na území republiky Československé v Praze Dr..
'Jan K::l,p r él!s padesáte let . - Dne 23. ledna bude tomu 30 let, kdy byla
založena Česká Akademie v:ěd a umě ll1 v Praze, jejíž první třída byl a
věnována vědám právním a státním.
Čao
Z celého světa právnického. V rakouské sněmovně byl podán návrh
zákona na ná:lradn vyvlastněného malj etku habsbursko-lotrinského. Právní v)rbor německé:lo říšského sněmu škttl v osnově tre3t ní ho zákon a:
ustanovení o cizoložství. - Dle v)rnosu ministerstva spravedlnosti má
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ké sněmovně byl podán návrh
lU habsbursko-Iotrinského . _
Cl~tl. v osnově trestního zálcon2l:
n1l11 sterstva spravedlno sti má

býti y J :lponsku .ve všech trestnicích zavedeno radio. - Dne 19. prosince nabyl v J ugoslavii platnosti nový, moderní a jednotný směnečn'ý
zákon. - V Berlíně se konal na začátku prosince mezinárodní sjezd ř<t,.
ditelů průmyslových Svazů. Ve Filadelfi i poprvé užito mluvícího
filmu jako prllvodníhó prostředku. f--- Zemský úřad v Praze potvrdil
usnesení gremia pražského obchodnictva, zakazující poskytova..t novoroč ní a vá noční dárky odběratelúm, jelikož takové jednání je3t nekalou
soutěží. Cai'-ihrad smí býti úředně od I. prosince označen výhradně
jen jménem Starobul. r- Trockij vydává v nakladatelství S. Fischera
(Berlín) paměti » Mů j život «. Na zú~á tku líčí, jak ho, pro socialismus
zí skal Čech Švil1ovský. - V ), Prager Presse « konala se anketa o Sen·
sačním. ti~k:.,; z právníkll pi-ispěli zejména prof. Weyr, dr. Bouček; d:.
LO\f\,en!la ·..:h, dr. L :ll'1ger a j. - V láda Spo j. StáHl Severoamerických
počíná na popud pr'~S. ;Howera na záklélJdě protitn-1stového zákonodárství akci proti t1'Usttlm. Podána! žalob a na cetné filmové spo l ečnosti
(Fol\: Film, \-V'Hner Brothers), četné fu,se se vyšeti-ují (Radio Corporation, (;encral Ele,;:tric, vVestinghouse). - Socio lo g dr. Emanuel Chall'pn~r se dožil 4. prosince 50 let. -.:.... 'Začátkem prosince zasedala v Paříži mc-zinárodní konference pro vzájemné nakládání 5 cizinci. P dměti generála Brusilova byly přeloženy do češtiny a vyšly vi naklad.
Orbis. - Němeská Luft-Hansa zřídila nezáJvli slý letecký soud po V2.Oru
pla:vebních soudů. - N a začátku prosince zaseda la v Ženevě v· Mezináro.Jl1ímu úřadu práce poradní komise pro duševní pracovníky. ---< (lKk:.)
.:..- 18. listopadu pyla v Praize za:1ajovací schúzí zřízena Československá
spo l ečnost pro studium otáZek menšinov}rch. Úkolem jejím jest vě
decké a soustavné studium menšinových problémll doma i Zla hrani.: emi, ld :tvně však v Č'eskoslovenské republice. Předsedou byl zvo len
min. clr. K. KJ·oira, míst<,'pi-edsedy prvním pres. Stát. úřadu statis,tického
~ )r. A",e,han, drnhym \1l1iv. prof . Dr. Kapras, jednatelem univ. prof.
Dr. Emil Svoboda. - 20. listopa.du veřejně vystoupi la v Budapešti při
soudním přelíčení poprvé první maďarská advokátka Dr. Ilona Rakosiová.
(Ča.)
Ze Stírky zákonů a nařízení. (Částky 63- 69" roč. 1929.) Obchodní
a pb,vební sm louva mezi Českos lov enskem a Jugoslavií vyhlášena pod
· č. 163. ,K atastrální měřičský inspektorát byl z Bratislavy přeložen
do Turč. S/v'. Martinai vyh l. Č . 164. - V isová povinnost s Francií byla
zrUŠena vylll. Č. 165 i pro franc. kolonie, země protektorátní a mandátní, kromě! Indo.číny a Levanty. - O IP a tře n í stálého výboru ze
7. listopadu 1929 o konečné úpr avě čsl. měny vyh lášen o pod Č. 166. 'D3.I\ z obratu u starého železa paušalována vyhláškou č. 167. - Obvodová úřadovna pozem. úi-adu 'v Trenčíně byla vyhláškou Č. 168 přelozena do Bratislavy. - Úmluva o natura1isaci mezi čSR. a · Spojenými
'státy vyh lášena pod Č. 169. - Další (srov. Č. SI a 130) úmluvy o rozdělení podpop ze státního melioračního fondu uvedeny vyhláškou č.
170. ~ Úmluva mezi nástupními státy z 6. dubna 1922 čís . I94/r926
·Sb. z. a n. o pensích poukázaných bývalou v ládou rakouskou, byla ra\ti fikována Polskem (vy:·J.1áška č. 171). - Dvě úmluvy 'Přijaté na desáté
mezinárodní konferenci práce v rOCe 1927 byly čsl. republikou ratifikovány a vyhlášeny, a to úmluva o nemocenském pojištění zeměděl
ského zaměstnanec-hr a Č. 172 a úmluva o nemocenském pojištění zaměstnancll prllmyslu i obchodu a) čeledi Č. 173. Všeobecný akt o. Í'Íz'ení smírčím, rozhodčím a soudním mezi státy M,alé dohody vyhlášen
slavnostní formulí ratifikalční pod Č. 174,. O pat ř e ním Stálého
výboru ze 7. li ;;topac1u 1928 Č. 175 byla vláda zm,ocněna, alby po dobu
od I. ledna do 28. února 1930, po případě do dřív,ě j šího vydání řádného
rozpoč-. tu pro rok 1930, ,\'edla státní hospodářství zatím podle rozpočtu
. pro rok 1929. Zmocnění to vŠla k obsahuje vZ~1 ledem ke kompetenci
Stálého' výboru omezení: »pokud by se tím neukládaly nové trva.1é
finanční p0vinnosti obČantlm, trvale nez~těžovaly státní finance nebo
nezclzoval státní mdjetek «.
-kg.
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Prof. :Kelsen o státní suverenitě. Panevropská Unie v ČSR. poradala v listopadu v Brně a, 'v Praze přednášku prof. Hanse K,elsena
O změně pojmu státní suverenity. Ke1.sen se uchýlil' ve své přednášce
od své známé' dualistické teorie, v které rozeznává mezi hierarchickým
právním řádem státním a mezistátním právem smluvním, jehož normy
čerpadí relevanci z právního řádu jednotlivý ch států, jež tedy není nadstátní. Nyní na'opak vidíme tl Kelsena; značné přiblížení se k monismu
Verdrossově. Hlavní myšlenka přednášky byla, že suverenita je potud
pojmem relativním, že rozeznáváme suverenity různého stupně a, zá leží na :11ediskll, s kterého ji pozorujeme: každá ob ec, každá země j e
v u rč itém smy:;ll1 Sllverenní - a v stejném smyslu, i stát, jenž však je
zase pocUízen suverenitě mezinárodní:lO :práva.
Kč.

o věc i počalo jednat
v Jugoslavii dru hé m

Nová obchod.ní smlouva mezi republikou Československou a Jugoslavií. Dnem 26. listopa..du vstoupila v platnost obchodní a plavební
smlouva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů
a ~~lovinctl ; uveřejnčná pod ó. '163,1 Sb. z. a n, r. 1929, Smlouva tato
jest posledním článkem dosa1vadního vÝvoje smluvní úpravy hospoldáí-~.: ký"c h stykt't ob0u států.
První stručná smlouva byla uzavřena 9. zái-í 1919 (uveř. ve Sb.
z . .a n. jako vl. nař. Č. 379. r. 1920), prozatímní to obchodní a celní
{tmluval, kterou ČSR. poskytla SHS. celní t a!riIy bývalého R é\Jkousk a jak platily 1. červencel 1914 r - S placením ve zlatě - a S\HS. naš í
' republice tarif minimálnÍ. IP rvní obšírněj~ší s mlouvou jest s m'louva
o prozatímní úpravě! obchodních styků, uz a,vi-ená vládou (na zákla,dé
zmoci'lovací:lO zákona č . 637 z r. 1919) dne 19. října 1920 (č. 629 Sb.
z. a n. z r. 1920). Smlouval tato obsa;hovala klausuli nejvyšších výhod,
upravovala obch. a živn. podnikání příslušníky jedné smluvní strany
na území strany druh'é, různé otázky vzájemných obch. stykú vllbec,
. otázky dopravy a prltvozu zboží, vracení obalú a nádob. N eobs,a hovala
však tarifní části. V jejím čl. 9. bylo ustanovení, že za trvání této
' s mlouvy lze souhlasně s jejím duc~lem při s toupiti k dohodě o její změ
né či doplnění. Ustanovení to stalo se praktickým dvakráte. Tak byl a
ustavena smíšená komise pro výklad ,čl. 1. a 3. ,smlouvy (viz č. 105, Sb.
z. a n. z r. 11923), a podobně určeny podmínky užití smluvních tariHt
~,lři dovozu určitých jugosláJvských vín do ČSR. (č. 76 ISb. z. a n. z r.
1925). SmlOUVa! tato plMila až do této doby. - Lze 5e ještě zmíniti
o současně s ní uzavřené smlouvě kontigentní, která však neměla dlouhého trvání, nebofl konsolidující se ;poměry hospodářské ukázaly její
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Nová smlouva jest značně obšírnější své předchůdkyně. Upravuje
v prvních SVyCD článcích nakládání s př~slušníky jedné
smluvní strany na území druhé, hla!vně v obch., živnost. a pl'aveb. podnikání, totéž u osob právnických, sjednávání zakázek é\J po,d. Zajím Jjvým
jest čll. 6., kde strany Ip rojevují ochotu ve zvláštní dohodě upraviti
otázku zaměstnání dělníkú a zaměstnanců jedné strany na území druhé,
'jaJkož. i otázkuj jejich! sociálního :pojištěnÍ,
Dále Utpra,v uje smlou'Va
()tázky dovozu a vývozu (čl. 8., 9.), prúvozu zboží (čl. 10" 11., 13.) a
dopralvy vúbec, dávky a břemena ph výrobě a obratu zboží (čl. 19.),
otázky plav:b y (čl. 21.-24.'), poštovní s tyk (čl. 25.); ve )ČI. 27. shodly
se stralny na používání úmluvy o zjednodušení celníc~l formalit, uzavřené v Ženevě r: 1923, podobně ve čl. 28. !při vzájemné ochraně literárního a uměle(:kého vlastnictví na použití relv'i dované bernské dohody
z r. 1908.
Ku smlou\Vě připojen je závěrečný protokol , obsahující výklad n ě
kterých článkú sml'o uvy. Celkem má smlouva 30 článků a opětně neobsahuje celně-tarifní části. Nedostatek této úpraivy zna,čně zatěžuje
náš obchodní styk s Jugoslavií, zvláště od zv)"šení tarifních sazeb ju'goslá.vskýrnj celním sazebníkem z L 1925. Doufejme, že tento nedo's tatek bude v nejbližší době , odstraněn, neboť se již ty únoru 1927
podrobněji
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l jedné strany na území druhé
~ní.
Dále u;pra.v uje smlourv~
vozu zboží (čl. 10., 11., 13.) a
rob ě a obratu zboŽ.í (čl. 19 .),
vk ~č l. 25.); ve \č l. 27. shodly
Ddu sení celnícll formalit uza28. /při vzájemné ochraně lite- '
i tí relv'ido va né bernské dohold y
rotokol , ob sa.hující výklad ně
louva 30 článků a o'pětně netéto ú,praivy značně zatěžuje
)d zvýšení t arifních sazeb ju5. Doufejme, že tento nedoneboť se již w únoru 192 7
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'jednati. Ostatně i přes tyto obtíže zaujímá náš export
druhé místo za Rakouskem , zatlačiv Italii na rriísto třetí.
M.H.

Obecná kriminální ústředna. Dne 1. prosince byla zřízena Obecná
kriminální ústředna při policejním ředitelství ,v Praze. Účelem jejím
je vés t ústřední přehled internacionálníc~l a interlokálních zločinců "
zbčinců- s p :=,cia li st ů a zvláště těžkých zločin cll a! dále soutřeďovat
veške ré zprávy o nich a na zákla,d ě sebra,ného mate riálu pod á.vat zprávy! bezpečnostním orgánúm a pomáhat při zdokona.1ení teoretického
výcviku or gánů bezpečno s tních ke stíhání takový ch zločinců. Ústředna
má t ato oddělení: právní (věci právní, kriminalisticko~v,ěde'cké a; kriminalisticko-technické) pro daktyloskopii, pro zjišťování totožnosti, propátrání pol pO~li'eš Ůlvaných, nezvěstn)' ch a pátrání po totožnosti neznám)'Tch mrtvol, pro zkoumání a srovnávání písma, ústřední sbírku
podobizen, odděl e ní zp ráv (popis, vystupování a zvyky zločincovy) a
oddělení pro př es nou e.videnci všech věcí krad ených, nebo souvisejících
se :z lo č iny, dál e oddělení pro potírání padělatelů pl atidel, šeků a cenný,ch papírů , pro potírání obchodu se ženami a dětmi, že lezničního
eráru, poštovní pro s tíhání trestních činů k e ško.dě poštovního eráru.
Koneč n ě p a tří k ústi'edně i r ed akce, která bud e v~dávat Policejní oznamovatel p,ro - zemi českou a Ústřední polic ej ní věs tník pro cel é územ r
Č's. republiky.
'
0&.
Československá společnost pro právo trestní. Československá spol eč no st pro právo trestní pořádala dne II . pro since 1929 v Brně čl en
sko u sC~lůzi, jejímž .pře dm ě tem byl a ro zprava o osnově trestního řádu.
Po zahájení schůze míst opředse dou p . sen. pres. n'. s . V ilémem 'H e r r n-

lit tem, ujal se slova prof. dr. Jaro slav K a 11 a, b tím, že n astí nil
vznik a úkoly této spo l ečnosti . Vyložil vznik mezinárodní jednoty kriminalistické, s níž těsně sp j ata jso u jména vynikajících kriminalistů ~
jako Liszt, Prins, Ga r<; on, van Hamel, Garofalo, Zucker, Gross, Hoegel,
Glei spélrh, [( rzymuski, jejímž účelem bylo pěstovati vě du trestní po.
všech s tr ánkách . Zn JJčný vývo jový význam této jednoty spočívá zvláště
w; tom, že umožnila púvodní nesmii-it elný boj mezi tak zv. kl'as icisty
a positivisty podstatně zmírniti, takže pHmo před válkou s otva znamenal více než zdltrazň o vá ní tu t é, tu oné s tránky, z níž z ločin al trest
lze pozorovati, a dále, že umo žnila, že s n a hy reformy ,se proje,v ily ve
vítězném pochodu in stituce podmíněného odsouzení celým -světem a že
Nf osnovách no vý ch trestních zákoní kll zabezpeč o vací opatření j ako.
pro sti'edek IV' boji proti z lo č inno s t í posta/veno ve dle trestu . '
T ato s pol e čno s t však za války za nikl a. V roce 1924 v.zniká v Pa,říži nová sp ol eč nost , jenž n ese název »A s s o c i a t i o n in t e r n at i o n a l e d ei cl r o i t P -é n élj 1«, která s lu ču j e k so učinno s ti rů z né ná'ro dy a pi'ebírá nyní úkoly za'n iklé meziná rodní jednoty kriminali stické.
Probr av .v hl avních rysechl ú če l této spo l e,č no s ti, zdllraz,n il, že mravní,
' h i)spodái"sk'é, sociální a politické změny, jež pi"inesla váNca, vyžadu jí
nového trestního práva: z lo č inn,) st stoupla a odolnost proti z ločinno sti:
'klesla. A 'V tomto prosti'~dí ustavuje se v prosinci I 925 vPra,z e Česko
sIcvenská s po'l eč no s~ pro právo trestní, j akožto člen pa,Í 'Ížské As sociare. Associace, která konala již dva mezinárodní sjezdy, a to 'V' ro ce
1926 v Bruselu a v roce 1929 v Bukurešti, vydává SVllj časopis »Revue
intern a,tionale de droit pénal «; Čs. spo l ečnos t pro právo trestní p'ak '
vydává » Věstník ČS . spo l ečno st~ p ro pr<Í1vo trestní «,
Čs. s pole čnost
přejímá úkoly Associace. Také u nás pi'tj,d e o to, aby odborníci v trestním právu s lou č ili se s l é-ka ři, pedagogy , sociology, filosofy, národo ..
hospodái'i i t e:::hniky k účelnému boji proti zločinnosti, při čemž nesmějí přehlížeti ani teoretických prob lémú, jež nová dob~ přine s l a, n a
př. otázky, :meziná rodní:lo .práva \1:resjt ního .k právu mez'i ná rodní mu
v ůbec , aby tak proti zmez in áro dn ě l é zločinnosti byla postavena účinn á
mezinárodn í obrana.
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Po proslovu uni'v. prof. dr. J aroslava, Kallaba ujímá se slova
místopi'edseda sen. pres. n. s. V. Herrnritt, jehož pi' ednášku phnáší
» Věstník čs. spo lečno sti pro právo trestní«. Ve s'v'é přednášce probral:
Řízení pi'í,pravné, Řízení obžalova,cÍ, Hlavní pi-elíčení před soudem sbo'povým a soudy porotními a na konec vyzval k diskusi.
Diskuse se
zúčastnili univ. prof. dr. Jar. K a: 1 1 a b a státní zástupce u gener. prokuratory František B řeč k a, jenž ve s.v é delší !'eči dospěl k závěru,
že i'ízení o námitkách je za\řízením problematickým, kter'é by v praksi
mohlo vésti k nesrovnalostem. J el pro omezení námitek na otázky,
které se da,ií posoudit ze stal\TlLl spisú (jako na pi'. promlčení, nedostatek
z mocnění) ovšem za účasti stran. Dotkl se také otázky porotcú, uznav,
že je ' naprosto správné, ,aby předseda vyložil porotdim. oč, se jedná.
Za méně správné vbk považuje právní poučení, jehož se má dostati
porotdhn, a pi-imlouvá se 'zal to, a.by na začátkul byl porotcúm vyložen pouze s k u t k o v Ý stav věcj, kdežto právní sta;V' byl ponechán
alŽ na konec , nebo, aby porotcLlm .byly ponechány otázky. čistě skut1<ové a soudllm otázky právníi. Tím by odpa,dlo i právní poučení, což
odLlvo l dňuje tím, 'že kořen veškerého zla popot lež.í v tom, že porotcové se mýlí zpravidla jenl v otázkách právních (méně IV' otázkách
skutkových); jenom tím by byly ,p oroty o·dLlVodněny a také zjednodušeny. A konečně podotkl, že kontrolním otázkám neroZlumí ani ob:lájci
ani soud a kdyby je soud měl dávati z úřední povinnosti ~ jak žádá
osnova stav by byl ještě! horší. Vývody p~ednášejícího byly vyslechnuty s velkou pozorností. K řeči pa'n a stár zást. Břečky přičinil
pak několik poznámek pan Dr. N orbert Okenfus, rada n. s.
N~ltO k návrhu jednotlilVlých účastníkú usneseno, aby pro příště
schllze hyly konány jako debatní večery a aby byly svo lány již na 18.
hod. a dále, aby v programu byly pi-edem vytýčeny body debaty, aby
se na ni jednotliví pánové mohli připraviti.
Poté místopředseda: děkuje za čilé zúčastnění se debaty a
SChllzi končí.
(Členské přihlášky, nabídky p.!'ednášek a podl'~ěty pro diskuse přijímají pro Moravu místopředseda Ci>. spo lečno sti pro právo trestní sen.
pre.s . V . IH e r r n rit t a její jednatel prof. Dr. Jar. K a II a b, na dotazy odlP oví Ústav pro právo trestní při Masarykově unilversitě v Brně,
Smetanova 16.)
E. O.
Jubilejní instalace rektoI'lél! Komenského university v Bratislavě_
V den desátého výročí zahá jení přednášek na universitě Komenského
dne 9. prosince t. r. byl sla,vnostně instalován ·první její rektor Dr.
Kristián Hynek. Za přítomnosti zástupcLl ministerstva školstv,í, zem'Ského presidenta Drobného a zástupců úřadLl ujal se slova prorektor
Dr. A lb ert Pražálc. Ve své skvělé a obšírné zprávě rektorské po,d al
historii Komenského university a, bo:utým statistickým materiálem
podložil obraz jejího radostného vývoje a vvtkl program pro budou~
nost. Vzpomenul těžkých dob před deseti lety, kdy přišli do Bratisl'avy
první profesoi-i iv čele s prof. Dr. IHynkem, aby z ničeho vybudolV,alí
universitu . Všechen majetek veřejn:)T , který tu byl ze s,t arých U:ler,
byl prohlašován za soukromý a jen energickJTm zasáhnutím se stalo,
že všeobecná nemocnice byla prohiášencu za lékařskou fakultu, právnická akademie Zél. právnickou fakultu. Tak vznikla bratislavská universita, mající prvý rok 8 profesorLl a 128 posluchačLl. Universita rychle
rostla z mal:)Tch počátkLl, dík tomu, že N jejím čele stály o,p ravdu
tvltrč~ osobnosti. V roce 1928/29 měla již 89 učitelsk:)T ch sil éU 1582
poslu..::h~!IČL1. Prorektor Pražák vzpomenul odchodu profesorú Dr. Štltly
a Dr. Oto Sommra do :Prahy ai smrti nadějného učence Dr. Franka.
S radostí konstatoval, že Dr. Otakar Sommer, jenž zanechal tak krásnou památku po svém púsobení v sr,d cích všech svých žákLl, ač odešel
na Karlovu universitu, pi-ece zltstal dále členem zkušebníchl U<omisí,
členem Šafaříkovy učené společnosti a redaktorem její reVlue »Brati-
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! vvtkl program pro budou:.
lety, kdy pi-iš li do Bratisl'avy
~m, aby z ničeho vybudo\v1ali
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,za lék~řskou fakultu, práv~
ak vZnIkla bratislavská unipos!u~J1ačlt. Universita rychle
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s !avy «. Dále dútkl se prorektor některýc~l nedostatHl university, protes toval proti deklasování bratislavské university na universitu provinční,
j,ak se to stalo ,zejména zařazením universitní knihovny do třetí platové stupnice a nikoli do druhé, ač prárvě bratislavská knihovna jest
kni:1ovnou skvělou, čítající dnes již 180.úoo svazkú. dík péči Dr. Emlera.
Vytkl slovenské mládeži akademické málo zájmu o v ědeckou dráhu ,
'která sice znamená oběti, ale prohlásil, že Slovensko přímo žádá oběti
a popření egoismu od 5v)' ch s yn LI. Charakterisoval produkci vě,deckou
'j ako no!"mální, zmínil se o v)rznamu nově ustano ven ého Ústavu pro
studium. slolv'ansk)rch práv a o č innosti ex tensí, které nyní budou vydávati jediný extensní s borník s polečně s extensemi unive rsity pražské
a brněnské . Řečník vyslc,vil s e dále proti numcru klau s u, s tejně však
, proti nostrifika~ci dipl0111lt hla v n ě těch , kteří studují ze Slovenska
'v Pešti , P r oblému cizincú n ení na brati lavské univer s itě , neboť nedo s ahují ani 670 . Uvít al příliv po s luchačÍt ze zemí historických a při··
mlouval se za mohutnější fluktuaci posluchačů z je dn é university nJ.:
druhou , a tak praktické upeovJ1o vání idee če.skoslovensk é _ Trpc e s i stě
žoval na nedostatek zájmu vlády a země o potř eby ml a dé university,
která dnes nemá ještě dllstojné budovy pro posluchárny a musí se
tísniti v poměrech , nemo žn ý ch. Skvělý z ávěr ř e.či o b s aho v al apel na
mladou g eneraci s lovenskou, dJby zanechala přepiat é :lo př e citli v ění jazykového a pracovalcu k splynutí obou větví IV jednom s tátě . Jeho i-eč
byla odměněn a dlouhotrvajícím potleskem. Na to pro r ektor Pražák
oznámil zvolení. prof. Dr. Kris tiána Hynka rektorem a in staloval jej
v je ho lJřad . Nového rektora pozdravil jménem fdJkultních s po·IHt MoUC.
Ma,tulay. Rektor Kristia.n Hynek roku 19I8 byl jmenován mimořá;dným
profe s orL:nJ , r. 1919 odeš el do Bratis lavy jako řádný prof es or a první
rektor nové unirv e-rsity. Podruhé byl zvolen rektorem hned rolw následujíc ího a po ti'-etí v jubilejním roce I929. Není jen v ědcem, nýbrž
i :larmonickým člověkem, 's m ě řujícím k universalit ě . J e ho hd ské kvality a jeho' filosofické zalo ž ení činí z něho muže n a pravém místě, na
něhož je universita Komenského luda,.
Svou o db o rnou přednášku
»0 pojmu osobnosti v medicin ě! skončil slavry, že má s i býti studerH!'tvo vědomo , že nikoli jen z,děděné vlastnosti determinují člověka
pýbrž že každý se můž, e vychovati směrem, kterým chce, že každ;
st 11dent, podohně jako Napoleonúv voják má ve své tornistře maršálskou hú1. JJoh.Ýt t é mar š ál ské hole a nésti ji :lodn ě v y s oko to má
bÝt cílem každého .
' S . K.
,
Sjazd prá,:nický va Varšave. Druhý riadný s jaz d pol'ských práv,nlkov vo Vacsave, konan)r od 29 IX.-z_ X . 2 9 bol čo do počtu
účastníkov karač'~ ,im z dosial usporiadaný;Ch sj~zdov \ lpráwnilckýéh
v Polsku. Zúčastnilo sa' ho niekol'ko so právnikov: U ni v erútných profesorov práva, poslancov-právnikov, súdcov, prokuratorov advoka,t ov
a notárov. Boli tiež přítomní zástupcovia práJvnikov-úr a dnikov a delegáti právnikolv' zo zahraničia , medzi nimi aj naší.
Správno - bol to už deviatý sjazd toho druhu , počítajúc predešlých iOSerr; (sj azd v Kr akove 1887 a 1906 r., vo Lvove 1889 a 19I2 r.,
v ~oznav111 "- 1892 ~ ~-. 192~ vo Varšalve v r. 1920 a do Vilna r. 1924) ,
avsak v.setke predesle, vYJmúc vilensk)-, boly sjazdami právnikov a
~~onoml,sto:, ~ len vilenský z 1924 r. a toho ročný v aršéllv's ký boly
clste praJvl111ckymi.
.
Sj azd poznai1sk)r v r. 1922 zaviedol isté zmeny v dosavadnom
usporia,dani. sjazdov; určil porejnovým sjazdom nov~ ciele a ' vplynul
na utvore111e nových organisacií stavovských. Ekonomisti sdružili sa
-:v »Stowarzyszenie Ekonomistów i Statystyków Pol'skichc a zo sdruž~ní p!ávnikov vznikla »Stal'a Delegacja Zrzeszen i Instytucyj Prawn~cz~c .1 Rzeezy pospolitej Polskiej « na'jvyššia to organizacia právl11cJ(~ v ~?,lsku. Tato. organi~acia . má, medzi inými, účel tlsporiadať,
kazdych paf rokov v Ulom Ull1Verzltnom meste, všeobecný sjazd práv-
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nikov. - Predvojnové sjazdy právnické v Pol'sku maly viac vlastenecké
ciele, hlavne, ičeliť snahám okupamtov smerujúcim k rozbitiu jednoty
'kulturalnej právnikorv pol'ských a vychovaniu z nich trodl osobitných
typov právnických , V dnešnom obrodenom Pol'sku sjazdy tie majú iné
ciele a to hla)vne unifikaciu práva a zdokonalovanie štátneho sriadenia~
"ďalej majú byť prostriadkom k pretvoreniu troch rozlišných kultui'právnických v jedon h~rmonický, rydza národný celok, a konečne cez
vybudovanie z týchto sjazdov stálej éť po stránke technickej čo' najspravllejšich fungujúcej inštitúcie, majú umožniti a ulahčiti pravnictvu '
polskému jeho prácu tak na poli vedeckom, ako 'tiež praktickom.
K tomu má slúžiť behom sjazdov společné riešenie určitých, ťažkých
právných :problémO/V', vyja,drovanie svojích názorov, shromažďovalme
'právneho materialu ako základu k ďelším badaniam a k praktickému
upotrebeniu tO:'1OtO, určovanie nových smerov a. cest, nadvirovanic
úzkých priatel'ských stykóv s právnikmi zahraničnými, čula spolupráca
právnická na medzinárodnom fOI um atď.
K týmto cielom bol prispósobený program aj tohoročneho sjazdu
varšavského. Mnohé referáty z Tozný'ch oborolv práva boly vel'mř
bedlive vypracované. Diškusia mala živý a. vážný priebeh. Možno'
smelo povedeť, že sjazd stratol sa s plným úspechom a to lV'ďaka je:10
dobrej organizacií. Avšak na dosavadnej organizacií sjazdov ,Sa nez,otrváva; .k;aždý sjazd snaží sa jú ešte zdokonalO\Vlať určitými ' zmenalmi.
Aj na. tom poslednom boly prevedene isté zmeny, z nic:1. tri hlavné
'týkajú sa zvlášť starých organizačných method.
,
Prvá z nich : - že »n:a,d thézami se nehlasuje « a naj miesto toho.
zavá-:ha sa t. zv. systém »ad referendum «(. Argumenty jednotlivých
rečníkolV1 vyhlasen'é v debate u jednotlivých sekcií sa sostavují a potom
· predse.cla sjazdu referuje tieto na plenum.
·
Druhou zmenou bolo roz<delenie thémat sjazdorvÝc:1. nal: prednášková, ktoré sú urcené k vyhla\seniu na plenum a na diškusijné, určené
k prejednaniu u jednotlivých sekcií.
.
Tretou d61ežitou zmenou bolo trojerosdelenie Správy sjazdu na :komitet organizačný, na. pri.pravný výbor samých pojednávání (pl cnárnych a sekčných), a na výbor vykonný' , kde patrí tiež sjalZidová
kancelária, komisie pripravné atď.
,
Tieto n;:tjnovšie zmeny organizačné, ktoré rozdel'ujú celok prá c.
pripravných, sjazdových a: posjazdo1vých me,dzi tri organy; zabezlp elčujú sjaz,d oin kl'ud a poriadok behom ich trv'a nia, a súčasne umožúujú
v minimalnom čas e ma.-ximalný výkon prác sj a zdových.
"
Pol'sko v krátkosti o poslednom va,ršavskom sjazde a s POl'k)TCh
sjazdoch právnických vóbec. Jestliby koko z vaších čitateľov zaují. maly podrobnosti týkajúce sa tejto otázky, to ich odkazujeme ncu
:o> wj'élJdomošci II. Zjazdu Prawników Polskich « a na »Memorand1um
· Informacyjna.« o cielach a úlohác:1. poľkých sjazdov práivnických prvé vy\dané sjazdou samým, dnúé generalným tajomnikom hore-s:pomenutej »Stálej Delegacie Zrzleszenu a ]. P . Rep. Po1. «
Z toho čo sme tuna v krátkosti o pol'ských právnický ch sjazdoch ,
ich žielach a: organizacií napisali, je. srejme, že pol'ski právníci sú s i
'dobre vedomí, aké dóležité úkoly majú pred sebou na.jma v právnej
ro z,budore obrodcnej vlasti a že tým úkolom svedomitou, ako to uka'zala desaťročná ko.difikačná práca, a cielavadomou prácou choci za
velmi ťažkých podmienok, snažia sa dostať. Pra.jeme im, aby ich sna:1 y
,dosiahly toho najkrajšíeho úspechu k blahu ic:1. samých a ich štátu.
(-ský,.)
I

U dělení literárních cen ministerst·va spravedlnosti. K r,1Iědeck' é sou ..
spravedlnosti v únoru: 1929 ,přihlásili 32
právničtí spisova,telé z řad soudců, advokátů aj notářů celkem 81 literárních prací, a to 65 z oboru civilního a 16 z trestního. Ministr sprav edlnosti přiznal na základě posudku ' poradního sboru tyto ceny:
,
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z oboru c i v i ] ní :1 o: doc. Dru. Adolfu Pro c h á z k o v i, advokátu
v Praze (Základy práva intertemporálního) 2000 Kč, dru Dominiku
E i s ing r o v i, vrch. soudnímu radovi v Olomouci (Eigentumsvorbehalt unci E\xekution) CI. dru Etluardu Chl o u p k o v i, ~andidátu
notářství w Břec121vi (Vfrhrada vlastnictví)
po 1000 Kč, dľu Otto
R e i s s man n o v i, advokátu v Brně (Strittiges odeľ aussertsrittiges
-VerfaÍlren in Ehesachen), dru Vladimíru Man d loV' i, advokátu
v Plzni. (Automobilový zákon a jeho reforma) , Edmundu Pro cha sk o v i, vrch. soudnímu ra1dovi v Olomouci (Das Gesetz gegen den unlaut" \Vettbewerb), dru Rudolfu Hor ne r o \V! i, vrcD . soudnímu ra;dovi
v Praze (Die Bedeutuv.g des Stichtages in dem Ges. betreffend díe
'E infii.hrung eines gezahlten U rlaubes fur Arbeitnehmer) a dru Eduardu
L i s k o v i, notáři ve Velké Bíteši u Brna (Transmisse po.dle obč. zák.
'a její použití v praxi) po 800 )Kč, dru Otto St e ff lov i, vrch. soudnímu radovi v Jihlavě (Wie werden ,W ohnungsmietsvertage nach dem
Tode des Mieters aufgelost?), dru Juliu S c hr ci br o v i, soudci
u kraj . soudu v Olomouci (Nepřímé immisse), dru Jiřímu W e i s s o v i,
a dvokátu v Litoměřicíeh (Das čsl. Gesetz gegen den unlCLuteren vVettbewerb a, j.) a dľu Karlu G e r I i ch o v i, auskultantu kralj . soudu civ.
v Brně (K právní povaze řízení roz:10dčího) po 500 Kč; z oboru
t r e s t ní ho: doe, drn Vladimíľu S ol n a ř o v i, okres. soudci v Pra,?:c
(La guerre mondi ale et la criminalité en Tchécoslovaquie) 1000 Kč,
dru Robertu S t e i n e r o v i, soudnímu radovi v ,Chebu (Die Veruntreuung und Kompensation) 800 Kč, dru Antonínu R á I i š o v i,
okres'. soudci v BánovlCÍch (Delikty proti cti na IV,enko,vě) a dru
Václavu Ha: vlíčkovi, státnímu zástupci v Litoměřicích (Vědomé
jednání podle obojího práva trestního platného v ČRS. a vě domá vina
podle osnovy trestního z ákonal) po 600 Kč, N orbertu B o hr s c h o v i,
soudnímu radovi v Clebu (Inwiefern empfiehlt sich eine Reform dcr
Beteiligung des Laienelementes an der Rechtsprechung) a drn 'Heř
manu S, chm i dlt o N' i, státnímu ziástuPlci v Liberci (Gesteigerter
Handelsverkehr llnd strafrechliche Praxis) po .500 Kč. - K tomuto po.dělení měli bychom dvě malé poznámky: především si náš li st musí
vážiti ja.ko cti, jestliže se mezi poctěný mi objevu.je tolik jmen jeho
s,p olupracovníkú. Druhá poznámka je trapnější: nezdá se nám správné,
alb y se musili uchazeči o ceny teprve hlásit a myslíme, že v poradním
sboru zasedají ta.koví znalci, že mO:10U uvážit, kdo si cen zasluhuje.
Výběr vž,dy zůstane na sboru a ministerstvu, které tu rozdělovalo
patrně Ipodle nějakého kHče , když nalezlo se mezi přihlášÍ'všimi ta.kové
proeento kolegú-právníkú národnosti německé .
V r.
Třetí sjezd právníků československých v Bratislavě r. 1930. Třetí
sjezd právníkú čsl. s/V'olává se do Bratislavy na den II.-<I4. října 1930.
Na schúzi pořadatelského výboru byly určeny tyto sjezdov'é otázky:
I. Věd e c k "Sr O d bor p r ú ob č a n s k é p r á v o: I. otázka:
"Mezimístní právo vnitrozemské a jeho úpr~v,a do úplného sjednocení
občanského ,práva «; 2. otázka: )t Jak čeliti škodlivému drobení rolnických usedlostí? «; 3. otázka: »Zajištění sta,v ebních pohledávek «.
II. Věd e c k Ý od bor pro s o u k r o m á IP r á vaz v I á š t ní:
1. otázka: »N a jaký,c:l základech by se mělo upr.aviti právo a,k ciové? «;
2. otázka: »Ochrana autora v oboru radiodiffuse se zřetelem ke článku
II. bis usnesení římské konference 1928«; 3. otázka: »0
převodnosti
pojistného nároku při pojištění škodovém. «
III. Věd e c k Ý od bor pro ob č a n s k Ý s o u dní řád:
1. otázka: »M,ají..:li býti !připuštěna nOjVa v odvolacím řízení a v jakých
mezích? «; 2. otázka: »Zda se doporučuje rozšířiti púsobnost samosoudce?«; 3. otázka: »Má-li se připustiti žaloba o obnovu řízení ve
sporech o roz,v od, rozluku a neplatnost manželství? «
IV. Vě.d, ecký odbor pro právo trestní: I. otázka:
» Doporučuje se změniti ustanovení pla,t ného zákona
o ochraně cti,
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·proti útokúm v tisku a jakým zpúsobem?«; 2. otázka:
)) V }akých směrech je žádoucí refo:-ma porotních soudů?«; 3. otázka;
)) Jak by mělo býti upraveno trestní soudnictví nad mládeží?«;
V. Věd e c k Ý o cl bor pro p r á v o ve i- e j n é: 1. otá.z.ka:
»Vadné správní akty «; 2. otázka: )) Zda je nutno zdokonaEti právní
g.uancii občanů v našem právním řádě? « ; 3. otázka: )) Státní po·dniky,
jejich organisace, správa a rozdíl od podniku a ústavu veřejné:1o«.
VI. Vědecký odbor pro prá 'vo finanční: I. otázka:
» Doporučuje se zachovajti instituci vyrovnávacích fondů? « ; 2. otázka:
)) Reforma trestního práva důchodkového « ; 3. otáz.ka~ »Reforma prá.va
poplatkové),l o.
Písemné vědecké práce o těchto otázkách mají se podati do
konce března 1930 a pokud možno nemají přesahovati 3 tiskové archy
garmond~vého tisku formátu , Právne:,o Obzoru. Vědecké práce, uveřejněné tiskem honoruje Právnická jednota na. Slovensku literárním
honorářem 400.- [Kč za tiskový awch, a kromě toho ohdrží zdarma 30'
autorských výtiskú své práce. Vědecké práce může podati každý účast.·
ník nebo host. Úča s tníkem se stane každý přihlášený absolvovaný
právník československý, který zaplatil sjezdový příspěvek a ohdržel
legitimaci Cl hostem, kdo se přihlásil a obdržel legitimaci hosta.. Může
podávati písemné práce, rokovati o sjezdovýc:1 otázkách, projednáN1an)Tch ve 8jez.dových schůzích v ě deckých odborů a může v nich promluviti k téže v.ěci nejvíce dvakráte po 10 minutách. Jednací řeč jest
-ceskoslovenská. Předseda rozhoduje o přípustnosti jiného jazyka. Sjez·
dŮ'vý příspěvek určen penízem 50 Kč. Sjezdový odznak, praporec na
žerdi s § § § v modrém poli, v bílém poli jméno Bratislava a v červeném letopočet 1930, prolveden bude v emailu .
. Úř.
Snahy o z~ěnu volebního řádu do Nár. Shromáždění nabýtv;ají
po předvolebníc:1 slibech v poslední dobe konkre:tnějšího obsahu. Potěšitelno jest pi-edevším, že jednotlivé polit. stramy přicházejí již
v t'éto věci s konkretními náv:-hy. Ta.k v N ár. Listech ze 17. X. 29poslán jest návrh dnešní:1o ministra Dra Matouška na odstranění záv;azných listin při volbách do poslanecké sněmovny, a zavedení jednojmenné volby ve 300 okresích. Podobný návrh jes t proje.dnáváll
podle Čes. Slova z 15. XII. 29 i v rámci strany národně socialistické.
Nejde tu v obou případech o princip nový. Na tomtéž základě budovaly návrh b)Tv. nár. soc. senátora Dra Krouského , podaný již dvakrátev senátě . A konečně podle novin. zpráv: politická . skupina, jež nápravu
v'01ebních řádů učinila okázal}' m heslem volebním, totiž t. ZN. Liga
proti vázaným jistinám, Zam)Tš1í podati reformní návrh na podkla.dě'
elalborátu ing. Schwarze, známého již z jeho pů s obení v Českém Slov.ě,
jenž rovněž buduje na jed.nojmenné volbě v okresech. Problémy volebními zabývá se však vážně i naše žurnalistika . Za účelem získání
pi'eh le-du a odborného hodnocení těC;1tO reformních snah uspořádala:
redakce )) Demokratického Středu « ústní i písemnou anketu. Byly ' jí
předloženy tyto otázky: 1. Je st reforma závaz n)Tch listin nutna? 2. Jest
doporučiti Ul\Tlobění závaznosti? Který typ? Co lz e od uvolnění čekati?
3. Či jest pouze dobudovati system závazn)!ch listin právní úpra/Vou
vnitřního život;:,. s tran? 4. Či mají býti oba zpúsoby kombin'o vány?'
Anketa zasedala dne 9. Xu. 29 v Obecním domě hl . m. Prahy a referovali při ' ní odb(. -přednosta D 1". J o ach i m a sekretář nejv. spr
soudu Dr. K 1 i m e n t. Projevy účastníklt (ústní i písemné), mezi nimiž
vedle referenttt byli zejména univ. prof. Dr. S ti e ber, univ. proL
Dr. IH orá č e k m1., uni,V'. prof. Dr. P e š k a4 býv. senátoři Dr. B I' a b e c
a D. r. K r o u s ký, doc. D r . N e u b a u e r, min. rada D ľ. S 1 a v í Je
a j., vyzněly v ten smysl, že reforma jest vskutku žádoucí. Co do
rozvrhu této reformy jednomyslně konstatováno, že v zájmu proveditelnosti musila by zttstati v mezíc~1 ústavní listiny a omeziti se tedy
jen na reformu vázan)Tch listin,. Po této stránce nejvíce doporučovány
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reformních snah uspořádala:
písemnou anketu. Byly ' jí
vazných listin nutna? 2. Jest
Co lze od uvolnění čekati?
:n)lch listin právní úpra/vo~
) ba způso by kom bin'o vány?'
11 .domě 111. m. Prahy a re. hl m a sekretář nejv. spr
,lstní i písemné), mezi nimiž
Dr. S ti e ber, univ. prof.
, býv. senátoři Dr. B r a b e c
r, min. rada D r. S I a v í k
st vskutku žádoucí. Co do
tO,vá.no! že v zájmu proven} 1tst1l1~ ~ omeziti se tedy
rance ne]V1Ce doporučovány

v.

byly systemy, zachová\v'aljící mI1lohojmenné listiny, avšak připouštějící
š,k rty. Toto řešení ovšem vyvolává obtížnou otáz~m, jaké procento
, ta;kých škrtů má při volbě býti relevantní, aby nakonec nerozhodovala
vůle menšiny, a aby na druhé straně škrtání nezůstalo pouhou bez,v ýznamnolu manifestací. Řada projevů do,poručovala vedle toho posíliti
postavení Iv'oličovo určitou právní úpravou vnitrostranického života.
V ážný zájem o volební otázky je,st vřele vítati, poně,vadž v uspokojiv'é m vyřešení těchto problemú právem jest spatřována cesta ke
zl0pšení našeho veřejné:lo života, zejména co se týče upevnění osobní
zodpovědno s ti v politice
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JUDr. Bohumil Kučera: Mezinárodní základy cizineckého práVa.
Sbírka spisů právnických a národohospodái-ských. N a:kladatel5tví Barvič
a N ovotný. Brno 1929. Velká 8°'. Cena Kč 40.-. -- Česká literatura je
chudá na významné práce z mezinárodního práva. Můžeme tedy s réL~
dostí u.vítat dílo, které chce b}; t opravdu védecké, teoreticky propracované, nikoliv politické (třebas v nejširším smyslu) s pouhým práv ,
nickým zabarvením, (jak to bohužel často, zvláště u nás při kni:lác 1...
z toho oboru bývá), :psané v duchu moderním, ' jež se chce vyrovnat
s panujícím teoriemi (na př. při tvor·ení pojmu subjektivity a souverenity státu). Že se to autorovi vždy nepodai-ilo, tím je vinen v první
"řadě ,předmět jeho studia,. Při mezinárodním právu je spisovatel nucelL
'hodně se držet literatury, která piisobením z,akladatele této discipliny
a: povahou látky je ještě značně orientována přirozeno-právně, takže
nemůže často rozeznat mezi' legislativními postuláty ,a platným právem.
Tak i u autora !Vplétají se někdy do Í1vah o ustanoveních mezinárodního
práva . úvahy o tom, co by bylo v:l0dnié, slušné a možné (na pro
str. rr6), kniha ovšem není jen výkladem určitého úseku positivníh()
mezinárodního práva. Velká část kapitol je věnována také vý1daau
mezinárodních právních problémú, udává, v jakém stadiu j,sou, pří
padně, jakby se měly ře.šit; místy to N,šak ruší jednotný ráz knihy .
Příjemně působí autorův střízlivý ,postoj vůči těmto otázkám, ktedse jeví častým odmítáním názorů francouzské s,}{oly (PiI1et, Fauchil1ej
a přidľžením se Struppa.
Kniha má kromě Úvodu zal-azující cizinecké právo do vei'-ejnéhO'
mez. prá,va čtyři kapitoly. První jedná o státní příslušnosti a pojmu
cizince. Zmiňuje se v ní i o postulátu mezinárodního indigenátu, jejž
lze dosáhnout jen slt átní příslušnpstí; tuto rozeznivá od státního
občanstvÍ. Pozoruhodné }sou i úvahy o státní příslušnosti právnických
osob. V druhé kapitole (Přijímání a odmítání cizinců) jedná zevrubně
vystěhovalectví ; zde jsou největší konflikty mezi zásadami přiľo
zcnoprávními (volnost stěhování) a positivním právem. Ti-etí kéltpitolu
o právním postavení cizinců v oboru veřejného a soukromé~lo rráva
je věnována rozboru pojmu svrchovanosti osobní a územní; pozoruhodný je poub.lz na Manciniho. Poslední ka'pitola jedná o 'Vyhošťování
cizinců, ke konci je připojen abecední věcný rejstřík.
Je Zá3Iuž~lé, že autor nám da.! dílo o zásadách mezinárodníhO'
práva z oboru, který u nás dosud nebyl zpracován. Chtěli bychom
však, alby 'P'O této knize rv:íc.e všeobecně informující následovaly práce,
které by si všímaly více podrobností a mohly být příručkou naším
pratiktlm.
Dr. Čakrt.
Jue. Rudolf Wierer: Syllabus papeže Pia IX. Stran 26 II. Publilm,c e ze seminářů právnické fa.k ulty Masarykovy university v Brně,
'svazek třetí. Brno 1929. N ákla,dem práv. fakulty Masarykovy univ.
s podporou ministerstva školství a národní os.věty. - Studie tato obírá
se politickgu osobností papeže Pia IX., dtlvody vzniku syllabu a ie:lo
následky. Ctenářiim Všehrdu je tato práce známá z vyi'íatků , které vyšly
v číslech 7. a 8. roč. X.
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