
384 Literatura: 

Garin-Michailov~kij: Mezinárodní smlouvy a Společnost Národů (str. 
980, 1102, 1200). Obšírné toto projednání zabývá seotázkou právní závaz
nosti mezinárodních smluv, jakož i vzta4em Společnosti Národů k otázce 
této. Autor zdůrazniv, že zásada pacta sunt se~anda byla vždy zachovávána, 
probírá blíže j~dnotlive theorie, jež snaží se zásadu tuto odůvodniti. Nejvíce 
pozornosti i souhlasu věnuje theor:ii Bergbohmove-Jellinkově, jež závaznost 
mezinárodních smluv vysvětluje sebevázaností st átní vůle. V této souvis
losti dotýká se autor problému třídění mezinárodllích smluv a rozeznává 
4 katogorie,z nichž prvá (ku př. mírové smlouvy) plodí jen práva subjektivní, 
kdežto ostatrí (ku př. konvence o námoř:p.í válce, poštovní Unie, haagská 
konvence o zákonech a obyčejích války), jez jsou produktem teprve poslední 
doLy, jsou prameny mezinárodního práva objektivního. Dále všímá si autor 
zásady clausula rebus sic stantiblls, a doka:wje, že nebyla nikdy plrě uzná
vána ani v theorii, ari v praxi. V poslední cásti svého pojednání zabývá se 
autor předpisy čl. 16- 21 pakta o Společnosti Národů, jež mají vztah k mezi-
národním smlouvám. Kalousek 

Zprávy. 

Tře tí s jez d p r á v n i k ů čes k o s 10 ven s k Ý c h 
v Br a ti s 1 a věr. 1930. 

Společná schůze zástupců pořada telského výboru se usnesla: 
Třetí sjezd právníků čsl. svolá se do Bratislavy na den 11.-14. října 

1930. 

Určují. se tyto sjezdové otázky: 

: I. Vědecký odbor pro občanské právo: 

1. otázka: "Mezimístní právo vnitrozemské a jeho úprava do úplného 
sjednoceni občanského práva". 

2. otázka: "Jak čeliti škodlivému drobeni rolnických usedlosti?" 
3. otázka: "Zajištěni stavebních pohledávek." 

II. Vědecký odbor pro soukromá práva zvláštní: 

1. otázka: II\,Na jakých základech by se mělo upraviti právo akciové?" 
2. otázka: "Ochrana autora v o boru radiodiffuse se zřetelem ke článku 

ll. bis usneseni římské konference 1928"; 
3. otázka: " O převodnosti pojistného nároku při pojištěni škodovém." 

III. Vědecký odbor pro občanský soudní řád: 

1. otázka: "Mají-li býti připuštěna nova v odvolacím řízení a v jakých 
mezích?" 

2. otázka: "Zda se doporučuje rozšířiti působnost samosoudce?" 
3. otázka : :"Má-li se připustiti žaloba o obnovu řízeni ve sporech o rozvod, 

rozluku a neplatnost manželství?" 
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IV. Vědecký odbor pro právo trestní: 

l. otázka : "Doporučuje se změniti ustanovení platného zákona o ochraně 
cti, jmenovitě proti útokům v tisku a jakým způsobem ? " 

2. otázka : "V jakých směrech je žádoucí reforma porotních soudů?" 
3. otázka: "Jak by mělo býti upraveno trestní soudnictví nad mládeží?" 

V. Vědecký odbor pro právo veřejné: 

l. otázka: "Vadné správní akty" . 
2. otázka: "Zda je nutno zdokonaliti právní garancii občanů v našem 

právním řádě?" 
3. otázka: "Státní podniky, jejich organisace, správa a rozdíl od podniku 

a ústavu veřejného." 

V I. V ědeck Ý odbor pro právo finanční: 

l. otázka : "Doporučuje se zachovati instituci vyrovnávacích fondů?" 
2. otázka : "Reforma trestního práva důchodkového". 
3. otázka: "Reforma práva poplatkového." 

Písemné vědecké práce o těchto otázkách mají se podati do konce 
března 1930 a pokud možno n emají přesahovati 3 tiskové archy garmondo

. vého tisku formátu Právního Obzoru. 
Vědecké práce, uveřejněné tiskem, honoruje Právnická Jednota na 

Slovensku literárnim honorářem 400 ' - Kč za tiskový arch, a kromě toho 
o bdrží autoři zdarma 30 autorských výtisků své práce. 

Vědecké práce může podati každý účastník nebo host. 
Účastníkem se stane každý přihlášený absolvovaný právník česko

slovenský, který zaplatil sje-zdový příspěvek a obdržel legitimaci a hostem, 
kdo se přihlásil a obdržel legitimaci hosta. Může podávati písemné práce, 
rokovati o sjezdových otázkách, projednávaných ve sjezdových schůzích 
vědeckých odborů a může v nich promluviti k téže věei nejvíce dvakráte 
po 10 minutách. 

Jedna cí řeč je československá. Předseda rozhoduje o pHpustnosti 
jiného ja zyka. 

Sjezdový příspěvek určen penízem 50' - Kč. Sjezdový odznak, pra- · 
poree na žerdi s · § § § v modrém poli, v bílém poli jméno Bratislava a v čer
v eném poli letopočet 1930, proveden bude v emailu. 

Kolegové se zvou k nejhojnější účasti na této vědecké soutěži. 

V Bratislavě v listopadu 1929. 

Předseda: 

Doc. Dr. VZad. Fajnor 
v. r. 

5bornlk věd právnich a státních. XX I X. 

J edna t el: 
Dr. Cyr. Bařinka 

v . r. 
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