šným ministerstvum. 96 )
Oenerální reditel a rezmocneni r'o zhodovati
'anc'ii hledí se na rešení
stup povHžUjí se tu IZJa
)ll byl pr,o váze,l1 ná vrh
~vodové zpráve jsou o
ch, vysloveny tyto In áolu vyžaduje zvláštního
.itelství v Paií,ži. 2. Namusí v ústredí státní
'Jamentem, ministe'fstVY
.isto Stra.ssburku In y,ní
orgánu treba z'aJj>Í'sti'ti
~ tohoto duvodu podfiflovan'0st predsedy vláebrude provedena unifičl.

4., § 1.: »Dans un délai
présente loi, les directions
ommiss,aria,t général de la
léa 2 du précédent article
; alin'é,as 2 et 3 de ľaľtide
me transitoire de ľAIsace
aux Mini'stere desquels ils

1'5, čl. 4., § 1. posl. veta:
in et de la MoseHe contičl. 4., § 3.: »Le Président
teur général ainsi qu"aux '
du pré-oédent artide paur

auss.i est-il nécessaire de
vre d'unHication législative

ti.«
~,res

et déja, et étant donné
rgane par.aH mine.ux a sa
constante de se tenir au
)is dé,pla rtements et d'acheioaUon a aocomplir ľob-lige
es g'ľanides administrations
par s,es cantacts étraits et
; alsaciens et lorr.ains, l'ad: d'assimilation a,v ec taute
~st réaIisa'hle. «
Pouľ aocomplir cette tache
amenés a penser qu'il con;ident du Canseil, saus son
~ment ... «

kace' a potrvají v zemi ruzné právní rády, je nutno pravidelným
orgánum státní správy pOlstaviti po bok zvláštní orgán poradní,
který by mel hlubšÍ znalost vecí s dvojitostí práv.ního rádu s,ouvisejídch, ktero'U pravidelné správní státní orgány osvoj-Hi si nemohau. 102 ) Zá~on zlO. červe'11:ce 1925 tvorí zatim poslední, ne ovšem
k onečný stupeň v unifi'knlČl1ím díle Francie. Jakým smerem bráti se
bude vývoj další, nelze zatím be.zpe,č.ne seznati. Jisto je, že asimilační dno ve Fra'11oii je daleko ješte s'V,ého ukončení, že te'Žlko dá se
dnes predvídati, kdy právní jed,n ota na celém území Francie bude
úplnou. 103 ) Další vývo j i vý\sledek unifikační, ch prací záiV~slÝm bude
také od toho , jak vyporádají se ve Francii snahy, kryjící se s tradicí
ZCl11Č, s hnutím au1onomistiokým. Zmínka o t'om, že hnutí t'0to je's t
silné, stala se již výše. 10 4 )
102) Srv. cit. snem. tisk »IM «, str. 2. a 3.: »... il serait dangereux de
confier l'ap;plitcation des textes en vigueur dans les trois dé.p.artements recouvrés a la connaissance exdusive .des adminisho;ations centrales, peu au
fait de la rég,l ementation lo,c,ale et maI p,r é,parées a ménager les transitions
indiS/pensables lau passaog,e d'un régime a ľautre;· ... « ».. . il doit etr·e appelé
a apporter aux ,Ministere le concours de ,ses lavis, de f'a<;o.n a ass,uľer aux inMr est a,l saciens et 'lorrains ton tes les garanUes que le passla ge d'tUne l'égislation a ľautre doit leur aplPoľter ... « »,J)'autre part, aupres des Dévartements ministériels qui ont, p;aľ suite des rattalahements opérés, a c-onnaitre
des qU'estians alsoaciennes et lorraines, il conviendr,a que ce haut fonctionnaire soit le éons-eiUer éclairé faisant entendre son aJVis sur toutes les
mesures po-uv,ant madiJfier l'état actue1 de la rég,lelITlenbation et pauvant
avoir leur ré/percussion sur d'autres damaines législati,fs ou ľassimilation
est moins avanoée.«
103) Srv. cit. snem. tisk »M« str. 2.: »L'oewvr,e d'assimiJIation paursuivie
depuis quatre ans, grace a l'a ·pracédtUre instituée par la l,ai du 17 octabre
1919, est donc loin d'etre a,C:he.vée, et ľon ne saurait prévair actue,H ement
avec ,précisi'o n a quel moment l'unit.é de législation sera comple.t,e entre
nos trois dé.partements et l,e reste du territaire.«
104) PokJud by st.at nebyla daložena texty citov.anýclh právnkh 'p redpisu a snemovní'oh tisku neb jinÝlITli zvlášt uvedenými prameny, jsau ieJím
podkla,de:m Mž Ziprávy d,adané úrady. Poučení o verejném právu a státní
admtnistrative ve francii poskytne též príručka: )yPré.cis élément,a ire de
droit ,oonstitJuUonne'l (organisatiali des Pouv'o irs p'wblics et Libertés ,p ubIiques) par 'f élix tManeau doy.en de la faculté de droit de ľuniversité
d'Aix-Marseille, Paris 1921. «

Trestný poriadok.
(»Vestnílk Československé společnosti pr·o právo tres,tní« o-tiskal v čísle
4. r,oč. 1926 na ISltL 114. Ia 115. krMiku prímčky »Tr.eiStiIlÝ por,i adok«,
sost'aJvenei z podnetu u:nilfikačnélho minis:terst'V,a. Kr,itika zabý.va sa ,t iež
jazykalv au stránkou príručky a vytýkla príručke, že Ijelj slo-ve,I1lčina je nedo,k analá. K poznámkam kri,tiky. jazykave~ s'tránky príručky sa tý,kajúc.im,
padotýka s.a toto: ,»Neodpa'v edá skutku, že ,f a,jnor-Záturecký (»lPráv ni.clcý
terminologk,ký slovník « z r. 1923) prekl-adá ' slavo »meg'hall g.atás « ale,bo
»kiha:JJgatás« do slavenlČilny ,slavom »výsl-ed1«. Dôkaz: na stránke 109.
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uvede:ného slolVntka stouÍ pre s.}ovo »meghallgatás « slov. term.jn »výsluoh«,
meg,haUga,tása a ďel'eknek
výsluch s1ránok; meglha.]]gat,ni
vyslúchnut
vYS'l yša t, vypo.out; na stránke 912. tothnze slo·v níka: kihallgatás
výsluch;
kihaHga't ást foganatosítani
výsluclh vyk'onať. Ni'kde v celom slovní:kill
nenaohádz,a sa výraz »lVýsledh « a prleto tvrdenie k,ritiky ni,e je v tomto .
s.mere správne. Neohs,to'ií však ani ďaJšia výt,ka, dľ,a MOl-.ej by sa vraj slova
»vy.hľadá:v.anie « (nyomozás
slovens.k y: stop·o v,a nie) v súdnej ·p r.axi všeo·beGne použÍlValo, l·e.bo podľa svedectva sudc-nv a státnych zástupcov na
Slo.vens'k'u pôsobivškh poulŽívadú tam sudcovia i' právnici slova »s'topovanie«; ale nehľadia'c alni na prax, i so stanoviska jazykového doporučovalo by sa a to nie'len v Islovenčine, ale i ry ·češtin,e - použÍvat s'l ova
»stopo'Vanie« .ako výrazu pr.ili'eJhavejšieho a j.azyko,ve správnejšieho; mimo
toho prekll adá aj illve'de.ný s.]olvnÍ'k na str. 0.9. slovo »:nyo:mozás
s·t-opova,nie, iJ1yomozni
s.topo)v.at, a až .na druhom mi·este uvádz·a výraz»vyIhľadáv·anie« a »vyihl'e dávati«, ako slovo české (I» č«). Slo'Vník ten bol SlovenskOlu Matic-oru vydaný a revďdo·v,aný a nie óe p-l"í.či:ny uclhyf·ovať sa od
nelho. Slovo l» poť3Jžne« (i.lletôl!eg, beztiglic1h) zaiste nie j.e jazYlk ove správne,
avšak na označenie po~mu, .kto·rý má vYlÍadrovať, niet vlhodne.jšieho .a priliehavejšieho slova, Ik toré by po skánke právnklke,j v pr.e klade nbs,tálo. IM imo
toho je v p-l"ávni'ckej litera:t<Úr.e už zalŽité. Ostatné výtky trelba, ako ve,c,ne
nedoložené, rov.nako tak odmietnuť. Za s'p rávnosf a sloveiflislk osf textov,
p·r evza,t ých z prameňov slovenSlkých, ,k u ·i chž pozmenelliiu la utori príručky
» Trestný poriadok« neboli OiP,r ávnení, samozrejme nemôžu autoJ"i títo činení
byf zodpovednými.
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