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nucené licence k patentůnl patřícím firmě Siemens-Halske. 
Majitelé biog'rafů hodlají tak dosíci levnějšího nákupního 
pramene. 

Podle ustanovení § 21 odst. 3. pat. zák. jest dovoleno 
jin)Tm osobám používati vynálezu, je-li toho třeba ve ve ř e j
n é ln z á j nl u. Každý je oprávněnf po uplynutí tří let ode 
dne, kdy udělený patent byl v »PatentníÍl1 věstníku « vyhlášen, 
žádati po průkazu své osobní věrohodnosti od majitele patentu, 
aby nlU dovolil používání vynálezllj pro svůj závod. 

Jestliže v těchto případech odepře majitel patentu licenci, 
rozhodne o podané žádosti patentní úřad a propůjčí-li licenci, 
ustanoví náhradu, kterou jest nutno složiti, jakož i ostatní 
podmínky užívání, přihlížeje kí povaze vynálezů a k okolno
steIn případu (odst. 4.). 

Jde-li (j . rozhodnutí, aby licence byla · propůjčena ve ve
ř e j n ém z á jmu, vyslechne Patentní úřad! o tom, zda tu 
jest v e ř e j n Ý z á j e m m.ínění zúčastněných nlinisterstev a 
položí Inínění toto za . základ svého vlastního rozhodnutí. 

Žadatelé dovolávají se vedle ve ř e j n é h o z á jmu ještě 
zájnlu sociálního (větší zalněstnanost dOlnácího dělnictva, uše

, tření na valutárním rozdílu', a snížení importu). 
O v)Tsledek tohoto. obrovitého sporu) majícího i veliký 

význam národohospodářský, jeví se již dnes v denních listech 
i ve veřejnosti zájem. :Vedle tohoto sporu, jdoucího do milionů, 
je zde ještě celá řada t. zv. návrhů určovacích (§ 111 pat. zák.), 
podaných různými výrobci i obchodníky, že jejich přístroje 
nespadají pod uvedené patenty. 

~ 

Zmena ústavy v Pol'sku. 
JVe. M. Ce k o v s k Ý (Bratislava). 

Jednou z najdóležitejšíeh otázok verejnoprávnych dneš
ného Polska je nesporne otázka zmeny štátnej ústavy. Hned' 
od 1 í , nlarca 1921, kedy bQla vyhl ásená, polská konštitucia 
stala se predmetom čulých debát v parlamente, tlači a klu
boch vedecko-právnych. Mnohé hlasy vyt)-kaly vady a nedo
statky novej ústavy a poukazovaly na nútnosť jej opravy. 

'Ústava skutočne v svojích základn~Tch ustanoveniach nevyho
vovala dokonale svojmu účelu, lebo nekládla pevných zákla
dov štátnej organizácii a nezaručovala štátu jeho šťastný v)r
voj po všech stránkach. Túto skutočnosť pIne dokázal sám. 
·život. Vo verejnopolitickOlTI živote poIskom skoro za vládla 
veľká rozháranosť pomerov, ktorá každýnl rokom sa stupňo-

. vala tou lnierou, že všetk)"m rlohre snlýšlajúcim občanonl 
ťažko bolo sa dívať na ten nezdravý stav veci. Sejm vybavený 
'skoro suverellnou mocou, súc bez stálej vačšiny, stal sa skoro 
,ja viskonl úrputn)Tch bojov jednotlivých politických strán lnedzi 
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sebou z jednej, a částo striedajúcimi sa, beznlocnÝlni oproti 
nelnu vládarni z druhej strany. Prezident republiky, obmedze
ny vo svojej pravOlnoci 'do úlohy púheho reprezentanta štátu 
na vonok, nemohol zjednať žladnú núpravu. Zdálo sa, že v čase 
keď záujmy štátu vyžadovaly tu najusilovnejšju prácu nad vnů
:tornou jeho organizáciou a upevňovaním jeho postavenia na 
vonok, že štát ten srúti sa pod tlak unl vzmáhajúcej sa vnútor
nej anarchie, z ktorej zdalo sa nebyť východiska. Do toho za
siahol v májovOlll prevrate 1926 r. maršál ~ilsudski. 

Čiastočná náprava sjednaná za toho prevratu tým, že bola 
prezidentovi republiky priznaná vačšia pravomoc, neodstránila 
v celku všetkých vád ústavy. lebo nerozriešila doležitej a spor
nej otázky pOlnerll nloci v)konnej k zákonodarnej . Autorita 
vlády, prinavrátená, avšak nie cestou legálnoll, ale via facti, 
zavedením výninločného režimu pod vedenÍln salného lnaršála, 
prispela síce k lepšiemu chodu štátneho stroja, ale dosavádný 
boj llledzi vládou a parlanlentom ešte priostrila. Parlament, 
stojac na pode dosial platnej ústavy, cítil · sa byť ukráteným 
v svojích právach a každé počínanie vlády prijínlal, čo pokus 
'k ich ďalšiemu obnledzovaniu. Prirodzene, že za takých okol
nosti otázka doklaďnej revizie ústavy stala sa ešte pálčivejšiou . 
Totiež skupina stúpencov maršálových t. zv. bezstrann~T blok 
spolupráce s vládou (rBBWR alebo DB) postavil si, čo prvý bod 
programu svojej politickej činnosti prevedenie zmeny ústavy a 
krátko na to tv druhom roku po májovom prevrate) predložil 
sejmu návrh novej ústavy. Návrh ten ovšenl bol vačšinou sej
mu zamietnutý, ale politický boj medzi obydvOlna stranami 
vzbudil u širokých kruhov obyvatel'stva záujem o vec. Po 
predčasnom rozpustení parlalnentu v lninulom roku, v nasle
dujúcich na to vorbách parlalnentnych, do .ktorých BB šie1 
pod heslom zmeny ústavy, vačšina obyvatefstva sa postavila 
za túto Zlnenu. BB získal v parlamente vačšinu (v sejm.e 248 na 
444 poslancov, v senáte 176 na 11 t senátorov) , a tým otázka 
zmeny ústavy po tofkých bojoch dostala sa na reálnu podu. 

Prezident republiky v svojom posolstve pri otvaraní zase ·· 
dania nového parlamentu 9. XII. 30 zdoraznil, že prV)Tm a naj
hlavnejšínl úkolonl tohoto bude náprava ústavy a prj tej veYa
doležitej prácí poslanci majú sa riadiť v~Tlučne blahom štátu, 
ako celku a starosfou o jeho ;rozvoj a moc. Klub BB ihneď pri
stúpil k prípravným prácam v tomto smere. Zvolená pod pred
sednictvonl prof. Makowského, ministra spravedlnosti za pre.:. 
vratu majového, sejmová komisia ústavných prác, ktorej hlav
ným zpravodajom zostal býv. minister Car. Komisia prezkú
mala pred dvoma rokmi vypracovaný, a už raz sejlnu predlo
žený, návrh konštitúcie a predložila ho 6. II. 31 parlamentu 
k schváleniu. 

Tol'ko pre bližšie osvetlenie veci. Teraz všimnime si bliž
šie nového návrhu ústavy . 

. (N á vrh II o v e j úst a v y.) Návrh RB (nestranný blok) 
nie.'je opravenou ~tarou ú~tavou, ale je návrhom novej ústavy 
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úplne salnostatne vypracovaným. Má byť základ()ln, na ktorom 
bude budovaná nová konštitúcia a preto vel'mi vhodne bude 
venovať lnu viac pozornosti. 

. Čo sa týč.e stránky fOrInálnej, návrh je stručne fonnulo
vaný. Deli sa na XlI. hlava tieto na články, ktorých je 143. 
Pre lepší prehl'ad uvedieme tituly jednotliv)TCh hlav, ako po 
sebe následujú a potmn prezreme .si jich obsah: Prvá hlava má 
titul: štát porsk)'T a hovorí lakonicky, že štát pol'ský je republi
kou (čl. 1), prameúom. moci vo štáte je rud, najvyšším právom 
blaho šttitu (čl. 2), najvyšším reprezentantom. štátnej m.oci pre
zident republiky (čl. 3). - Ďalšie hlavy idú po sebe v tmn po
radí: prezident republiky, sejm, senát, vláda , zákonodárstvo, 
rozpoce L, kontrola finančná, správa a samospráva , súdnic.tvo, 
práva a povinnosti občianské, všeobecné predpisy. , 

Po stránke obsahovej všinlnelne si predovšetkým ustano
vení t)-kajúcich sa prezidenta republiky, zákonodárnych sborov, 
vlády , súdnictva -- ostatných len natol'ko, nakoIko obsahujú 
niečo novdlo alebo pre návrh charakteristického. 

(P rez i den t r e p ubl i k ~ ' . i Prezident republiky dIa 
.1, 3 je najvyššínl reprezentantmn mocj vo štáte. Volený Iudom 
(prv parlanlentom) všeobecným hlasovanÍln z ponledzi dvoch 
'kandidatov, z ktorých jednoho voli parlanlent, druhého určí od
stupujúci prezident. Volebné právo luá každý občan (ka), ktorý 
dokončil ~4 rok a poživá pIne práv občianských . 

Prezidenta zastupuje lninisterský predseda, ktorý súčasne 
svojú funkciu sverí jednonlu z lninislrov. Jestli by min. pred
sed a odstúpil, N árodné shromáždenie volí zástupcu prezidenta 
'týnl sposobonl, ako kandidáta na prezidenta. 

Pri uprázdnení úradu prezidenta lnin. predseda svoláva 
N ár. shronláždenie, cierom ustanovenia kandidátov; jestli sejm 
je rozpustený, naríadí voIby do sejrnu a senátu a po ustanoveni 
kandidátov llariadí všeobecnf voIby presidenta (čl. 7). 

JesLli prezident nekoná svojho úradu 3 luesiace, maršálek 
sejnlu svolá sejnl a senát, čo N ár. shrmlláždenie za účelmn 
usnesellia sa , či sa považuje úrad presidenta za uprázdnený. 
Usnesenie je platné ' pri vačšine 3 / 5 hlas ov za prítomnosti aspoň 
~2j 2 úst. počtu poslancovo 

Čl. 9 hovorí o prísahe prezidenta, ďalšie o práve svola
vania, otvárania a zavierania sehnu a senátu. 

Prezident rozpúšťa sejm a senát po uplynuti času, na 
.ktor)- boly vyvolené, avšak nlá právo ich rozpustiť aj pred týlU 
teflninonl, ale; lenl jedonkrát z tej istej príčiny (čl. 11). Prezident 
ďalej · nlenuje a odvoláva min. predsedu a ministrov, obsad 
zuje úrady, kde nlU to právo príslúcha ) menuje súdcov na
korko iákony ináč neurčujú, udeľuje milost s vynímkou mini
strov obžalovaných sejrnem (čl. 14). 

Prezident vykonáva akty právnej ochrany (pieczy = péče), 
prikázanej nlU zvláštnýlni zákonnlÍ (čl. 15), je vrchn)Tm velite
~Ionl brannej lnoci, nlenuje a odvoláva generálného inšpektora 
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brannej nlod a v prípade vojny ur(u.ié hlavného .velitefa, ktorý 
jsa stáva členonl vlády (čl. 16). . 

Ďalej president reprezentuje st:.'it na vonok, uzavierá a ra
tifikuje lnedzinárodné slnlúvy a dáya ich na JznáJnosť sejmu. 
Nie je oprávnený uzavieraf hez súhlasu sejmu: 

Snllúvy o znlene hranic štátu, smlúvy požičkové , obchodné, 
colné, nelnože vypovedať vojnu, uzavierať mier. Za činnosti 
'úradné prezident nie je zodpovedn~T. Za zradu, porušenie ústavy 
a činy trestné lnože byť volan)T k zodpovednosti pred najvyšší 
súdný dvor (Trybunal stanu) po usnesení sa Nár. Shronlážde- . 
I1ia vačšinou 3/5 hlasov za prítonlD.osti aspoi'í. 2/3 úst. počtu po
slancov. Prezident je súčasne suspelldovan,\' v činnosti (čl. 20). 

(S e j ln) pozostava z poslancov (nehovorí sa o počte), vo
len)Tch na 5 rokov všeobecnými vorbami. Právo vofby má každý 
občan bez rozdielu pohlavia, Ji,:ton'r dokonal 24 rok (prv . 21). 
Voleným nlože byť, kto dokončil 30 rokov (prv 25). Ďalšie články 
sa znlÍeií.u.iú o tom, kto nelná aktivnébo a pasivného práva vo
lebného. Cl 27 hovorl , že ~tátnj úradníci nesnlí kandidovať 
v okresu, kde konajú službu. Výninlka u úradnlkov centrál
nych. Poslanec prijímajúci platený štátný úrad, ztráca nlandát. 
Platnosf voleh nezaprotestovan)Tch zk úma sejm, zaprotestova
nSch prezident republiky'. V ďalších článkach sa hovorí o po .. 
vinnostiach poslancov, o poslaneckej zodpovednosti, o inlunite 
atd". Poslanec za činy proti poslaneckému sfubu, činy poru~a
'júce autoritu a v8žnosť sejmu, na žiadosť nlaršálka sejmu, 
1/4 poslancov alebo ministra spravedlnosti može byť pohnaný 
pred najvyšší súdný dvor a zbavený mandátu. 

Poslanec. neslhie kupovať a hrať y nájom štátné lnajetky, 
nesn1Íe podujímať verejných dodávok, prác, nesmie od vlády 
prijínlať koncesií, osobných v)íhod [\ vyznanlenaní okronl vo
jenských, ináč ztráca lnandát (čl. 3()). 

Iné články spOlnínajú o dietach poslaneckých, o vofbe ~ej
mového maršálka, zástupcov jeho, tajomníkov, sejmových ko
misií a sposob pojednávaní; o verejnosti sejmových pojedná
vani, k tajnosti_ trpba návrhu maršálka, zástupca vlády alebo 
lilo poslancovo Cl. 45, obsahuje ustanovenia t)'kojúce sa posla
neckých interpeladi na vládu a jennntliv)'ch ministrovo Tieto 
lllajú byť písOlnné a podpisané li6 všech poslancovo Minister od
povedá ústne aleho písonlnt: v dobe rto 6 t~Tždňov; jestli nedá 
odpovecf, 111usí to v odovodnenom vyjadrení ospravedlniL Toto 
vyjadrenie na žiadosf interpplanta Iná byť oználnené sejmu, 
ktorý Ulože o ňom. debatovať. Ministl'ovia majú právo účastniť 
sa sejl1lOvých zasedani a rel~niť po prihlásen)Tch k slovu. Hla
,sovať nložú jestli sú poslanca'lni. Tj(' isté práva majú, tiež de
legáti vlády. Čl. 47 hovorí o InílnOri<.1dn)Tch v~Thoroch, následu
júci o období svolávacom na zasedanie riadnc a mimoriadne, 
ďalší o odročení sejmu a posledný článok 50 o zavrení zase
dania. 

lS e n á t) pozostáva zo 150 senátorov volených v 2(1 jed
notlivýnlÍ vojevodztvami (Polsko je rozdelené na 17 wojewodz· 
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tiev, v t0111 Varšava platí za jedno z nich) všeobecnýl11 hlaso
vaním., a v }3 povolávanýc.h na čas zasedania prezidentOlll re
publiky. Aktívne právo volcbné vyžiaduje :30 a pasívne 40 ro
kov veku. Zasedanie senátu koná sa podfa prcdpisov platných 
pre sejnl. V návrhu na rozdie1 od starej ústavy je zvýšený počet 
'senátorov a zavedené u Ys n1enovacie právo prezidenta, ktorý 
može na každé zasedacie obdobie povolávať iné osoby. 

(V I á d a) je složená z l11inisterského predsedu (Prezes 
Rady Ministrów) a ministrov, ktOTÍ spolu tvoria 111inisterskú 
ľadu. V zasedaní, ktorého sa súčastní prezident republiky, on 
sám. je predsedom .. 

Počet nlinistrov, nledze posobnosti, · vzáj0111ný ponler a 
kOlllpelenciu l11inisterskej rady, urN president nariadením 
(čl. 54). 

Prezident republiky, za účelom vykonávania ustanovení 
ústavy s odvolaním. sa na úu, je opr:ívnený vydávať nariadenia, 
opatrenia, rpzkazy a zákazy a výkon týchto aj použitínl donú
tenia nlože poistiť. Totiež právo l11ajú v svojonl obore ministri 
a orgány im podriadené (čl. 56). 

Akty vládne presidenta vyžiaďujú k platnosti podpisu min. 
predsedu a rninistra, ktorí podpisorn herú za ne zodpovednosť. 

Kontrasignáty nevyžadujú: 

1. posoIstva a akty týkajúce sa sejnllL a senátu; 
2. menovanie a odvolanie min. predsedu, gen. inšpektora 

br. l11oci, prezesa najv. kontrolného úradu a úradníkov kance
lárie civilnej presidenta; 

3. mello'vanie a prepúšťanie dostoiníkov a všetky akty pre-
zidenta, čo vrchného velitefa brannej mocí; 

4. akty l11ilosti a akty právnej oc.hrany (péče); 

5. lnenovanie sudcov, 
6. In enovanie prezesa a členov N ajvyššjeho súdneho dvora. 
Čl. 57-131 obsahuje ustanovenia o ministcrskej zodpoved-

nosti. Zodpovednosť táto je trojaká: 
politická pred prezidentom republiky za činnosf svojú a 

celok sverenej Ílll adl11inistrácie (čl. 57); 
. konštitučná pred Najvy~šÍlll súdnym dvorOlll -- za shodu 

svojej činnosti s ústavou a inými zi:tkonmi (čl. 58); čl. 59 ur
:čuje hito zodpovednosť za kontrasignované akty vládne }?rezi
denta repuLlíky; 

parlmnéntná pred sejn10nl na . zúklade návrhu žiadajúceho 
odstupenie :vlády alebo ministra a predloženého aspoň 1/4 úst. 
počtu poslancov, pri čonl sejnl nenlože o návrhu pojednávať 
pred uplynutÍlll 7 dni od jeho predloženia . .Jestli sejm absolút
nou vačšinou celého poč.tu poslancov zažiadá odstupenie vlády 
GIeho luinistra, aleho vyjadri mu votUlTI nedóvěry, prezident re 
publiky je povinný vládu alebo milllstra odvolať, alebo - roz
pustiť parlament. 
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Konstitučná zodpovednosť v~čžaduje usnesenia sa 31'5 vac
šiny za prítomnosti aspoi1 2/:: celkového počtu poslancovo Vec 
prejednáva a rozhoduje Najv. súdny dvor (Trybunal stanu). 
Ministcr n emoŽe ujsť zodpovednosti složenÍnl svojho úradu: 

Tieto ustanovenia platia aj pre zástupcu lninistra. 
(Z á k o n o d á r s t vo.) Žiadoll zákon nesmie odporovaf 

tejLo ústave, ani rušiť jej ustanovenia (čl. 64) . Právo vydávať zá- , 
kony verejné a súkronlné prislúcha prezidentovi republiky, 
sejnlu a senátu (čl. 65). Právo iniciatívy v obore celoštátneho 
zákonodárstva n1.á prezident, sejm a senát a samosprávne or
gány v medziach právomoci i mu udelenej. Vládne návrhy ne
možÚ( byť zamietnuté sejlnonl bez predchádzajúceho ich pre
;zkúmania od sejmových výborov. Návrhy poslanecké lnusia 
bYf podpísane aspoi1 1/6 úst. počtu poslancova nemajú byť pre
jednávane na plenu až po uplynu tí 2 týždi10v od predloženia" 
ich vláde (čl. 66) , 

Čl. 69 určuje posobnosť senátu pri vydavaní zákonov. Po
sobnosf táto je rozšírená. Každý návrh nlusí byť predložený 
senátu. Jestli senát návrh bchOln 30 dní prijme bez zmien, mar
'šalek senátu ho predloží prezidentovi, čo schválen}T; jestli be
hOl11 tcj doby senát oznámi sejlnu námietky, to behOln dru
hých 30. dni ho vráti sejmu, s 'na"rhoVan)Tnli zmenalni, alebo 
zanlietacÍln usnesením. Jestli senát lehotu nedodrží aiebo jestli 
sejln zamietnutý návrh 3/5 vačšinou opaťi prijme, alebo s na
vrhovanymi znlenanli zanlletne, lnaršálek sejmu ho predložÍ 
prezidentovi, čo konštltúčne schvMen:(-. Jestli sejnl navrhované 
)senátorl1 ' zlneny neprijnle obyčajnou vačšinou, alebo nezan1Íetne 
13

/5 , návrh padá. 
Prezident republiky behOln 30. dni predložen~T zákon, čo 

konštitučne schválený svo,iirn podpisOll1 , kontrasignovaným 
min. predsedOll1 a ministrom spravedlnosti potvrdí a dá vy
hlásiť v sbierke zákonQv. (Dziennik Ústaw Rzeczypospo1itej ). 
Prezident može tiež zákon vrátiť sejmu so žiadosťou opatovného 
prezkúmania. Sejm na najbližšonl zasedaní zákon prezkúlna. 
Jestli sejm a senát vrátenf zákon opet absolútnou vačšinou 
'úst- počtu poslancova senátorov schvá1i, alebo pri nedostatku 
tej vačšiny v senáte 21s vačšinou úst. p. p. v sejme prijme, 
prezident zákon potvrdi a nariadi ' jeho publikáciu, alebo roz 
pustí sejll1 a senát ' (čl. 70..) , 

Čl. 71. obsahuje ustanovenia t) moci prezidenta vydávať 
v dohe rozpustenia parlamentu, Hež y dobe , keď tento neza
sadá, dekrety s lnocou zákona v 111edziach štátneho zákono
dárstva. 

Dekrety líe nenložú sa t~Tka ť: 

a) znleny ústavy, zákona volebného, zákona o konstituč
nej zodpovednosti ministrov, sposobe výkonu kontroly parla
m entnej nad štátnými dlh~mi; 

b) rozširenia alebo obll1edzenia oboru zákonodárstva, pri
zllaného voliaciln orgánonl teritorialnej samosprávy; 
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c) zvyšenia alebo sniženia počtu nováčkov v dobe n1ieTu ; 
d) rozpočtu ;. 
e) meny: 
f) zavádzania nových daní a zvyšovania dávek (povinných) 

o viac ako 10%; 
g) zavádzania nových luonopOrov; 
h) pozbývania a zafažovania štátncho, nemovitého luajetku ; 
i) robenia póžičiek štátnych , okrem investičných; 
k) amnestií. 
Ústava móže prezident.ovi prikazať moc vydávania dekre

'tov aj v týchto oblastiach s výnilukou ' zm.eny ústavy. 
Dekrety v tomto článku uvedené móžu byť vydávane s od

;volánim. sa na ustanovenia ústavy v tomto článku, na návrh 
ministerskej rady a podpísané prezidentom, min. predsadou, 
m.inistr0111 spravedlnosti a vyhlásené v Deníku ústav. 

Dekrety pozbývajú plátnosti, keď nebudú predložené 
sejluu behom 14: dni po najbližšonl zasedaní. 

Zákon nadobúda plátnosti dňom vyhlásenia, jestli SálU 
nič iného nestanoví. 

Následujúca hlava (Vn.) obsahuje ustanovenia o rozpočte, 
o spósobe jeh<;> prejednávania, schvarovania atď. 

Hlava VIII. hovod <:> finančnej kontrole. Vláda je povinná 
ku každoročnému predkládaniu uzavierky štátnych · účtov par
laluentnej kontroly (čl. 70.). Spósob tej kontroly určí zvláštna 
ústava (zákon). K celoštátnej kontrole administracie, čo sa 
týka financií, skúmania, uzavierky účtov. štátnych, ďalej ku 
každoročnénlu navrhovaniu sejluu udelenia alebo neudelenia 
vláde absolutoria je sriadený: N ajvyšší štátny kontrolný úrad -
' (Najwyzsza Izba kontroli). lJrad ten zakláda sa na zásade. ko
legiality a súdcovskej neodvislosti členov jej kolegía, odstra
nitelných len cestou usnesenia sa sejmu vačšinou 3/5 za pri
tomnosti aspoň 2'/'3 celkového počtu poslancovo Prezes svOjflU 
postavením je rovný ministrom, je taktiež zodpovedný~ ale 
k 111inisterskej rade nepatrí. 

(S p r á v a a s a IU o spr á va.) Organizácia štátnej sprá
vy bude prevedená na zásade dekoncentrácie. Popri samospráve 
teritoriálllej bude sriadená' samospráva hospodárska ,pre jed
'notlivé odvetvia života hospodárskeho ako; komory zemedel-
ské, obchodné, priemyselné, živnostenské, práce nájomnej a iné 
riešenia verejného práva. 

N ajvyššia Hospodárska Konlora (N aczelna Izba Gospo
darcza) bude representantkou záujmov hospodárskych re
publiky. 

(S ú dni c t v o.) Súdy konajú svoje úkoly luenom republi
ky. SÚ neodvislé. Sudcovia požívajú sudcovskej imunity. Súdy 
nie sú oprávnené skúmať platnosť zákonov riadne vyhlásených 
' (čl. 93.). Cl. 95. hovod o súdoch porotných, čl. 97 . o ~údníctve 
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administračnom, rozhodujúcom o legalite aktov administrač
ných v oboroch administracie vládnej ako t~ž samosprávnej. 
, Čl. 98. predvída sriadenia Najvyššieho súdu, do ktorého kom
petencie budú patriť veci , súdne, občianske, trestné a adnli
nistračné. Čl. 99. hovorí o súdoch vojenských, čl. 100:. o Najv. 
súde kom.petenčnom (Trybunal konlpetencyjny) , ktorý bude 
rozhodovať kompetečné spory medzi úradmi administračnými 
a súdnými. 

Čl. 101. sa zlnieňuje o sriadeni. Nejvyššieho súdneho dvoru 
'(Trybunal Stanu). 

Tento súd má; byť složený z prezesa lnenovaného prezi
dentOln republiky a i2 členo'v, z ' ktorých 4 inenuje -prezident, 
,4 volí sejm a 4 senát. Členlni možu byť len osoby, ktoré nie 
sú poslancami, senátormi, , ani nie úradníkmi štatnými, ale 
~toré poživajú, pIne práv občiansk)'ch. 

Hlava XI. obsahuje ustanovenia o právach a povinnostiach 
občanov. ' Medzi všeobecnÝllli ustanoveniami pozoru,hodný Je 
'čl. 114., hovoriaci o o'chrane práva vlastnického, pti čom sa 
zmieňuje, že »len v prípadoch ústavou predvídaných dovofuje 
sa zrušenie, alebo obmedzenie vlastníctva, či osobného či kol
'lektivného z ohradu vyššieho záujmu a za náhradu «; ďale,i ' sa 
hovorí, že »poda, čo jedon z najdoležitejšich 'činitefov, čo sa 
'týka jestvovania rudu a štátu, nemože byť predmetom neob
lnedzeného obratu «, - Čl. 117. hovorí o ochrane práce, ďalšie 
o slobode osoby, lnajetku, svedomia a náboženstva, národ
nosti atď. 

Posledná hlava hovorí o revizii ústavy každých 2'5, rokov 
a o sposoboch jej prevedenia. 

* 
' Tým sme vyličili v krátkosti, čo obsahuje najnovší návrh 

porskej ústavy, ktorý je predlnetom pojednávani terajšieho 
parlamentu. 

Teraz ešte na zakončenie bude záhodno, zmienif sa o tom, 
aké vyhliadky k uskutočneniu má tento návrh, 

Pri prvom čítaní návrhu na plenuln sejmu, strany opozič
né zaujaly oproti nenlU, stanovisko zamietacie. Ale či tej takti
ky sa budú držaf a naďalej fažko, veriť; leb o nútnosf Zlneny 
ústavy a čo s tý-m súvisí, odstranenie »tajnej diktatúry« a za-

, vedenie pri silnej moci výkonnej opierajúcej sa o stálu vačšinu 
parlalnentnú s vládou harmonicky spolupracůjúcu, normálnych 
ponlerov do verejného života, uznáva celý národ i praje si 
'toho. A s volou, keď už nie celého národa, tak aspoň obrov
skej jeho vačšiny, . musí počítal každá politická skupina. Po
stavenie opozície sfaŽuje pri tom ajl to, že nestranný blok, 
ktorý by iste našiel sposob doplniť svoj počet do potrebnej 
~/3 vačšiny, nijak nezastáva neporušitelnosti vneseného návrhu, 
ba naopak hovorí, že návrh tento má byť základom k prácam 
fústavnýma može byť v podrobnej debate vo výboroch sejmo
v~rch článok . za . článkť?l11. pozmenený, rozširený, doplnený atd'. 
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K účasti v tých ' prácach vyzýva všetky politické strany. Jestli 
teda strany opozíčné, trvajúc na dosavadnom , stanovisku tých 
prác sa nezučastnia , a nevyjadria sa o návrhu konkretne, t. j. 
nepredložia svoj protinávrh, verejná mienka bude mať za to, 
že ony svojiIn stanoviskom nehája záujlny národa, ako hlásia 
práva paflamentu, ale svoje vlastné z8ujmy stranické. Pád ná
vrhu fahkOlnyslnosťou opozicie zavinený resp. neuskutočnenie 
zmeny ústavy mala by prel opozičné strany citefné následky. 

,A tých si opoziCia iste nepraje. Berúc toto ,do úv.ahy móžeme 
dúfať, že trebárs po prekonaní mnoh)'ch prekážok cestou oboj
stranných ústupkov, pofský parlament složí úspešne zkúšku 
svojej politickej vyspelosti a schopnosti k prospechu národa 
a štátu. K výsledku p~ác pofského par1am.entu sú upjaté zraky 
nie len doináceho obyvatefstva, ale a i celého zahraničia a naj
l:>ližších súsedov zvlášť. k čo vodítko' určujúce Slner ústavnych 
prác pripOlnenieme 'Qofským štátnikom slova _ nedávno zomre
lého vefkého právnika a politika prof. W. L. Jaworského, 
jednoho z Ilávrhov poľskej ústavy: 
'~: . » ;Ca~ajrne, na dobu, v ,ktorej sa naši zákonodárci budú 
čudovať, keď objavia, že konštitúcia je každorazovým rozrie,. 
'šením. problému uvedenia v harmoniu slobody s právom. Len, 
aby tonlU porozumeli, že sa tu jedná o harmoniu a že beda 
:štátu, ktorý právo zabijá pre slobodu a slobodu pre právo. « 

\ ' 

Lit e r a tu r a : Konstytu.:ja Rzeczypospolitej Polskiej z 17. marca 
1921 r. - Prof. W . Makowski : » Polská ústava z roku 1921 a její re
forma r. 192q,« (Současné Polsko.) - ) Ustava - konstytucja Rzeczy
pospolitej Polskiej. c Wniosek poslóv z Klubu Bezpartyjnego wspód
pracy z Rzadem w spra!wie zmiany Konstytucj i. vVarszava, Sejm R. P ., 
6. II , 1931. 

Některé zvláštnosti sovětského 
civilního soudního řádu. 

Dr. František Š taj g 'r (Bratislava). 

Základním rysem sovětského státu, jenž jej staví v protivu 
~ápadoevropských a amerických demokracií, je jeho vyslove
ně třídní povaha. Tato je všude, jak známo, zdůrazňována 
a - právně je vyjádřena a zabezpečena hlavně v čl. 1., 2., 4., 5., 
6., 7., ' 8. a 14. konstituce , sovětského státu. Čl. 2.\ přímo pro
hlašuje, že ruská republika »je socialistickým státem dělníků 
a sedláků« , a proto se v čl. 1-.4. stanoví, že republika »dávajíc 
se vésti zájmy pracujících« »zbavuje jednotlivé osoby a jed
notlivé skupiny (t. .1. třídy obyvatelstva) práv, jichž používají 
na úkor zájmů socialistické revoluce.« Vše, co se v Rusku děje, 
m á sloužiti třídním zájmům a poněvadž se stát opírá o tyto 
třídní zájmy, má to současně sloužiti jeho zájmům. Soudnictví 




