
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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