Ad § 310. tr. z.
Neilli pr,erkročením obžaloby. u·znal-.li súd na neopatrnosť obž'aqovap.ého
v inšom smere, než ju spatrovJala obža],oba.
.
Zm J 745/24.
O,bža]ovaný, ml,adý ,silný človek, uchopi,1 v :hádke 66r,očnú s,t arenu
za rameno a ,otočil ju, ,aby '.išla domov, 't ak silne, že upladla a taŽlko sa
zranila. Čliill ,z,arkll:adá neopatrné jedna/nie dYla § 310. tr. z.
Zm III 696/24 iZ 27. I X. 1924.
Bul,o-li následk'om ne OIPa trno'SiÍ'i IpáClhaJteľa Plo.škodenýoh faJŽlko 8 ľudí,
spkhal obžalovaný osminásoihný ,pre'čin dľa § 310. tr. z.
Kr LII 87/23 lZ 20. J. 1925.
IPoškodenie musí byt v !prí'činne!j súvislo'sU s nedbalosf·ou.
Kr. HI 398/23 lZ 1. IV. 1925.
OmYlI, ,že piU,šk,a neni naNi-á, meospraved:lňu(je pa,Clh at ef.a , 'lzä-li mu
v t,omto smere vy,tknúť ued'balosf.
Kr 'I 747/23 lZ 26. III. 1924.
!Rídi'č automa,bilu je odpovedný za úraz, ktorý na's tal tým, že nezasItavil v ča/s C1Juto.mob!i1, ačplfáve v-idel, že ;sa ,klolne plašia.
Kr. I 237/.21.
iR.ícLi,č /C\J'll,DomobdLu nemá p'al"vinillJosN ,po'čítať ·s tým, že chadec pre
hluahlOtJU nerplolčud'e dáv,aJl1éha znamenia.
Zm ltI 601/24 rz 13. LI'I. 1925.
Rítdilč aJu1J~moblilu ie pta'Vi'l1ll1ý v zatáčke 'Siilnice, trebárs mimo os.adu,
jef 'olpatf/ne ,a dávať o!pätovne /výstražné znamenie.
Zm ,I 137/25 ,z 18. IIV. 1925.
Strojvo.dca je za všetký,C'h okalno's tí pavinný dbať vše'bkých náves·tí
na .trat.i.
Kr II 891/21 lZ 22. XII. 1922.
Pas·wnovač mtpovedá za sp,rávne padLa,ženie odsunutého vozu. Stačí
aj nevedamé zavinenie. DOlZorca nad 'poISJU!nolvaním ručí nielen za to, že
roZ'k,a'z bal daný, aloe aj za ta, že Ibal správne ,p revedený.
Kr II 563/21.
Železni' čný Isriadelne·c ško.lený pITe ur,čité odvetvie slu,~by ·nesmie sa
vmešovať :bez nutnelj patreby do iného odvetvia železničnej s'lužhy.
Kr ,I I ,389/23 lZ 22. II. 1924.

f .

Rôzne.
Uprá,z dnená proliesura. Na čestké vysoké školle te,chtnické v Brne
ohsadí Sie ,st'olk,e plra »Nár:a,c1ní ho,spodáfstvÍ«, u'p rázdne,ná odchodem Pľto.f.
Dr. lan.a Lowe:nst,erim:a na pr,ávnkkou ,fakultu Ma'sa-rykiO'vy univers:i ty
v Brne. Initmes,eilltum hlilž'ší zprávy podá rektorát ·čes·ké vyslotké 'š ka,l y
1e·chni,cké v Brne.

Literatura.
Obchodný zá,kon .p,l atný na Slovensku a v Podk,a rpatskej Rusi. (Zák.
čl. XXXVJJ. z roku 18715.) :z poverenia Prá'Vnkkej J edno-ty na Slovensku
sostaJvil JUDr. Jazef F IU n d ár e k, tajomník IBratisla'vskeli burzy. Bratis1ava 192,6. Nákladom Právnickej Je'cIDoty na Slo.vensku. Stran 3190. Cena.
.
.
brož. 60 K:č, váz. 70 Kč.
,
/Spis pf.ináší v ,peč].ivém preklade abchodní zákan 'p latný na Sl'ovensku
a IV Podkarpats,ké iR.usi se zvlá.št.ními zákony a narízenfuni, která . s'Vým
obs'qJhem jsou ·s nílJ.11 úzce .s'PIiata: Nar. o nespornom pokraJčovaní 'v a IveoC,iaoh
o'baho.dný,ch a zmene'čnÝ-ch, nar. o pokra' čovaní v. prí'p adoch prečinov od.káz<,l.ný·ch da pôsobnas.ti ohchodný;Cih súdov, zák .. o slbieraní albiedná'Vok,
zákony o 'Úro.kocth, zákon o ručení na smrt ,alebo na úraz na tele spôsobený
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železnou dráJhou. Na p.fÍs,lušnýc,h mí.s'teoh odkazu3e autor stručne k právnim
p:ra:menum, které obsahové sO'll'viselií ,s látk,ou obsa:ženou v záko-ne; cHo'v ány
jsolU však ony :predpisy, IjiJmi.ž IUstanovení ohchodního zákona by'lD prímo
pozmeneno nebo doplne,no, na ,Pr. na str. 13. IU § 6. zák. z 30. června 1921,
.c. 260 S1b. z. a .ll. , na str. 281. § 473. a) Dodle čl. lL zák. ze 7. srpna W26,
·č. 2'az Sb. z. ' a n., na str. 31
15., 'čl. IV. t,é hož zák. a j. J,iiUak IUlv edeny dsou
toliko duležHéjší predpIsy živnostenského zákona z 10. ,njna 19124, č. 259
Sb. z. a n. Tento Z1pusob' zvolen byl ne-pochybne z olbavy, že by zafadením
védlejšílC'h práv-ních predp.i'su r,ozsaJh spisu prí.liš vzro·s tl. Tak he si vy.svMIHi, že autor sp-okojil se na nekterYlch mís1ech ,s 'poluhým odkiazem, kde
jinak v kome.ntova,ném vydání široce za,l oženém čekaH byahom citad .príslu'š n'é ho ,predpisu; ot,ak na pf. na str. 90.. vlád. nar . .č. 465, díJlTIž pro dobu
,rIlimorádnýoh pomeru byly podstatne modUikovány ,né-které lp redpisy akciového ,práva, na str. 1300. zákon nDstrilfikační 'č. 1i2 z r. 19,20 s ·n aríze,ním
.č. 531
2 z téhož roku a j. Okolnost tato ne's mí :býti však vykládána 'i ako
nedo.statekdí.la. Byloť ,jeho úkolem podat.i 'hlavne to, co slovenskému nebo
českému právník,o'vi ne,ní snadno prístupné: záko,n né plf.ed·p,i.sy !platné na
Slovens,ku z do:bpred pr~·w3.tem s prísl'ušným komen1árem.
Vhodne sestave,llý výlber pfedlPre,v ratové tiudikatury, liítmž pris,p eli
.autorová 'pp. T.ll ,r n ,e r a Cs e ·r h ely i a rO'z,ho-dnutí iNe,jvyšší:ho 's oudu
v Brne hudou vÍ'tány zejména pr-a:kti'0kými právniky.
,
Nejen p,o stráruce ohsaholV·é, ale i p.o jazykové stránce ibyla venoÝána
,dílu jiste veliká péče. Sluší IchválH,i ze/jména, že autor snaždl se vysHhnouti
,Vfek,lade,m ·o riginál do ruuanlCÍ, vyihýbaúe se práJvem ús.kalí t. zv. ))'Vo-InÝ'Cih «
.prekladu. Byl-li v ne,j.i stote, neroz,ho,dl-H se prO' výraz nebo obrat -prO' čte
nHe mé ne o'bvyklý, odkazlUlje p·o d 'čarou k maďarsk,émlU mi'g inálu nebo
k nemeckému znení I(Str. 716., 80.).
Pečlive se'stavené dílo fu n d.á T k o' 'v o vylhov:u.je pllnolu merou poHebe k'OmentovanéIho vydá,ní -olbtchodnŕho zálmna platného na Slovensku,
která IbyJapo,citová-na naléthave ne/jen -na Slovensku a v Podkanpa't ské Rusi,
.ale á v ostatním území re'P'ubl·i,k y . .Prálvni,a ká Jednota na Slovens.ku Ip rip,ojUlje Ij.eho vydáním da}Ší článek ,k fade záslužný,oh -činu, iež v pomerne
velmi 'k r.átké .dothe vykonala p'r o práv,ní život na SJo'vens:klU.
Do·c. Dr. Karel !K. i z li n k, Brno.
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Nesnáze amerického ,t,restního soudnictví. V kvMnovém a ae'fV1nOvém čís'l.e J'eto:šniho ro.čníku »The AmeTi-can Law Rev,iť~w« uv,er-eljnllj.e! O.
.B. R.osle, .sltá:llý p,hspíva tea 'čas-opÍ:$u, .pod titulem: ) PWČ dust1ce kulhá .p[,i
pI1onásledová:ní ,úolČinu « 'čláJnelk, jenž ,svým p,opisem la r.ozborem ne.kterýchpl"áv_nkh zvy.klostí :ame'ľ'ického tr,es,tního soudnktví dává n,ah!.édnduti do príčin nesnází doprovázeljídch 'bOli proti zločinu. Autor .doznává,
.žle SpOjené Státy maií okrouhle dese-tkrát vČ'tší z.lo.činruo,s t - zejtméona
poJmd jde o de,lik,t y pl'oti te:~u - než Kanada, Angl~·e , fr-a;nc.ie neb Nemecko. Za hl.av'ní ·p ríónu tohot'o neblahého zjevu nepokliádá charakt,er
svého lidu, nýbrž nedokon·a;l'ou trestní ~adminisrtrat,ivu ,a bas,t :aralé PIľ,Ó
cesní zákonodárství. JednoUivým .i nsHtucím ve·nuj,e bližší PO:ZiO'r:no's t il
poukla,z uje ria sllahé strán:ky jejicJ). Autorp,okládá za :je,dnu z vad poža_ o
.davek vetš.iny zákonodárs-tví UnLe, -ruby '~TJš·echny te,žší delik'ty byIy ob ':
ž,a'l,ov.ány pre.d velk'ou porotou (Gr"l.lld Jury), 1ež 'zlasle dá pouze ' dv,aklfáte
do , roka. aoónec - k sv'ému proISpechu - d'.) stává se talk pred Ju-ry
v e ' vMšáTIe prvpa.du 'C\lŽ PD ' roce ,p.o spálC'hání činu, kdy zájem vere'jnosti
,ochabl, exemplar.itla ,t mstu Mmer v'ymiiZetla, svedlwvé zemrdi neb se
vysteh.o,v al:i, levent. ,p achatel sám dos,t i času mel ntéci Zla hraniCIe. JLnou
nes'n ází je .autoľiO-vii nemG'žne f.DlrmaHs.fické ,s t:movJ.slm vetšimy .ruejvyšlš kh
sondu T'OIz,hodujících.o Qdvo.lámí p-r oti 'ohžal,obe. Soudy .tyto úziko-sNive
lpí ·na d'ormal.itá,ch a oSIVOlbozUijí i usvedče,ué zloóince úpLne z IP od ohža.,
loby· ve pri-pad'ech, kdy i ,j'e'n pouhá : sty!1is·ílJc.e obž,a-Ioby neodpovídá 'presne
z~konu. Jako .doklad uvádí alUt,pL-.výrok S'llpreme Court -s tá,tlu Missouri,
,0'Sv.ohocLivší. dOp'adeného pfi dnu .vraha 'je,dine protO', že ,obžaloha uV'á-d.eiÍc v !Záhllaví ústavní slolvla: ) against the pe:ace and di.gnity of the súate
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o'f Mhss.omd ... « vynechala par.Ukl »the«; a ta:k prý odporoVlaJ!,a zákonu.
Krome tohoto prípadu uvádíaut'o'r jilné da-l\Ší dokumentuiíd chatrné porozumení SUPIrem Courtu pm potreby opravdové ju s1Jic e ,ťres.uní, jle:ž to
hlavní dur-az po,l>o,ž en je nil{jQiliv ,n a otáJzku viny a {r,estu, illýbr,ž na ni,co'Í,nou ,často i'ormu, ,či hezvý.z-namné pr.o vec satmuoklOlliUos1i~ DaMí vecí
tropící mnoho 1Z,1a je otá.zka s'oudní ,príslušnosti. Zákolllo.dárství vetlŠlÍlny
státu Unie pevne la ne,zmerui1elne trvá na prí'slušnosti podle mist.a spáchaného činu, a napľ'ost,o n,edoVlohlj,e sorudu príslušnost tu,to zmeni,ti •.
ti kdyby zá.iem spol e'Člno sti a státu -toho ,nevyooutell1!e vyžladov,a!l. Vevelmi mnohých prípadech (ze'jména, jedná-li se o- zlo.činné tlup y á ia :
Ku Klux Klia,n) dána j,e ilalk up;1ná nemo-žnos1 '0 ds oudirti p'a cha,tele, pred
nimž kr,aj tone v st:rachu. P:no,tiv-DIu k té-to SP'Dllta:l1I0ISti státu jeví s.e vol-o
nost zlo-činco-va dosíC.i zmenu soudní prísluš:no·! td, iakmi:Ee ,j,en dva duveryhodní občané z,a lI1.i II S'oudce pO'žádajL Autor žácLá omeiZe,ní tohoto,
práva a mOlŽlno-st deilegla,ce soudní PfÍistlUŠIWSti v 'záijmu státnim. ,tak ~8,k
tomu je v .Evrope. Za ,Hnou absu·rdl1!ost PO'klád.á autor zás,adu, Žie nikdo·
nesmí býti po,rot.cem, kdo máo ve.cd vlastní mÍ'není: p'rakse n,ejvy-ššíoh
soudu str.ilMne vy;kládá vetu ,tut'O v neprospech itech. kterí si' o ve,c l
učinili mínení č·etbou nov,i,n, ta:]{Iže porotd s1álV<liií se (ze'jména v známýlch :a dule.ži,t ých príp'adech) :kolIlečne jemne na·p rosto nevedomí a neintebgentní ob.čané, ,neschop!ní zrale vec llváŽlit'i. linou nevýhodou J,emo'žno-st da'ná zlolčind, aby zamHľ dvace1 poro-tcu. 'k-dežt,o s,t át má toto
právo' 'p'ou,ze ill·ade-s,e,t p·o wtcu. Tím stává Sie, že lav1ce PiOiWt.cU de vlastne
o'rg.álnem -pachatel,ovým a žie v prevá,žn.é vet.šÍ'ne prípadu nelz.e docí.H·t:i'
OdslOll>
z,enL Dal,ší vC!l,ikolU vadou j.e usus mnohý.ch st'átU. že Sloudce uSltanov-ová,n je .t-ohko do,časne. Tím odI1JÍmá se justi'Ci leJi 'Dátel': soucLclo1vs,k á
ne.odv.1s10ls1 a ob}ektltvHla; nelboť ohled k vl,als,tní lo'snbe vede soudc,e jelnž je jle:n čl10vekem - k velmi mírnémupnsuZ'ovální (t.akových ,zl,o'člill1cu,
ktefí madí buď hoih:ats,tví weho pvJiUc-kou :a s.piOlLClčeillstk-ou mnc. ,Další vadou je nebda·h ý usu-s nekterých státu. že p·o wta. ik,t erá nemôže ve,c deftnlittivne u]{lonči.tii odsolUz,en~m pro prÍčnnu .by,f -i,e/ll dočasnou '1(, ,a,k n 'nemo'c
soudoova, 'P'o-w1cu ,a,t,d.), rr1eodwIČ'uje zá!ležitoslt, nýbrž obžalov,a'ného prÍmoo-sv'Dbodí, ani'ž je dána mOŽIlJOls t Z'lliov'a se vecí zabýv-at pro VlšelOlbe.cne
platnou ,z ásadu rei dudi.c.a,tae. Rov/než ustanove/llÍo prípustnost:i vyrU/Člení
sMedává autor co velmi ,nadnžu·jící zloôncum /llla úkor stMu. VyručenÍ
- j,ež je Vie-lmi' často obHg:at'o,rní - dov'o:lieno }e li vprípladech ,odvoil.ání
proti ,usvedčujídm :a odsuzujkím nálezúm .pornty oi soudu. I dulkazní p,ok r,a,oo,nání na,dr-žuje ča'st.ozJ,o,činc.i :OIIl muže pO'UJžÍtJi v,e ,svuj prospech
dukazu In eprítomný,ch, oO'Ž stM .nemuže U:ČlÍinH.i. Il(fIOme ~oho má stát máJokdepráv,o voLa~d 's vedky nenali·é.zlaJjící se na jeho uzemí. Tím st,ane se
zhusta, že obra!ll'a pre-p}atí usvedčuiící 's vedky, .a by .odlešli na čaiS ..za
hr,all1iioe, a p,o ,odpadnutí techto usvedču.jídch dulkazu nez.bývá ,než zločince otSvoboditi. R'ov/n ež o,táJ~ka . znalec:ká upr:a:v,C/na vk !kle p'rlQ,speohu
zlo!č·ind než 's,tMu: SlOlUd totfilŽ v,e vMšine zákonodárs1ví musí ,p rijmout
za znake ,os·oby navržené pa,Clhatelem, obyče,jne pcdlPla'ce-né. Snud nelmív ~,
mož'llo'sti vOlllat ne,zaud,até zmalce ,sloudní. Záver autoruv vyznívá ve smYSIl
starého moení Th.alesov,a : Právo 'p odobá se plavu.čÍne. ·kde ma% mu,šk-a.
uvázne, lale v/el:k á prolletL Zdá se .být pr,avdou. žie v Uni:i ne11ze odsoudit:i boháôe,. l ,eho v:lJivu ,a mod, ilntrikám pwhna:ných ,adVlokátU. dík zastaralým a talešnou humaiflitolU vedeným práv-ním UistallliovenÍm - p·o daH
se o-svohození. Nezaujaté obe:censt;vo je nespokolje,no, jeho ne·chuť k takovéto justíoi 'pr'oljevUije se 'čas'Ío IYlI1Jcihem.
R-š.
Daňové a bU.mční revue č. 9. n-ráve vy~10, r'lb::;a'p'11';'e tyto cenné články:
Mimof.ád/né ,t ež.by Jes'ní Ja j1chzc1alňování (1Dr. ImtŽ. Jiula). - Duchodková
daň v re'Íorme pr~mý'c!h daní a živ-ot/ní pOijišto",ání (IDr. David). - -R.easu,'1"') ,,,~ rlqňo,v·élho predpisu napo-dkJade ďoda-tečne opr,av,el1lé bilance. _ pr /'_
hle-d zákonu, nafízení ovecech daňovýcih, popIa.tkový,c:h a 'stát. ho-spodárství. - Nej:nove.jší vynesení min. financí a iflálezy Nejv. SPf. soudu.
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