oznámenie to prišlo v známosť žalujúcef firmy a ona by sa škody nebola
vyvarovala, lebo žalobníčka ani netvrdila, tým menej ale preukázala, že jej
majitelia prípadne zamestnanci v kritickom čase, t. L v decembri 1920,
čítali na Slovensku vychádzajúce časopisy.
Bolo zaiste v zájme žalobni~ky, aby súd toto čítanie slovenských
časopisov považoval za preukázané, lebo: len z toho by -sa na príčinnú
súvislosť medzi údajným opomenutím správy čsl. štátnych dráh a škodou
žalobníčke spôsobenou usudzovať mohlo. Majúc taký zájem bola ale žalobníčka dľa ~ 269. o. s. p. aj povinná, ono čítanie časopis:ov, na Slovensku
vychádzajúcich, svojimi majiteľmi, resp. zamestnancami preukázať, a neni
oprávnená túto svoju dokazovaciu povinnosť na stranu žalovanú presunúť.
Neni tedy daná príčinná súvislosť údajného opomenutia správy čsl.
štátnych dráh sú škodou žalobníčke spôsobenou. Bez teHo ' príčinnej súvislosti je ale tá · skutková okolnosť, že správa čsl. štátnych dráh zanedbala
verejne oznámiť ztratu razítka stanice Bánoviec, pre spor zcela ľahostajná
a javí sa · dokazovanie tejže nepotrebným. Neprehrešil sa preto odvolací
súd, pominuv dôkazy o teHó ľahostajnej skutkovej okolnosti žalobníčkou
nabídnuté, proti platným formálneprávnym pravidlám a preto N. S. dovolanie žalobníčky rozsudkom zamietol.
Rv III. 251/24 z 26. X. 24.
Právnu domnienku. že manželka bola spolunabývateľkou pri nabývaní
majetku za trvania manželstva, nepodvráti ani tá skutočnost. že nabývací
úkon bol uzavrený len v mene manžela.
Podľa skutkového stavu, pozemky zapísané v poz. kn.,
ktoré si
žalobník právom vlastníctva prisúdit žiada, a jeho manželka kúpili smluvou z 25. IV. 1897. a vlastnícke právo na kúpené pozemky bolo na ich meno v rovných čiastkach vložené do pozemkovej knihy.
Zistená je ďalej skutočnosť, že K. O. uzavrel sňatok s B. li. dň a
13. VI. 1894 ' a že K. O., ~ ktorý zomrel 7. VI. 1908, - ačkoľvek po
uzavrení kúpy ešte 11 rokov žil, nenapadol vklad vlastníckeho práva, ktor ý
sa stal na polovicu spornej nemovitosti 'k dobru jeho manželky.
Právnym pravidlom je, že za trvania manželstva úplatnou smluvou
nadobudnutý majetok je koakvizíciou a právna domnierika ie, že manželka bola spolunabýväteľkou pri nadobudnutí majetku, za trvania manželstva nadobudnutého.
Na podvrátenie . tejto právnej domnienky nestačí ani skutočno1sf,
že nabývací úkon bol len v mene jednoho z manželov uzavrený, - ani v y kázanie toho, že manžel (resp. manželka) mal osobitný majetok.
Zreteľom na horejšie právne pravidlo a na uvedený skutkový stav, správne dospel odvolací súd k tomu právnemu záveru, že sporná polovica majetku. - jalm majetku spolunadobudnutého, bola vlastníctvom ma nželky K. O., ktorou ona jako vlastníčka právom mohla disponovať, poneváč majetok ten kúpený bol za trvania manželstva K. O. a jeho manželky, - rodičov žalobníka.
Z horejšieho nasleduje, že odvolací súd neporušil žiadne formáll!e,
ani materiálne právne pravidlo. keď žalobu zamietnul.
. Rv III. 134/24 zo dňa 2. X. 24.

Rôzne zprávy.
z laJdvOlkláltiSke.i

Komorv v TUlrčilalllSlkom Srv. MarJttioe. Tá ;()

L'IP OZ O,fTIiw:e

všetkých svojich členov. že 7 iniciatívy Dra JOlZefa Dolanského. ministra
spravedlnosti, utvorená bola Československá spoločnosf pre trestné právo,
ako odbočka »L'Association internationale de Droit· pénak
.
Členovia Československej spolo'čnosti pre trestné právo sú súčas ne
členmi spomenutej »Associacie« a za ročitý členovský príspevok 20 fra nkov dostávajú publikácie »Bib!iotéque inreTna-tio'TI-ale de droit pén al«.
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jy nebola
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Advokátska komora snažne odporúča svojim členom vst upovat do
tejto novej organizácie. ktorej účelom je studium účinného boj,a proti zlo,č innosti a najmä otázka internacionálneho trestného práva.
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Advokátska komora v Turčianskom Sv. Martine upozorňu.ie všetkých
:svojich členov, že v Znojme účinkuje inkasačná kancelaria Jifí Rilbenstein. Pohľadavky kupeckých firiem dáva s1 cedovaf II pri súdoéh vYS,ttipuje jako žalobná stránka. Má takmer pri každom súde na Morave svojích agentov a uchádza sa o spoluprácu u adv'Okátov. Týmto navrhuje
podmienky nedôstojné advokátskemu stavu, ponúka útraty právneho zastúpenia p·odľa výšky vymoženej požiadavky a pri ned'Obytn0 3ti len ná'hradu hotových trov.
Advokátska komor,a v Brne vyslovuje, že IPrijatie zas,tup'Ovania Ril.
bensteinerovskej firmy a to zastupovania pod udanými p.odmienkami považova ť bude disciplinárnym previnením.
Advokátska komora upozorňuje na toto všetkých členov a dodáva,
že so zásadným stanoviskom brnenskej komory súhlasÍ.
Turčiansky Sv. M.artin, dňa 14. februára 1925.

*
Disciplinárny súd advokátskej komory v Turčianskom Sv. Martine
nálezom č . 580/1924/IV oslobodil Dra ........ ., advokáta. od disciplinár'n ej 'Obžaloby a tento nález doručený bol obvinenému v slovenskom znení.
Advokát podal žiadosť založenú na § 2. zák. Čís . 122/1920 a žiadal,
:aby mu nález bol aj v maďarskej reči doručený.
Disciplinárny súď komory túto žiadosť zamietnul. dôvodiac, že pre
advokátsku komoru a jej súd smerodatným je § 3. jazykového zákona a
nie § 2. Teda komora povinná je oprávnene v menšinovej reči pŕedložené
·podania vybavit, ale na rozdiel od § 2. doslovné znenie § 3. nehovorí, žé
by sa toto vybavenie muselo diať v reči podani.a.
Menovaný advokát proti tomuto usnes~niu podal jazykovú sfažnósf
:na ministra spravedlnosti podľa § 7 . . ja4ykového zákona.
Minister spravedlnosti výnosom č. 36.229/24 nevyhovel teHo sfažnostl
:a správnym uznal stanovisko disciplinárneho súdu.
Proti výnosu ministra spravedlnosti menovaný advokát podal sfažnost
na Najvyšší správny súd .
Táto sfažnosf vyhotovená a podaná bola v reči maďarskeL
Najvyšší s'p rávny súd pod číslom 22412/24 odmietol túto sf.ažnos f,
dôvodiac, že vzniknul spor o použití jazyka, ktorý má r,i ešif Najvy.šší
.správny súd, v tomto prípade v Turčianskom Sv. Martine. kde má sídlo
disciplinárny súd advokátskej komory. Keďže v súdnom okrese v turčianskeho sv~ martinskom nebýva 20 % štátnych občanov maďarského jazyka, ,p reto sťažnosť mohol podať menovaný advokát jedine v jazyku
štátnom. Preto Najvyšší správny súd v maďarskom osnov.aní podanú
.sťaž nost, ako neprípustnú odmietnul podľa ~ 21. zákona o slp rávnom súde.
, Čísl o 101/1925. I.

Dr. X. oznamuje, že je spoločníkom fy Fr. Y. a Dr. X., továrňa na
rum a Ilkéry v N. Mieni z firmy vystúpiť a z registra sa dať vymazaf, alt.
mieni dovolif spoločníkóvi, aby doterajšiu firmu nezmenene mohol ďalej
~up otrebova

t.

Dr. X. žiada si od Nomory vysvetlenia,
.prípade zapíše ho do soznamu členov?

či

komora totiž v t akomto
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Usnesenie.
Advokátska · komora v Turčianskom Sv. Martine žiadateľa uvedomuje, že v tomto prípade nemohla by považovať ho v udanom priemyselnom podni1m úplne neinteresovaným. Vystúpenie z firmy, vymazanie z registru značia len formalitu. Majetkovú zainteresovanosť zatajovať síce
možno i pred advokátskou komorou, ale jednako komora nemohla by Súhla sito 'a by pod menom IDr. X. jestvov,a,l a ,aj ,advokátsim kance.Iári.a, aj' tov árňa na rum a likéry. Takýto stav nesrovnáva sa s dôstoJnosťou adyokátskou.
Pri posudzovaní prítomn ej veci toto stanovisko je pre advokátsku
komoru smerodatným ,a !podla toho by pokra'čoVla:,I'a komora, jestli by žiadateľ podal pro.::;bu, aby bol do soznamu advokátov zapísaný.
Turčiansky Sv. Martin, dňa 4. apríla 1925.
Číslo 5509/25. Aby sjednoceno bylo,
ofioielních sbírek rozhodnutí nejvyššího soudu . . jak v rozhodnutích soudu samých, tak i ve výnosech; sdeleních ·a zprávách narizuje
ministerstvo spravedlnosti po dohode s presidiem nejvyšišíh'Ú soudu, aby
sbírkyro'z hodnutí nejvyššího soudu označovány byly takto:
1. Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu, ·porádaná presidiem nejvyššího s·o udu a redigovaná druhým presidentem Drem Vážným, »Sb. n. S.«
(nemecky »Slg. O. G.);
2. Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu porádaná ministerstvem
spravedlnosti »Sb. m. spr.« (nemecky »Slg. J. M.<d.
Je-li nutno zv,láš"te o.značiti , zda-li jde 'ú rozhodnutí" trestní nebo civilní, budiž ke shora uvedené zkratce dodáno ješte: »civ. « nebo »tr. « (nemecky »Ziv. « nebo »Str.«).
Místní udání data a Čísla jednacího toho kterého rozhodnutí neivyššíha soudu, které uverejneno bylo v jedné z oficielních sbírek, budiž
uvedeno toliko bežné číslo, pod nímž rozhodnutí ve sbírce bylo uverejneno'
(na pr. Sb. n. s. »tr. Č. 454»).

Z minis.tershla sIP,f,aved:llllolS'ti.

označování

IIIi

UeV1áltý meú11JáJrodní vezeň,S!ký si,ezd. V,el dneldh 4. ,až 10. 'swna t . .r ~
koná se v Londýn,e devátý mezinárodní vezeňský sjez,d. V meziná rodní vezeňské komisi, která sjezd pofádá, je zastoupeno 21 státu, meú
ni~mi naše republika. Komise uspofádala dosud (od roku 1872) osm mezinárodních sjezdu, které z užšího okruhu t. zv. vezeňské nauky postupne
rozširovaly svuj zájem i na jiné otázky trestníha práva i fízení. Zejména
problémy trestního práva mládeže, podmínečne a neurčité odsouzení,
otázka krátkodobých trestu na svobode, zamestnání vezňu byly opetovne
pfedmetem jednání, jehož výsledky spoluuróovaly nezfídka vývoj trestního zákonodárství. Pro leto'šní sjezd bylo podáno z Československa deset
r eferátú z celkového počtu 139. P'r áce sjezdu je rozdelena na tfi sekce:
zákonodárnou, správní a sekci preventivních opatrení. V prv n í sekci
bode jednáno o 'otázce oportunity a legality, o náhradách krátkod'Úbých
trestu, oneurčitém odsouzení v toji pr,oti zlo,č.jncum, ktefí se dopustiM
trestných činu méne závažných, a o tom, jak napomáhati uskutečnenf
individualisace trestu. V dru h é sekci bude debatová'n o 'Ú' zvláštní vazbe
pro zpetné zlo'čince , o zafízeních pr'Ú zkoumání vezňu, o tfídení vezMI"
o úsporách vezňu. T f et í sekce bude se zabývati kontrolou osob pod ....
mínečne propuštených a ods,ouzených, opatfeními proti mez,i národním zločin cum, ochranou proti škodlivému vlivu vyobrazení a kinematografU ~
o opatreních proti os,obám nenormálním a o umísťování detí v rodinách
k nucené výcho:ve. Krome toho pofádá se me z i nár o dní a n k eta o organisaci s'Úudnictví mládeže a jeho výsleddch, j·a hož i o zárukách vyšetrovací vazby v jednotlivých zákonodárstvích. Sjezd koná se v místnostech
»Imperial Institutu South Kensington « (u liydeparku) a mohou se ho,
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iÚ častniti oficielní zástupci vlád, členové parlamentu, státních rad a podobných sboru, členové Institut de france a Národních akademií. profesori.
..docenti a lektori vysokých škol, úľedníci ministerstev spravedlnosti,vnitra
a Zahraničí, jakož i vezeňské správy, _soudci, advokáti, zástupci vezeň
.ských společností, členové společností pro o'c hranu mládeže a pro péč i
.o propuštené trestance, členové výboru pro prípravu sjezdu. osoby významné pracemi z oboru vedy práva trestního a nauky vezeňské , osoby
zvlášte pozvané meziriárodní vezeňskou komisí. Sjezdový poplatek činí
1 libru šter!. účastníkum dostane se prípravných prací sjezdových a vý.tisku sjezdových pubHkací (Actes du Cortgres). Jazyk francouzský jest
{~ficielní rečí sjezdovou, avšak prip.ouští se též jazyk anglický a nemecký.
Učastníci sjezdu hlastež se tajemníku A. J. Wall ĽSg .
:tI orne Off ice, W i the h a ll, L o nd on, jem u ž hu d i ž z a s 1 á n
's j e z d -o v Ý pop 1 ate k. Zás,t upcem Československa v mezinárodní vezeňské komisi jest odbor·o vý prednosta ministerstva spravedlno'sti Dr_
:Emerich Pol á k.

Literatura.
JUDr. Ri cha r d Bé br: Zákon z 9. tHna 1924 Čís. 221 Sb. z.a nar.
IO p{)jiš,tení zamestnancu ilJlľO ,pfí.p!aJdi ne.motCi. i.tliVlaILJd'l,t y 'a, ,Sttáľí .čl 1e!h.o výmam m,o ÚiSlta'f fií z31()patrení po}ištelJ1lCUV a J)fi~,ltUšn~kuv ieiiocb ,rodin_
V Praze 1925, str. 18. Vyšl-o v kniho;yne Svazu českÝch okresu a nákla,dem tohoto svazu. Autor, sekční šéf mtnisterstv,a verejného z-dravotníctva :a telesné výchovy, obírá -s e dusledky, ~elž velikolepé: ,dílo sociálníhb pojištení
bude míti pro verejné ústavy léčebné a pro ôinitele, kterí js'ou finančne
interes-ování na zrizování a vydržování dotyčných ústavu. Auto'r nejdríve
-vytýka rozdíly, jež v oboru nemocenského pojišfování se tOb.jev.;ovaly mezi
-zememi českými a Slovensku. Nepríznivejší ,pro státní p-okladnu byla na
príkIad ustanovení § 9. zák. čl. XXI: 1898 a ,~ 2C6. zák. čl. XIX: 1907 ;
§ 55. zák. čl. XIX. 1907; § 3 lit. c) a lit. e) zák. čl. XXI: 1998. neprízni-vejší pm pokladny nemocenské byla ustanovení § 59. zák. čl. XIX: 1907.
Na to autor vyličuje, jaké zmeny nový zákon o s-ociálním poHštení
naproti dosavadnímu stavu provedI ; jsou to zejména §§ 149, 153, 145 až
147, 149, jichž dosah autor podrobne vyšetruje. - Treba plne souhlasiti
s autorern, že jest nutno, aby byly dríve ješte, než-li zákon o sodálním
:pojištení vejde v účinnost, jed II o tne upraveny ,~redlPisy o úhrade léčeb
ných výloh ve verejných ústavech léčehných (na Slovensku _zákon čl. XXI:
1898, v - zemích českých ruzné dosti staré predpisy, zejména i vz)11edem
k mezinárodním smitOuvám. Spisek Dra Bébra možno jako velmi instruk-tívní vrele doporučiti.
L.
P,rolf. Dr.
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vládou našou menov.anej tOte vypraoovanie nového občianskeho zákonníka,
vydaním týmto vyhovel už dávno pocHovanej potrebe. Dosaváď nemali
sme vy;d.ania Qbčianskehd zák,onníka v terajšej jeho platnosti melen
v československom, ale ani v nemeckom jazyku. Prof. Weiss predkladá
-iu občiansky zákonník v tom obsahu jako toho času -platí. CieT,o m prehľadu o,s obite označuje kolmými čiarami predpisy nové. totiž všetky, ktor é
neboly obsažené v pôvodnej osnove, jako i iné p.redpisy. ktoré sa vzta-hujú na občianske právo. Upotrebiteľnosť vydania zväčšuje mimo toho,
že obsahuje vedecky vyhrané judikáty. Dosavádne vydania maly i tú
-chybu, že judikáty neboly v nich presne vyjadrené, ale len označené
heslami a poukazmi na sbierky. judikátov, ktorých čitateľ mohol len v tom
prípade u,p,otrebiť, keď Imal; shierky judikátov - rakúskyclh zl dávnej dob y,
ktorej výhody slovenskí právnici zpravidla nemali, IP retože zrie~dka mali
príležitosť tieže študovať, takže v takýchto vydaniach sdelené mnohé
. číslice boly štúdiu len na závadu. Významné je toto v ydanie z,v lášte pre
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