
sovateľ, že majiteľ zmenky má spoločné ručenie ' oboch zme
nečníkov (sic) : I ďalší text na str. 21 je nesprávny: Neviem, čo 
si predstavuje na str. 33 (lit. H) pod dikciou »v našom úradnom 
preklade«. Na str. 123 argumentuje sa s dôvodom, že by po
kračovanie dlzníka »slušne mysliaceho človeka zarážalo«. Ten
to obrat je azda predsa len trocha povážlivý. Nesrozumiteľný 
je výklad o odopretí zmenečníkov a o jeho účinkoch na str. 
131. Stačilo nazrieť do Q u ä s s b w s k i - A l b r ech t We ch
selrecht str. 35. Na str'. 121 dospel spisovateľ k záveru, že 
v prípade predčasného, ale veriteľom dobromyseľne prijatého 
platenia ... zmenkový záväzok konfúziou (sie!) zanikne. Tieto 
a mnohé iné omyly (por. str. 21, 41, 84,91, 121, 122, 123, 131 ai.) 
sú na ujmu vedeckej kvalite spisu. Nemám pre ne iného vy
svetlenia, ako to, že autor, zaťažený inými dôležitejšími a vý
znamnejšími povinnosťami, pracoval s priveľkým chvatom a 
ex abrupto. Poto'm však nemal sa spis publikovať, lebo - ako 
výslovne zdôrazňujem - snižuje vysokú ve,deckú kvalitu a 
právnické meno jedného z našich najlepších slovenských 
právnikov. Prednosti i nedostatky spisu ' Spišiakovho prebe
riem podrobne v samostatnom spise. 

Karol K i z l ink. 

Prehlad kníh. 
Uredbe oBanovini Hrvatskoj, IV. sv. Knižočka vyšla ako sväzok · 8. 

»Bibliotéky časopisu Pravosudje« (Beograd). Strán 84, formát 16°. 

Pr~hrad časopisov 
a) ,s love n s k Ý ch: 

, H~spodárstvo a právo, Bratislava, roč. VIII., čÍs. 6.: Univ, prof. Dr. 
Karol Kizlink: Nové právne formy pre tvorbu kapitálu a úveru v účastin
ných spoločnostiach. - Dr. Ján Chovan, min. komisár: Spoplatňovanie, pre
vodov majetku z . titulu ko akvizície. 

b) b u l ha r s k Ý ch: 
Sadijski veslnik, Sonja, god. XXII., br. 6.: · Izloženie na Upravitelnija 

savet na Sdruženieto na bal.garskite sadii po častnoto zakonodatelno pred
loženie za namalenie predelnata vazrast na sadiite. - Iv. Kirjakov: Za 
nezakonomernija administrativen akt. - Dr. Nikola N. Dumanov: Črez
merna povreda v nekoi dogovori . '- Dimitar Mirkov : Prp.vnata saštnost na 
razrešenieto po čl. 244 ot nakazatelnija zakon. - Ljubomir Marinov: Na
gleden sposob za kontrolirane dviženieto na delata. - Spas Kapelkov : 
Za realnata savokupnosť pri narušenijata. - H. Valčanov: Novata italijan
ska procedura. 

c) č e s k Ý ch: 
Právní prakse, roč. V., Čís. 5.: Miloš Valvoda: Vliv zákazu zvyšoval1l 

cen na nucené dražby nemovitosti. - Dr. Frant. Poláček: Znalecká otáz
ka v trestním fízení. - Problémy žaloby o určení arijského puvodu. ' -
Frant. Bauer : K otázce ručení zamestnavatele za náhradu škody - vzniklé 
zamestnanci nepfihlášením k pensijnímu pojištenÍ. - Frant. Bauer: Pfí
pustnost dovolání pr.o zásadní yýznam rozhodnutí. 
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Soudcovské listy, roč. XXII. Čís. 3.: Dr. Jaroslav Kánský: Právní posta
vení cizincu v trestním soudnictví protektorátním (pokračování) . - Ján 
Ptáčník: Vady v rízení rozlukovém a rozvodovém (dokončení)": - Dr. Fr. 
poláček : Rozhodovací duvody podle § 270, odst. 2, Čís. 5. tr. r . (dokončení). 
_ Dr. Josef Ranftl: O prekládání sídel akciových spoločností (dokončení) . 
_ Dr. Miroslav Černý: Poznámky k vlád. nar. Č. 44 Sb .' z. a n. (dokon
čení). - Dr. Josef Bláha: Príspevek k vlád. nar. č. 44/40 Sb. z., 'a n. (dokon
čení). - Dr. Jindfich Procházka: Výkon . exekučních titulu z bývalé ' Pod
karpatské Rusi (dokončení). ,- Dr. B. Sekla: Positivní prukaz otcovství. -
Dr. Karel Gerlich : Stanovisko soudcu k teorii práva. - František Štajgr: 
Právní a skutková souvislost v prípade § 55 j. n. - Dr. A. Slabihoudek: 
Kompensqce. 

Spofitelní obzor, roč. XL., Čís. 2.: Dr. Helmut Alker: Die Einfuhrung des 
kurz- und mittelfristigen Personalkreditgeschäftes bei den Sparkassen im 
Sudetengau. Dr. Jindhch Wild: SporiteIní žírivý styk - služba verejnosti. ' 
- Ing. Dr. E. Môlzer: Spofitelny - úverní zdroj stfedního stavu. - Dr. 
Karel Svatoň: Tvorení úspor a úsporného kapitálu v rízeném hospodár
ství. -

Časopis pro účetnictví a kontrolu, roč. XIX., · Čís. 3.: ch : Rozhodnost a 
jistota. - Dr. Václav Urbánek: Ríšskonemecké platové . právo civilních 
státních zamestnancu. - Josef Jenč: Kolkování ve vecech daňových. 

Účetní listy, č. 12.: Účetnictví podle jednotného poc;etnictví. - Za
vádení povinného účetnictví. - Vznik daňové povinnosti u ~imorádné 
dane z dividend (Dr. Slavíček) . - Z jaké hodnoty lze amortisovati obchod
ní zarízení (Šafka). - Investice v zákone o pfímých daních, (Hák) . -
Vybírání smluvního a kvitančního poplatku (po). - Rozdelený účet zboží. 
- ČÍs. 13.: Názvosloví v cenové kalkulaci. - Výpočet reservy všeobecné 
dane výdelkové a investičního fondu (Šafka). - Užitková hodnota bytu 
ve vlastním dome. - Odpis exekučních a upomínacích poplatku. - Ne
zaplacená daň z obratu u všeob. dané výdélkové. - Nová daň z obratu. 
- Praktkký príklad zdaňování v Ríši. - Amortisace rádná a mimorádná. 
- Účtování požární škody. - Peníze, které zamestnanci podniku pone-
chávají v úschove u svých závodu. 

d) juh o s lova n s k Ý ch: 
Pravosudje, Beograd, god. X., br. 1-2.: Dr. Adam Lazarevié: Sudovi 

i nadležnosti u izvršnom postupku. - Vidak Šéepanovié : Pravo na zakoni 
deo nasleda kod testamentalnog nasledjivanja. - Vojislav Dr. Vuliéevié: 
Posed prava i pravo na posed. - Rajko D. Aleksié: Dosudiivanje troš
k ova Državnoj hipotekarnoj banci. - Milija M. Bulatovié: Tumačenje i 
primena § 141 K. z. - Dušan Raškovié: Imperium Banovine Hrvatske. -
Mihaljo Solovjev: Invalidski zakon. - Dr. Miodrag D. Tucakovié: Kritika 
pozitivističkog pravnog pozitivna. - Novak Perovié : Tečajevi za vežbu 
sudijskih pripravnika. 

Branič, Beograd, god. XXIX., br. 2.: D. N . S. Jedan slučaj ortakluka iz 
§ 23 trgovačkog zakonika. - Leon A. Amar: Reč-dve o ulozi državnih tuži
laca. - Dragoslav A. Djordjevié: Uslovna osuda u vez i sa naknadom štete. 
- Aleksander R. Milovié: Uticaj pritvora i istražnog zatvora na zamenji
v anie kazne zatvora novčanom kaznom »'ako se ciIj i ovím ' može postiéi. 
- Mladen Grubiš : Rešavanje spornih i prejudicijalnih pitanja u vanpar-
ničnom postupku. . 

Mjesečnik, glasilo Hrvatskoga Pravničkoga društva, Zagreb, god. LXVII., 
br. 2. : Dr. Milan Stahuljak: Dr. Adalbert Barié. - Dr. Matija Trgočevié: Spoj 
ovlaštenoga prava u zemljišnoj ,zajednici s ovlaštenim nekretninama. .,
Dr. Borislav T. Blagoievié: Samopomoč kao oblik pravne zaštite . . - Dr. 
Franjo Kesterčanek: Otkazno pravo po XVI. poglavlju o . g. z. - Kosta 



Kulišié: StaIno i privremeno uzdrža.Vi?nje žene poslije slupanja na snagu 
novoga neparničnoga, izvršnoga ~ .. ~ ~ gŕátl?a~, parničnoga postupnika . 

• ~ , ... I 

Odvjetnik, Zagreb, god. XV."br,. 2-3;~: M~terijalna nezavisnost odvjet
nika. - Dr. Gj. Janekovié: Lex Feniks. -~ nr. Vladimir Židovec: Kako je 
Dr. Ante Radié sudio o. ' odvjetn~cilna? ;- Atentati. - Pravosudje' u nad
ležnosti Banovine Hrva~ke - No;'vélá. ~ Ureabel o zaštíti , seljačkog posjeda 
od ovrhe. - Za pravedhiju razdiobu -rada " ~ prihoda. - Odvjetnici i nji
hovi namještenici. - Pťavilnik o .. q.dvje~n'ičkiin taksenim markicama. 

" .- .' 

e) nem ~ o-ký ch: 
Zeitschrift der Akademie fiir Deutsches Recht , Berlin, Jahrgang VIII., 

Heft 1.: Dr. Hans Frank: Zum Jahreswechsel. - Dr. Hans Frank: Technik 
des Staates. _ - D/ Ing. E. h. Dorpmiiller: Zeitgemässe -Rechtsfragen auf 
dem Gebiete des Verkehrswesens. - Dr. Landfried Die deutschen Aus
landshandelskammern, ein Instrument der deutschen Wirtschaftspolitik. -
Dr. Roland Freisler: Von der Arbeit am Volksgesetzbuch. - Dr. Curt 
Rothenberger: Aus der Rechtsprechung des deutschen Prisenhofs Hamburg 
im Jahre 1940. - Prof. Dr. Wilhelm Gallas' Beleidigung und Sittlichkeits
delikt. - Dr. Karl-Heinz Peters: Die Einwirkung der Preisstopyerordnung 
auf Grundstiicksaufverträge. - Heft 2.: Dr. Hans. Frank: Die Aufgabe d er 
Strafrechtserneunerung. - Dr. Flottmann: Gebundene Preise aIs Mit
tel der Preisenkung. Prof. Dr. Theodor Siiss: Ungarns . Privat
rechtsgesetzbuch (Entwurf 1928). -Prof. Dr. Schänbauer: Zur Frage 
tnis des· tSrafrichters. - Dr. Baumbach: Zum Aufbau der ordentlichen 
gerichte. - Heft 3.: Dr. Jarmer: Raumordnung und Neuordnungsmassnah
men zur Beseitigung von Kriegsfolgen. - Prof. Dr. Gustav Boehmer: Zur 
Neuordnung der privatrechtlichen Formen des Familienunterhalts. - Prof. 
Dr. Paul Gieseke: Der Entwurf des Reichswassergesetzes. - Ernst Kaem
mel: Aktuelle Fragen aus dem Einkommensteuerrecht. 

f) r u s k Ý ch: 
Sovetskoje gosudarstvo, Moskva, goel. 1940, no.- 12.: Peredovaja: Ne

ustanno ovladevať boľševizmom. - A. Vyšinskij: Velikij deň Stalinskoj 
Konstitucii. - 1. Trajnin: , V9prosy gosudarstva v trudach F. Engeľs a. -
V. Čchikvadze: K voprosu o predmete sovetskogo voenno-ugolovnogo pra
va. ~ N. Poljanskij: Processuaľnyje prava poterpevše go. - K. Polak: Uče
nie o sostave prestupljenija v buržuaznoj ugolovnopravovoj ' literature. -
S. Potapov: Naučnoe počerkovedenie. - M. Jakub : Problema obžalovanija 
opravdateľnych prigovorov. - E. Martin : K voprosu o suverenitete nad 
vozctušnym pOstranstvoin. - G. Mihajlov : O nekotorych nedostatkach 
programm po istorii gosudarstv?- i prava. 

Rôzne. 
Právnická jednota v Bratislave pozýv a sv ojich členov _ na riadne v~lné 

shromaždenie. ktoré bude vo štvrtok dň,a 17. apríla 1941 o 18. hod. v roko
vacej sieni Slovenského najvyššieho súdu v Br!ltislave, Michalská ul. Č. 1, 
1. posch., s týmto rokovacím poriadkom: 

1. Otvorenie ' valného shromaždenia ; 2. čítanie zápisnice minulého · val
ného shromaždenia a jej overenie; 3. zpráva tajomníka Právnickej jednoty; 
4. zpráva pokladníka; 5. zpráva revízorov účtov a udelenie absolutória 
výboru; 6. prevedenie voľby členov- výboru. 

Ak sa nesíde v určenú hodinu dostatočný počet členov, koná sa podľa 
§ 13. stanov o pol hodiny neskoršie druhé val;né shromaždenie s tým istýn 
rokovacím poriadkom, ktoré je schopné usná'šať sa ' bez ohľadu na počet 
prítomných. 
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