
pusom, bude teda smerodatný výhradne zá~on XXVIII. z roku 
1893, lebo v danom prípade ide o živnosť, ktorá pre svoju po
vahu je spojená so zvláštnym nebezpečenstvom. Preto ten, kto 
prevodzuje túto živnosť, bude zodpovedať za škodu, vzniklú 
iným osobám z prevádzky tohto dopravného prostriedku (Faj~ 
nor-Záturecký: »Nástin súkromného práva«). 

Prevodzovateľ živnosti, v danom prípade koncesná spoloč
n"osť Bratislavská elektrická železnica, účastinná spoločnosť, 
preberajú ručenie za všetky škody, spôsobené trolleybusovou 
dopravou, a to podľa súdnej praxi, citovanej Fajnorom-Zátu
reckým aj vtedy, keď nemožno pričítať majiteľovi prevádzky 
žiadnu neopatrnosť. Rozsah ručenia bude v danom prípade te
da shodný s ručením, ktoré určuje zákon č. 81/1935 o jazde mo
torovými vozidlami, ale uplatňovanie tejto náhrady bude mož
né výlučne podľa citovaného zákonného článku. 

(Dr. Jur á š). 

Prehlad časopisov 
a) s love n s k Ý ch: 

Vestník Ministerstva pravosúdia, Bratislava, roč. III., Čís. 9.-10.: Spi
sová rozluka s Maďarskom ~ predloženie soznamov. - O prevádzaní zá
kona Čís . 216/1941 Sl. z. - Čís. 11.-12.: Zákon Č. 215/1941 Sl. z. o vyplácaní 
mzdy, platu alebo iných služobných požitkov ľahkomyseľníkom - preve
denie. - O určení sadzby nákladov vyšetrovacej a trestnej väzby a ústav
nej ochrannej výchovy na rok 1942. ' . 

Administratívny vestník, Piešťany, roč. XX., čÍs. 11.: Ľudo Fuiák: Cin
torín. - Ján Román: Matričná agenda. - Ľudo Fuzák: Zodpovednosť obec
ných činovníkov z hospodárskej správy obce. - Čís. 12.: Poslanec Štefan 
Suroviak: Záujmové organizácie. - Dr. Michal Beňo: K novým formám 
organizovania štátnych a verejných zamestnancov. - Ladislav ČoUák: Za· 
obrodu bezpečnostnej služby. - Rudolf Prekopp: Evidencia o súdnych tre
stoch. - Ľudo Fuzák: Dobytčie pasy. 

Hospodárstvo a právo, roč. IX., Čís. 2.-4.: Dve jubileá. - Zastavenie 
pokračovania podľa § 41 úst. zák. o NSS. - Nemocenské poistenie súkrom
ných úradníkov v Protektoráte. - Prohibitívne daňové sadzby pri vyšších 
dôchodkoch. - Daňové obmedzenie tantiém. - Prirážková politika Brati
slavy. - Dr. Carlo Costamagna-Rím: Neutralita v anglickom medzinárod
nom práve. - Dr. Rudolf Briška: Priemysel vo vojnovom hospodárstve. -
Dr. Štefan Juráš: Zverejnenie výrobného tajomstva podnikov vo viazanom 
hospodárstve. - -n: Niekoľko úvah o zmenkovom poplatku. 

b} českých: 

Právník, roč. LXXX., seš. 7.: Prof. Dr. G. Švamberg: Jednotný smeneč
ný rád a zmeny zpusobené jeho vydáním v našem smenečném právu. 

Soucovské listy, roč. XXII., Čís. 12.: Dr. J. Pochodrabský: Vztahují se 
normální tarify i na notáre? - Dr. Jaroslav Zettl: Nové odklady exekucí 
podle § 7. vl. nar. 44/40 Sb. v praksi. -:- Dr. Slezák: Odvolání akceptu. ' 
J. Kunovský: Zrušovací usnesení odvolacího soudu civilního. - Dr. Stani-
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slav Suchánek: Nekolik útratových otázek. - Dr. Miroslav Černý: Zvlášt
ní predpisy o dražbách a jiných úredních prodejích (vlád. nar. č. ' 110/40 
Sb.). - Roč. XXIII., čÍs. 1.: Dr. Josef Kroc: Pŕehled vyhlášek o pracovních 
a mzdových podmínkách (podle stavu k 31. prosinci 1941). - Dr. Josef 
Šamánek: Povolení exekuce podle § 6. Nar. o zabavení mzdy 1940. - Dr. 
Jan Sedlák: Odmena za advokátní seznamy útrat. - Dr. Jaroslav LetU: 
Vyšetrovací vazba jako duvod predčasného propuštení podle zák. č. 154/ 
1934 Sb. - Dr. Ladislav Hanuš: Krevní zkouška jako dukazní prostredek 
pfi dopravních nehodách. ~ Dr. Miroslav Černý: Je podnájemník chránen 
vl. n. č. 44/40 Sb. proti vlastníku domu? - Dr. K. Teissig: Narízení o za
bavení mzdy z roku 1940 a príslušnost protektorátních soud\!. - Dr. Josef 
Ranftl: Nekolik úvah o narízení k jednotné úprave ochrany pracovního 
príjmu pred zabavením. 

Osobné zprávy. 

Dr. Metod Dolenc~ 
profesor trestného práva na právnickej fakulte v Ljubljani, 
zomrel v Ljubljani dňa 10. októbra t. r. Zosnulý narodil sa 
vSIapu r. 1875, študoval práva vo Viedni a venoval sa sud
covskému povolaniu. R. 1905 bol vymenovaný za sudcu do 
Štyr. Hradca a táto skutočnosť mala pre jeho ďalšiu činnosť 
rozhodujúci význam. V Hradci venoval sa Dolenc štúdiu trest
ného práva a výsledkom jeho práce bol - popri mnohých 
menších prácach - habilitačný spis »Die Verfassung der ost. 
Strafgerichte u. das Laienrichtertum« (1910). R. 1920 bol Do
lenc vymenovaný za profesora trestného práva v Ljubljani 
a jeho vedecká činnosť sa veľmi rozrástla , Okrem iných prác 
vydal Dolenc komentár k trest. zákoníku (1930) ct (spolu s ' prof. 
Maklecovom) Systém trestného práva (193.5) a Trestný súdny 
poriadok (1938). Vedecké štúdium práva a hlboký záujem o 
minulosť rodnej zeme vjedly Dolenca k historickému štúdiu 
práva a to hlavne na území Slovinska. Od r. 1910 vydal Dolenc 
veľký počet prác z právnych dejín Slovinska a dovŕšením 
tejto práce boly jeho veľké dejiny práva na území Slovinska 
(»Pravna zgodovina za Slovensko ozemlje«, 1935 a »Gorske 
bukve«, 1940). Tak sa stal Dolenc nielen význačným krimina.
listom a účastníkom kodifikačných prác (od r. 1929 bol Do
lenc členom zákonodarnej rady, por. jeho prácu o kodifikácii 
trestného práva, vyd. v Bratislave 1931), ale aj - vedľa pred
časne zosnulého autora Pettauer Studien prof. friburskej uni
verzity Vlado Levca - zakladateľom právnehistorického vý
skumu Slovinska. Za svoje veľké zásluhy na poli vedy bol 
Dolenc zvolený za člena Akademie v Zagrebe a v Ljubljani, bol 
čestným doktorom bratislavskej právnickej fakulty a členom 
Akademie nem. práva v Mníchove. Česť pamiatke znamenité-
ho vedeckého pracovníka a človeka. J. M. 
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