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hlás á, že prO' dnešní nemecké právD je nejvýznamilejšj staré právD germán
ské, zatím CD vývoj novejší má význam pDmerne . malý; TDtD tvrzení však 
nesnese vedecké kritiky, a tO' jak prO' DbDr práva verejnéhO', tak prO' DbDr 
práva sDukrDméhD. Není treba pDliticky nezaujatému pDzDrDvateli dDkazo
vati, že dnešní nemecká ústava a správa má dalekO' blíže k ústave a správe 
posledních století než k primitivní germánské »civitas« a » Sippe«~ S'tejne 
v soukrO'mém právu není mDžnD pDpríti mDcný viiv ,prá-va rímskéhO', recipD
vanéhD práve v dDbe nDvé. 

Avšak práve v tomtO' smeru je nutnO' si vši:rmiouti, jak zmenil autor 
svlij näzorza posledních nekolik let! Ješte v r. 1932 vposledním vydání 
Brunnerovy učebnice dejin nemeckéhO' práva, které Schwerin pripravil 
a nDVe zpracoval, naj deme IO'yální zhodnocení významu recepce rímskéhO' 
práva. V učebnici z r . 1934 a ješte vícev práci, kterou se nyní zabýváme; 
však již autor mluví O' recepci zcela jinak. Konstatuje' ji proste j'ako nepo~ 
píratelný fakt, avšak hned dodává, že tento fakt nesmí býti preCeňDVán. 
;PDdrO'bne uvádí území, kde recepce neniela úspechu (Švýcary, Šlesvicko
HDlštýnsko) a zdurazňuje národní prO'udy, které proti recepci stavely 
puvodní právD nemecké. Pre stO' však zmiňuje se O' romanistických pracích 
Savignyho a O' jejich vlivech na redakci platného nemeckého DbčanskéhO' 
zákO'níka. 

~ráce Schwerinova má mimO' výhrady, které jsme uvedli, mnO'hO' 
kladu. Nejvetším z nich je práve skutečnost, že popisuje alespDň ve starší 
dDbe právní vývoj všech germánských národu. Ani jasné a prístupné pDdá
ní - u nemeckých knih bohužel tak rídké - neníposlední prednDstí díla. 
NutnO' ji však bráti Dpatrne dD rukou, ponevadž na .mnO'ha místech . dDka
zuje, jak i zkušený autor dO'vede podlehnouti zása~um pDlitiky dD vedy. 

Dr. Vanek. 

Zprávy. 

Návšteva prof. Olivier-Martin~ v Praze. PaHžský prDfesDr právní 
histDrie Fran~Dis Olivier-Martin pfijel koncern dubna dD Prahy, aby na 
právnické fakulte KarlO'vy university a ve Francouzském ústavu A. Denise 
proslovil tfi prednášky z francouzských právních ' dej in. Pojednal v nich 

' O' methodách asimilace jednotlivých území pfičleň,ovaných Ok centrálnímu 
státu francouzskému a o' jazykové politice francouzských králu. Nejzají
mavejší bylD kDnstatování, že jak po stránce politické a právní, tak i po 
stránce jazykové francouzští králové zachovávali vždycky nejvetší umír
nenost vilči nDvým územím, nevnucujíce jim násilne nový právní rád nebo 
jazyk; . tO' všechnD ovšem v Dčekávání autDmatickéhO' vývDje k jednote, dík 

. pružnému právu Dbyčejovému. Prednášející, . typický francouzský vedec, 
upoutal ve svých prednáškách velký počet po~lu(lhaču, mezi nimiž byly 
i čelné osobnDsti z našehO' praktickéhO' života.· 

Dr. Vanek. 
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V poslední dobe vydal »Ceskoslovenský Kompas« nové dva svazky 
.své sbírky Komentovaných zákonu československé republiky. Obsáhlý 
svazek o 731 stranách tvon »Zákony lesní, honebnÍ, rybáfské a o ochrane 
výroby zemooelské, platné v zemi české a moravskoslezské«, jež usporádal 
JUDr. Egon Z e i s. Autor, jenž byl po radu let činným u bývalého zemské
ho výboru, nabyl v uvedených oborech velmi dukladné praxe, takže ujal se 
zkušenou rukou usporádání díla, jež bude spolehlivým vodítkem pro kaž
dého, kdo bude nucen ve svém povolání zmínenou legislativou se zabývati. 
Druhý svazek »NejvyššÍ správní soud«, obs~hující komentár k zákonu 
o nej vyšším správním soude a k jednacímu rádu pro nejvyšší správní soud, 
je z péra Dr. Zdeňka Rád l a. Upozorňujeme české právníky na obe tyto 
nové edice, by jim venovali svoji pozornost. Cena Komentáre Zeisova je 
90 Kč, Rádlova 60 Kč; objednávky pHjímá každé knihkupectví. 

»Ceskonemecké právnické názvoslovÍ« od vrch. soud. rady F. Vol fa 
a vrch. odbo rady Dr. F. Ehl ema nna. Vydalo nakladatelství Ceskosloven
ského Kompasu v Praze-Smíchove. Cena výtisku v polokožené vazbe 125 Kč. 

Dílo, které vycházelo v sešitech, je již dokončeno. Jednotlivé sešity pro
kázaly zretelne potrebno st slovníku. Nejen odborný, ale i denní tisk uvítaly 
dílo s plným uznáním. Obsahuje jen výrazy, vyskytující se v právnických 
spisech, zvlášte ovšem v zákonících. Zde se autoH snažili, aby jejich práce 
byla úplná, proto nejen excerpovali dosavadní slovníky, nýbrž pfihlíželi 
i k zákonum a nanzením, právnickým časopisum a knihám. Bežné obraty 
reči, jež se často vyskytují v živote právníka, byly rovnež do díla pojaty 
a to nikoliv v nepatrné mífe. Dno jest duležité jak pro českého tak i pro 
nemeckého právníka, jemuž ani nejvetší dnešní slovníky nemohou vždy 
podati presný odborný výraz. Tím spíše je predností tohoto slovníku, že 
zahrnuje i výrazy z poslední doby. Pro českého právníka bude tato kniha 
vítanou pomuckou pH sepisování nemeckých spisu, nemeckému umožní 
snadno vniknouti do bohaté české právnické literatury, jejíž význam stále 
vzrUstá. 




