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240. Výjimečné použiti lex originis manželky, str. 342. - iS 241. Kumu· 
lace legis originis manžela a manželky; str. 343. - Č. 242. A1imentačni 
J?0vinnost manžela, str. '344. - Č. 243. Povinnost společného bydlení, 
str. 345. '- Č. 244.· Právo manželovo zastupovati svoji ženu a moc
kUční manželky. str. 346. - č. 245. Nepřípustnost určitých právních 
jednání mezi manžely, str. 347. - č. 246. KoHsní úprava v právu če· 
skoslovenském, str. 347. - Č. 247. Výhradová klausule, str. 349. -
Č. 248. KoHsní úprava v osnově nov. ohe. zákoníka československého .. 
sfr. 349. 

K a pit o 1 a XXI. Majetkové poměry manželů: 
Č. 249. Literatura, str. 350. - Č. 250. Úprava zákonná a úprava smluvní, 
st::. 350. - Č. 251. Lex domicilii a lex originis manžela jako kolisru 
pnncip~ str. 352. - č. 252. Zásada neměnitelnosti zákonné úpravy ma'" 
jetkových poměrů str. 353. - Č. 253. Partikulární a universální úprava 
!?-ajetkových manželských poměrů, str. 353. - Č. 254. Zástavní právo 
~eny. str. 355. - Č. 255. Smluvní úprava majetkových poměrů, str. 356. 
c. 256. Obsah manželské srillouvy, str. 356. - Č. 257. Zřízení manželské 
smlouvy po uzavření sňatku str. 357. - č. 258. Forma manželské smlou ... 
vy, str. 358. - č. 259. Účinky manželské smlouvy vůči třetim osobám, 
str. 358. - č. 260. Kolisni úprava v právu československém, str~ 359~" 
- č. 261. Kolisní úprava v osnově nov. ohč. zákoníka československého. 
str. 361. 

K a pit o 1 ft XXII. Poměry mezi rodiči a dětmi. Legitimace a 
adopce: 
č. 2?2. Literatura ,str. 362. - Č. 263. Význam pro koUsní soustavy 
novych tendenci. v právu rodinném, str. 363. - č. 264. Hraniční priw 
cípy v severo~americkém právu (zásada odroicilu), str. 364. - Č. 265. 
HraniL'11i předpisy v právu .německém ,str. 365. - Č. 266. Francouzská 
koUsní soustava, str. 367. - Č. 267. Právní poměry mezi roďiči a 
dětmi stejné státní příslušnosti, str. 362. - C. 268. Právní poměry mezi 
roáiči a dětmi různé státní příslušnosti, str. 369. - C. 269. Výhradová 
klausule ve francouzské doktrině,_ str. 370. - č. 270. Manželský 
původ dítěte. str. 370. - Č. 271. Právní poměry mezi rodiči a manžel# 
skými dětmi, str. 372. - č. 272. KoUsní úprava v osnově nového záko# 
n~k~ ohčanského, str. 373. - č. 273. Právní postavení nemanželských; 
detí ,str. 374. - Č. 274. Kolisni úprava v návrhu nového ohe. zákoníka" 
str. 377. - č. 274jb. Legitimace a adopce ,str,. 377. - Č. 275. KolisllÍ_ 
úprava legitimace a adopce v osnově nového obč. zákoníka; str. 378., 
Č. 275jb. Forma legitimace a adopce; str. 378. 

K a pit o 1 a XXIII. Poručenstvi a opatrovnictví: 
č. 276. Literatura, str. 380. - ~ 277. Všeobecné základy, str. 380. -
C. 278. Systém statutární a anglosaský, str. 381. - Č. 279. Francouzská 
koHsní úprava p'orucenství str. 383. - č. 280. Haa6ská konvence· o po~ 
ručenství ze dne 12. června 1902. Všeobecné zásady, str. 385. - Č ... 281. 
Lex orlgiJ-1is poru~encův jako ~ákladní princip haagské konvence, str. 
386. - c. 282. Zakan domicilu nebo pobytu poručence, str. 387. -
Č. 283. Haagská konvence o zbavení svéprávnosti ze dne 17. července 
19q5, srr. 389. - Č. 284. Zákon domicilu nebo pobytu zbaveného své# 
pravnosti. str. 389. - č. 285. Portlčenství a opatrovnictví v kolisní sou-

x 

stavě československé ,str. 391. -:. c" 2~6. Zřízení pOrll ... čenstvi tu:em~ům. 
v cizině str. 391. - Č. 287. Kohsm uprava v osnove nov. obe. zako~ 
nika str' 393 _ č. 288. Zřízeru poručenství cizincum v ~uzemsku, str..-
394. ' _ Č. 289. KoUsní úprava v osnově nGv. obč. zákoníka, str. 395. 
_ Č. 290ja. Zbavení svéprávnosti tuzemcu v cizině. str. )96. - Č. 29~jb; 
Zbaveni svéprávnosti cizincu v tuzemsku. str. 397. - c. 290jc. Kohsm 
úprava v osnově nov. obč . .zákoníka, str. 399. 

Kapitol a XXIV. Právo dědické: 
C. 291. Literatura. str. 400. - Č. 292. Pluralistické a monistické nava" 
rování v záležitostech pozůstalosti. str. 400. - č. 293. Soustava plura" 
listická str. 401 _ Č. 294. Monistická soustava. str. 402. - Č. 295. 
Franco~zská judikatura, str. 403. - C. 296. Judikatura států anglo" 
saských str 405 _ Č. 297. Kolisní. soustava v návrhu haagské kon" 
vence z' r. i904,' str. -406. - č. 298.. ,Otázka formy posledního pořízeni, 
sfr. 407. 

Kapitola XXV. Dědické právo v československé koHsní soustavě: 
Č. 299. Literatura. str. 408. _ c. 300. Obecné zásady, str. 408." - Č. 30~. 
Podmínky působnosti norem děd}ckého p~áva. str., 409. :- ~. 302. Za .. 
konná posloupnost, str. 411. - c. 303. Pravo na dll povlllny, str. 413. 
_ č. 304. Poslední pořízení (testament), str. 414: - Č. 305; Obs~ 
posledního pořízení, str. 415: - Č. 306. Pozůstalosť1 po tuzemClch v Cl .... 

zině str. 418. _ Č. 307. Pozůstalosti cizinců a apatridu v tuzemsku, 
str. '419. _ Č. 308. Movitá pozůstalost cizince a princip vzájemnosti. s!;..-
421. _ č. 309. Projednání movité pozůstalosti cizince v tuzemsku ': prl'" 
padě žádosti dědiců bydlících v tuzemsku, str. 422. - Co 311. Odumrť .. 
_ Obecné základy. str. 424. - č. 312. Odúmrť v právu československém~ 
str. 425. 

KoUsní úprava v osnově nového obč. zákoníka. str. 427~ 

Věcný seznam, str. 439. 


