Spolková hliadka.
Schôdza advokátov nástupníokycb stá,t ov k,an-ala sa 30. októbra 1926
vo Viedni, ktorej sa zúčastnili zo Slo'v enska zástupco'v ia SväZlll advokátov
.a Právnickej Jednoty v Br.at,Lslave, zoo zemí ma1:ens,kýoh, ďa,l ej zás,tupcovia advokátskych komôr ,a 6pollku čsL advokátov. Po.j,e dnávané holy otázky
'pTáJv:nej pomoci, !USlPoriadcuuie dlhO'V 'v stareli mene. výmena lJ'ohraničných
pozemkový·c h k:n~h a i. O právnej pomo.ci podal zprávu z·a Sväz advokátov
gen. taj. Dr. Szega, kde zaJstával názor, že uzavie.ranie smiúvo právned pomoci má predchádzať jakýmkOlľvek iným smluvám, .pone'Váč 'Práve tietO'
J$.m,l'llvy o ,právnej pomoci sú záM:adom ď,alšieho hos'P'odárSlkeho' medzi, národlí.ého styku. Prá'v,e te.nto ifoZlvimutý medzinárodný hOlslPodárSlky styk
vynútil si ,často sám o sehe uZaJVrenie do:hôcl o vzájemThe;j právnej pomod <bez .pr,edc:hádzajúceho uza vreni'a prÍlslrušnej medzinárodnej sm'hlvy,
.jako tomu je medzi ,RČS. Ia !RlelPublikou r,akúsko'U. Tu min:is.ter's,tlVá s'p rav,edllnosti oboch replllblík vysl,ovli!ly !Si vzájemne, že !budú ;zacJlO'vávaf
r'e dprocitu ohľadne i's toty, ná:klado1v S'lJoru, pr,á va ohudoby, p'ri:a'ill~ho
.styku medzi súdmi, vydania movitých pozolstalolStí. uznania v,ere,jný,c h
liJstín Ibez .zvláštnej legaUzácie a u,z nania exekučn.ého titu.lu. VZlhľ:adom
ďale,j k tomu, že IllzalVi'e rani,e medzinárodnýohsmlúv o t,omto predmet,e
vyžaďwje 'zdlhavého formal:izmu, doporučO'val referent, .cuby sa otáz,ky
tieto riešily neodikJ;cudne medzi tými jednotli'Vými nástlllipníckymi státmi,
me.dzi ktorými dosiaľ medzinárodná smluv.a nejestvuj,e, vzá,jemnými výnosmi milni;s'terts tiev s,pravedlnOlsti, ktmými sa pr1s.lu§né státy zcuväzujú
z'achovávať 'p ravidlá vzäjemned p'r átv nej pomoci. B1l1dúce zasedanLe MedzinárodnéhO' sväzu advokáto'V má sa konať v Brat~s.Iave v ,j anuári 1927.
Odbočka Sväzu :a dvokátov na Slovensku v Bratislave konala v pO'.slednom čase d\Toje zase.danie: 21. a 28. novembra. Hlavným predmetO'm
.Qibo,c h .zasedan.í boly daňové 'otázky . Odho,čka sa s fútosťou dozvedela, že
eltaJborá.t ňou Iflina:nčnému ,riadite.ľst'Vu predložený a ČÍasto,čne j a:pwholVaný
v poslednej ,ohvíli bol zmenený k v,e/ľkéimu nepľ'O'slDechu advokát,skehO' sboru.
ČlellJská ,s chôdzka ,s,a Ulsill'Íelsla na '~hoto'V'ení memoranda, ktoré má byť
:predložené ,daňovej komisii tDTed zlliPočatÍm pojednávania. Schôdzka uľ,guje
svolanie valného ,s hromaždenia Sväzu, k tomu úče1u predložená hola podpreds·edo:vi Dr. Kolom. Dezsa-ovi lista s 50 'lJO'dpismi údov, žiadajúcich svolanie va.Inétho shromaždenia. O Intemadonálnej schôdzke adv,okáto'V nástupníokych státov v Bratislav,e má rokovať Svruz na ,svojom najihližšom
va'l nom shromaždelnÍ. Čle'llJs'ká s'ohÔldzka s 'Vď'akolll lv zala na vedomie ,ochotu
»Prá'Vueho Obzor.u «, že chce zprávy S'Väzové uverejňovať.
- V sV'odom ďal'šom zasedalllÍ zo dňa 8. t. m. z,a oberala sa schôdlzka
iuncujšej odbočky Svä'z'U advokátov na Slovensklll predo'v šetkým otázkou
výstavby ,jusU,čného paláca. Svo:jho lčalsu podal sbor advokáts,k y námietky
proti zcumý'šľanJu Ipos,tcuvenia jusNČlného ,plalác,a v ZahradnÍ1ck,ej ulici pre jej
vzdi'al,e:no'Sf. Keďže však práce na tofiko pokwóly, že ,j,e tam už ,aij pozemok kúp,e,ný, ba a.j z.aplatený a plán hot-olVÝ a keďže sú pomery terajše,j
sedr·ie a okresného súdu pre 'VdkiÚ stiesneno'sť neudržite.ľné, Ulsniesla sa
schôdza, že ďal.ši.e /PTelkáŽ!ky :tejto IPrep otr,e bne,j veci klásť nebude. Ďalej
r okov'alo .sa o prípise HnallJčného riadite,f's tva, Moré od advokátov žiada
na roky 1921~25 odpiJSy expe,ns-lnôt ma olbnosy vyše 2000 Kč úče/lom ustálenia ·obratovej dane, ďalej v,šetky režie, výlohy. preddavky a platy. Vyhovenie tejto žiadosti drží Sväz advokáto'V ruž z tec:lmitc kých príčin v čase
fJn3.'llJčným rIadi1tefstv'om uy,čenom (14 dní) za nemolž né a usnáša ISa vyslať
deputáciu k ministrovi [financií a s'Dravedlnosti a žiadať o'chralllu záu,jmo'v
.a dvokátskeho sboru.
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