
Li tera-tu ra: 

jiny v 17. a 18. s tol. Na základě pramenů ti š těných i netištěných líčí 

právní postavení a význam generální staršiny a speciálních jejích 
úřadů. Členy staršiny byli od 18. stol. příslušníci nejzámožnějších 

rodin. Zemi řídily tedy nikoli nejzpůsobilejší, nýbrž nejbohatší osoby. 

Irynarch Čerkaškyj píše o dominiálních soudech V' levobřežné 

Ukrajině. Soudy tyto existovaly již na konci 17. a na poč. 18. sto l. 
V rchnostmi, soudícími své poddané, byly nejen kláštery a města, 

TI}rbrž i nová panská třída, kozácká staršina. Panské soudy soudily 
jak civilní, tak i menší kriminální věci nejen svých poddaných, nýbrž 
i vš ech těch, kdo chtěli být jimi ve své věci souzeni. Zasedala v nich 
nejen vrchnost nebo její úředník, nýbrž i zástupci lidu . Pi-ipou~ tělo se 
od nich odvolání k soudům kozáckým. 

Výňatkem z většíh o spisu je práce M . Tyščenka o boj ích kyj ev
sk:írch kozáků s magistrátem za právo čepovati kořalku . 

H. Popov pod ává p ř íspěvek k dě j i nám t. zv. sousedstva v prél.Yo
břežné Ukrajině . »Sou sedé« byli střední vrstvou mezi sedláky a ze
mědělskými dělníky. Otázka není autorem ještě definitivně ř e šena , 

n}rbrž upozorňuje se pouze na její význam. 

S. Pjatnyéka zabývá se organisací a kompetencí »prikazu Vell~é 

H. usie , známého dosud ve vědecké právněhistorické literatuř e ruské 
sotva podle jména. ] est to pendant k Okynševyčově článku o prikazu 
Malé Rusi . 

Otázkám z dějin feudalismu v Polsku, Litvě a Ukrajině je věno
vána stať ]. Balinškého. 

Rubrikou obsahující recense, kritiky a zprávy o nově vyšlýc '1 
právněhistorických pracích končí se druhý svazek »Prací «. S potěše

ním vítáme novou tuto publikaci Ukrajinské Akademie N a'Uk. 
K. K3dlec. 

Právo civilní. 

Sbierka zákonov uh orských platných na Slovensku a v Podkar
patskej Rusi. Riadí Dr. Emil Stodola. Svaz ok I. Čásť prvá: Z á k o n y 
s ú k r o mop r á vn e. Upravili A d o 1fT u r ne r, radca najvyššieho 
súdu, a Dr. A I e x a n der A s z t é 1 y, tabulárny sudca na odp. Bra
tislava, 1926. Tlačou účastinárskej tlačiarne »Universum « v Bratislave. 
Stran 398. 

Dosti opožděně zaČíná se uveřejňovati ve slovenském překladě 

sbírka uherských zákonů, platících ve východní části naší republiky. 
Opožděně proto, že bylo by nejvýš na čase, aby unifikační minister
stvo co nejdříve unifikační práci skončilo . 

Vyšlá část prvá má název Z á k ony s ú k r o mop r á'V 11 e, ale 
nen·í ce"lým jich souborem. Vydány jsou prozatím jen normy, týkající 
se práva rodinného, dědického a věcného. Následovati mají další zá
ko ny soukromoprávní, mezi nimi zákon horní, pak skupina zákonů 
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o právu obchodním. Svazky další zahrnovati mají soudní řízení, trestn í: 
právo, i-ízení trestní, administrativní a finančníí zákony. 

Překlady do slovenčiny opatřili Dr. Vincenc Cserhelyi, tajemník 
v ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska, a Jan Pecháček, 

překladatel v unifik ačním ministerstvu v Praze. R evisi pc stránce jazy
kové a srovnání textu opatřil redaktor Dr. Emil Stodola . 

Poněvadž sbírka má podávati obraz veškerého práva platného 
tou dobou na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, rozumí se, že vedle 
starých norem práva uherského uveřejňují se tu i předpisy nově vy 
dané pro východní část republiky už za existence nového českoslo

venského režimu. 
Co se týče terminologie, bylo by bývalo radno, aby některé vý

razy nahraženy byly vhodnějšími. Tak na př. upomernenie není pěknSrm 
ekvivalentem maď. arányosítás (poměrné rozdělení neb podělení). L épe 
by bylo užíti dvou vhodných slov místo jednoho neobratného. Slo
vensky nesprávný je výraz ,posledné porúdeine (testament, zavěť). 

Říká-li se slovensky nariadenie, nemůže vedle toho existovati porú
denie. I sbírka námi tuto ohlašovaná ukazuje, jak nevyvinutá je právní 
terminologie slovenská, a bylo by proto radno, aby jednou konečně 
byla zřízena komise z če ských a slovenských právních odborníků, která 
by opravila a doplnila právnické názvosloví slovenské. 

Karel Kadlec. 

Civilní řád soudní. 

Civilní řád soudní a jurisdikční norma. Upravil a poznámkami 
i rozhodnutími soudními doplnil D 1". V á c I a v Hor a. II. oprav. a 
rozšil-o vydání. Vyšlo jako IV. svazek Komentovaných zákonů česko

slov. republiky, vydávan)' ch Česko slov. Kompasem. Praha 1927. Stran 
Il6I. Cena 120 Kč. 

K druhéni.u vydáni této důležité sbírky došlo nejen proto, že 
prvé vydání rychle bylo rozebráno, nýbrž i z toho důvodu, že 1VYš1y 
nové zákony, jež velmi často pi-ímo i nepřímo zasáhly do předpisů 
o soudní při-slušnosti i do soudního řádu. Bylo tedy třeba jednak 
všechny tyto nové předpisy vpraviti na vhodná místa, jednak však 
také vypustiti předpisy; jež mezitím účinnosti pozbyly, tak aby česko
slovenští právníci měli po ruce opět spolehlivého rádce. M'ezi těmito 
předpisy zvláštní skupinu zaujímají státní smlouvy o prálV'ní pomoci ve 
věcech občanských, jež nebylo lze vpraviti vesměs na vhodná místa 
textu zákona, poněvadž by tím byla trpěla přehlednost a poněvadž 

k uveřejnění některých smluv (s Ita1ií, Vel. Britanií a Rumunskem) 
došlo až mezi tiskem. Byly proto tyto smlouvy zařaděny souhrnně do 
~ Dodatků«. 

Další novota proti ' 1. vydání je v tom, že v novém !Vydání je po
ukazováno pod textem zákona vždy na ustanovení zákonů, platných 
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