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Na paměť desátého výročí ústavní listiny konalo Kolegium dok
torů práv Ma3arykovy university v Urně 2I. bi-ezna slavnostní ~ chúzi, 
na níž přednášel docent dr. Zdeněk N e u b a u e r. Pi-ednášející zdůraz
niv význam jubilea ústavní listiny a nastíniv její systematiku, pcložil 
otázku, jak se ústavní listina za prvých deset let svého tr vání osvěd
čila. Upozornil na to, že jen II některých ústavních pi'edpis ú můžeme 
si tuto otázku položiti, neboť celá řada jejich předpisů dosud použita 
nebyla (ustanovení o náměstku presidenta republiky, vypovězení války 
atd.), a vypočetl, v kterých směrech odchyloval se náš politický život 
od znění nebo ducha ústavy. V tomto směru velice výs tižně vy líčil r oz
por mezi dvěma zásadami, jež obě byly pojaty do ús tavt:1Í li stiny, totiž 
mezi zásadou poměrného zastoupení a zákaz~m imperativníh o mandátu 
<ll úroveň ukázal, že cesta, kterou si pra-ktický politický život tento 
rozpor vyřešil, jest jen důsledkem pi-evahy jedné z uvedených úsad 
nad druhou. Velice zajímavý byl přednášejicím plasticky iJodaný obraz 
politického života československého státu, jak by si ho pi-ed s tavoval 
ten, kdo by znal pouze naší ústavu a jak si ho asi představovali autoři 
ústavní listiny, na rozdíl od obrazu, který skýtá skutečná ú s tavní 
praxe. Ačkoliv při tom ' zdi:tJ-aznil, že nechce politicky ' hodnotiti oba. 
systémy, přece velmi vhodně upozornil na nebezpečí , jež v sobě cho vá 
teorie o derogační moci ústavního obyčeje , zastá.vaná určitou částí 
státově,decké literatury. Ve své přednášce probraJ doc . N eubauer také 
případy, kde ústavní listina dosud nebyla provedena obyčejnými zá
kony, a rovněž i teoretické spory, kt e ré o jednotlivých předpisech 
ústavy u ná.s byly vedeny. Skončil pak vyzdvižcním pi-edností ú s tavní 
listiny jakožto zákonodárného díla, označiv ji po stránce juristické 
i slovesné právem jako ozdobu našeho právního i-ádu. - Poutavá tato 
přednáška byla pozorně vyslechnuta shromážděnými členy kolegia a 
četnými hosty, zástupci úřadii v čele s presidentem drem V á Ž II Ý m 
za nejvyšší soud. Vi-ele bylo vzpomenuto též spoluautora ústavy prof. 
<:Ira \7\j e y r a, který bohužel musel pro své ochura,vění ú-čast na tét l> 
významné schůzi kolegia omluviti. -kg. 

LITERA TURA. 
Univ. prof. Dr. Rudolf Raucher: Přehled dějin právních pramenů 

na S,lovensku. V Bratislavě 1930. S. Čs. P. P. »Pnívník«. 3a, stran 45. 
Po publikování svého díla o poměru právních dějin slovenských 

k právním dějinám středoevropským ,přistoupil nyní prof. Rauscher 
k vydání svých čtení o právních pramenech na Slovensku. Učinil tak 
knížkou, líčící :vývoj pramenů metqdou systematickou, která obsahuje 
v 7 kapitolách výčet a popsání všech dostupných prameníl, vížících se 
k dějinám Slovenska, pokud mají pro právnické studium význam. 

Autor vychází od nejstarších památek (legendy svatoštěpánské, kro
l1iky »Cesta HUl1Jgarorum o:, uherskopolská), více historických než prá v
nických, uvádí důležité dekrety královské (bulla Ondřeje V. a j.) a vypo
č.ítávaje snahy o ,právní kodifikace, zvláště pečlivě všímá si Verboczyo va 
Tripartita. Osvětluje nejen dílo samé, ale i jeho původce, zdůrazňuj e vý
znam praktického užívání knihy, která byť nikdy nedostala královské 
sankce, měla přece váhu zákona. Z dalších jmenuje Quadripartitum a ela
borát judexkuriální konference, z novodobých sbírek pak Corpus iu ris 
Hungarici a sbírky Kovačičů. Zajímavě dovozuje význam komitátních sta
tutů slovenských stolic, které právě tím, že platily jen na území· ,noho ko
mitátu, jsou značně osobité a liší se od statut komitátů neslovenskýc h. 
Dále pojednává o městských právech; jsou to v první i-adě privilegia 
městská a krajová (Spišských Jasů z r. 1271) , nhné dekrety a smlouvy 
(Košic s Krakovem) a hlavně městské knihy (bratislavská městská 
z XV. stol., statuty Kremnice, Mo·dry), jakož i listiny cechovní, jež 
jsou dúležitými prameny při studiu právního vývoje dotyčného města_ 
Při pramenech práva městského vysvětluje prof. Rauscher v livy práva 
-českých horních měst na horní právo báúský ch měst na Slovensku a 
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vojednává o li s tinách, vzniklých z existence seskupení horních měst . 
Poslední část spisku věnována je pak osvétlení pojmu li stiny v pomě
rech slovenských i jejího významu a zpúsobu vzniku. 

Knížka je stručná, přehledná, za. jmenováním každé právní pa
mátky následuje stručné její objasnění a zhodnocení a přehled lite
ratury i edicí, připojený na konci každé kapitoly je dobrým vodítkem 
pro ty , kdož se o jednotlivé prameny budou za.iímati hlouběji a pi"í-
-padně věnují ú ilí jejich vědeckému zpracování. -I-G. 

La durée du travail cl bord. Recueil de législation et de contrats 
,c ollectifs, - Etudes et Documents, série P (Marins), no. 3. Geneve 
1929. Bureau internatioDal du TravaiJ. 8°. Stran 314 + VIII. Cena 
7.50 fr. švýc. - Publikace shromažďuje materiál pro otázku úpravy 
pracovní doby na palubě, jež byla pl obrána na XIII. konferenci práce 
a jež má b)rti pi'edmětem jednání podzimní konference v roce 1930 
(viz náš referát ve Všehrdu X,.I. str. 89) . Obsahuje podrobné infor
mace o zákonodárství a kolektivních smlou.vách v této otázce z 30 stá-tll, 
mezi nimi i některých nečlentl mezinár. organisace práce (S'pojených 
'státú severoamer., Ruska, Islandu), Přirozeně, že z celého obšírn:ého 
'matel iálu, který o v,ěci shromáždil, uváejnil mezinár. úi'ad práce jen 
zhuštěný výtah. Nutno však uznati, že výběr byl dobrý a možno proto 

·očekávati, že na základě takto p~č'livě p1-ipravených materiálií bucle 
mezin. konfel'ence spolehlivě rozhodovati. -kg. 

Les mouvements migratoires de 1925 cl 1927. Etudes et Documents, 
'série O (Migrations), no. 4. Ceneve 1929. Bureau international du 
Travai1. 8°, Stran 136. Cena 3 f r. ŠV)TC. - Tato zpráva o vystěhova
lectví v letech 1925-27 jest pokračováním dřívějších zpráv z let 19~0 

.až 1924, o nich ž j sme referovali (Všehrd VIII. st r. 283). A utorem spisu 
jest stejně jako pi'edchozích dr. Imre F e r e n c z i. Plán celkového roz
v rže:.1í statistických dat zllstal nezměněn a kniha přináší nejnovější 
data 'v přehledně- upravených tabulkách. Zajímavé jest pozorování 
vzri\stu zámořského vystěhovalectví z Evropy, kde většina zemí vy-
1<azuj e celkový výsledek vystěhovalectví a p1-istěhovalectví co pasivní 
(nejvice - 9I4 Ir.:tko) , pouze Švycary vykaz'ují pi'írt"tstek (+ 42'). 

-<kg. 

Les essoreuses. La sécurité dans leur construction. L es disDo si
tifs de protection. - Etucles et Documents, série F bis (Sécurit~ in
dusti'ielle) 110. 3. Geneve 1929. Bureau international dll Travail 8°, 
Stran VIII. + 104. Cena 5 fr. švýc. - Tato publika<.e, vymyi~ající 
s;e svým pi'evážně technickým obsahem. posouzení právníka, přináší 
bohatě ilustrovaný rozbor konstrukcí odsti'edivých strojii a poukazuje 
ln př1činy pracovních úraztl při jejich obsl'uze. Analysuje také stručně 
platné zákonné předpisy rúzn)Tch států, upravující užívání a konstrukci 
těchto strojt"t. Tuto monografii vydal mezinár. úřad práce v rámci 
materiálu pro i'ešení otázky předcházení pracovním úraziim v prú-
myslu. -kg. 

Dr. Otto Warneyer: Die Zivilprozessordnung in der seit dem 
15. Ftbruar 1929 geltenden Fassung erlautert durch die Rechtsprechung. 
- J 11f istische Handbibliothek, Band 183. - VI. Auflage. Leipzig 19Q 9. 
Rossberg's.:he VerlagsbuchhandLung. X. + 941 stran, 16°, 24 RM. -
Toto nov'é komentované vydání civilního l-ádu soudního pro i"íš: ně
meckou zachycuje nynější jeho stav po posledních zákonodárných 
změnách, zejména z rohl 1924 a poslední z 8. února 1929. Autor, oblí
bený to komentator civilních zákoníkú německých (jeho Biirgerliches 
Gesetzbuch vyšel také již v 5. vydání), vydává civilní soudní i).d od . 
roku IC)06 již po šesté. Prtlběhem této doby bylo možno zdokonaliti 
dílo ve všech směrech, takže nynější jeho vydání uspokojuje plně 
všechny požadavky na ně kladené. Je to ťypické dílo zkušeného a pečli
vého soudce, který v něm shrnul vše, co při používání zákona praxe 
potl·ebuje. U václí nejprve sOUViS!)T text celého civilního i'á.du soudního, 
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který nepřerušuje vsunutím zákonli doplňujících, nýbrž uvádí tyto až 
na konci v dodatcích. Souběžně se zákonem uvádí ph jednotliv \T.:: h 
§§ judikaturu, jejíž výběr ukazuje dobrého odborníka. Ačkoliv jest 
u některých §§ nahrom::lděno množství judikatury, př~ce lze se v: n i 
rychle a bezpečně orientovati, neboť autor ji sestavil systemahcky
podle hesel a postupně podle textu jednotlivých zákonných ustanovenL 
Tak na př. u § 3. pojednávajícího o ceně předmětu sporu uvádí judi
katuru podle hesel': 1. všeobecně o ocenění , II. co jest plO ocenění 
rozhodné, III. jednotlivé případy: A. poměr obligační, B. právO' 
věcné, C. právo rodinné, D. právo dědické a E. právo procesní (určo
v a·: í .žaloby, vedlejší intervence, spOľy týkající se řízení exekučního Cl. 

rozhodčího). Podobně u § 268, jednajícího o změně žaloby, dělí judi
k eL tu,u v oddíly: 1. všeobecný, II. změna osob, III. do.plnění a oprava~ 
IV. rozšíření a omezení, V . změna, VI. p1-ípady, kdy se jedná o změnu 
žaloby, VII. pi'-ípady, kdy se o ni nejedná. Obdobné účelné rozdělení 
látky nalézáme u §§ 6, I48, 304 a mno j. Výběr judikatury není omezen. 
pouze na judikaturu říšského soudu, nýbrž uvedena je též judikatura 
vrchních SOUdCl zemských. Také po technické stránce jest kniha vy
pravena vzorně. Uvedení judikatury pod čarou jest velice praktic \ é 
a osvědčilo se již tal& u některých našich vydání zákonli (hlavně 
komentovaná sbírka Československé právo, vydávaná Orlovým nakla
datelstvím). Kromě judikatury není zákon jinak komentován a není 
uvedena také žádná literatura. Je to škod'a, neboť praktickou upotře 
bitelnost díla by to jistě zvětšilo, aniž by se pi'-i tom nepoměrně 
zvětšil jeho rozsah. Zákoník jest ukončen podrobným abecedním reJ
stÍ"Íkem. Právní předp,isy zvláštního rejstHku nemají, patrně s ohledem 
na to, že zákon sám pochází z roku I924 a vedle něho jest v knize 
uvedeno jen 6 zákonll doplňujících. Pro poti'-ebn naši právní praxe, 
zejména pro p:ávní styk s Německem možno ,,\i"arneyerův civilní i-ád 
soudní doporučiti jako pomticku praktickou a spolehlivou. 

Dr. Gerlich. 
La Iiberté syndicale 1., II., III., IV. Etudes et Documents, série A 

(Vie sociale) N O. 28~3I. Genéve I927-28. Bureau lnternational du 
Travail, 8°. Str. XII + I45, 426, 46I , 424 ; cena: 2.50, 6.25, 6,25, 6.25 
frs. švýc. - Mezinárodní Mad práce, jehož jedním úkolem je připra
vovati materiál pro konference práce, má zásluhu, že jak vědecký 
teoretik, tak i praktický sociální politik nachází v jeho publikacích 
vědecky zpracovaná, přesná data o všech odvětvích moderni sociálnr 
politiky. Tyto čtyři svazky obsáhlé, postupně vyšlé 'studie věnovány 
jsou odborovým organisacím, které zvláště po světové válce se stá
vají v souvislosti s uzákoněním kolektivních smluv pracovních dll1e
žitým činitelem v řešení dě-lnické otázky. Studie je výsledkem dů
kladné ::tnkety, provedené v letech I925-27 a zahrnuje 27 evro,pských 
států , Obírá se více právním postavením a svobodou, jež jednotlivé 
právní řády poskytují odborovým organisacím - než jejich hospo-: 
dál-sko-sociálním významem v hospodářské struktuře Státll. Libera
lismus původně nepřál organisování dělnictva, vida v něm ohroženi' 
individuelní svobody, ba přímo je i zakazoval. vývoj jde však všude 
k po~tupnému uznávání odborových organi2ací, jež v pi'-ítomné době 
se stávají jedním z korrektivll krutosti, k níž vede individualistický 
i'-ád hospodářsko-právní - ba stávají se i, p,i"i pokusech o novou ho
podářsko-politickou formu státu, nucenou součástí státní výstavby 
(Italie, Rusko.) 

Informati vní je zvláště kniha prvá, shrnující srovnávací metodou: 
v~\' sledky ankety ze všech státii: vyličuje historický vývoj, » koalični 
právo « organisací, a hlavně právním řádem připouštěné prosti-edky 
boje, stávku a lock-out. Další tři svazky jsou věnovány postupně jed
notlivým státům: p'opisují odborové organisace s hlediska normy, a _ 
což je zvláště cenné - přihlížejí i k normám druhotným, judikatui'-e 
a nejdllležitějším opatřením správním. -av-

Zodpovědný redaktor Dr. Karel ·Novák. - Tiskl B. Stýblo v Praze, 
Václavské nám. 32 
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