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v procesu. V XVIII. stol. žádáno také šlechtictví a usedlosti. V dru
hé polovine XVIII. stol. také phpušteni v zastupování pred soudem 
jen ti, ktefí byli zapsáni v listru palestry určitého sou du. VyžadoV1alo 
se také znalosti práva. Krome určitých vlastností v osobe zástupcove 
vyžadoval proc.es polský také určitých znaku pfi plné moci. Zplno
mocnení dál o se buď ústne nebo písemne. Nejčastejší starší formou 
jest forma ústní a to pi-ed soudem, výminečne i mimo soud. Plná 
moc písemní jest pozdejší a snad tu byl vliv litevský. Byly tu ruz
né formy a jednou z nich bylo t. zv. procuratorium regium. Bylo to 
.udelení plné moci za sp'rosti'-edkování kancelá1-e královské. Prinášelo 
1uzné v)rhody pro stranu i pro jejího zástupce. 

Oddíl čtvrtý reší postavení zástupce v procesu. A tu autor všimá 
si nejprve olpetne povinností zástupcových. Povinnost vzíti na sebe 
zastupování v procesu tíží nej bližší pokrevní prátele, podobne také 
zastupuje ženu v procesu muž. Když však vytvo1-ilo se povolání za
stupovati určité osoby pred soudem, povinnost zastupovati príbuzné se 
zmenšila a zustalo pouze na poručnících, aby zastupovali poručence. 

Zástupce strany muže pi'-ijmouti za.stupování jen jedné strany. Musí 
se v soude legitimoV'ati plnou mocí. Má povinnost vésti pfi tak, jako by 
ji vedIa sama strana se všemi dúsledky v pomeru ku strane neprátelské 
1 k soudu. V kapitole druhé autor promlouvá: o práV-ech zástupcových. 
Zdurazňuj e pi'edevším právo zástupcovo vésti spor. Strana, která ur
čila ho zástupcem zprvu nemohla se mísiti ve spor od chvíle, kdy usta-
110vila ho zástupcem. Teprve pozdeji mohla- vystupovati ve sporu vedie 
·zástupce. Zprvu bylo zastupování bezplatné a zástupce nemohl žádati 
žádné náhrady. Teprve pozdéji, když vzniklo povoľáni zastupovati 
'strany v procesu, vznikla také otázka náhrady. J ešte jiná práva v po
drobnostech mel zástupce na pr. mohl si jmenovati opet zástupce a p. 
Ve tretí k,apitole tohoto oddí1u mluví konečne autor o pomeru zá
~tupcuv k soudu. 

V oddílu pátém probírá pak zánik zastupování v soudu a to buď 
z dllvodu vzniklých v osobe zplnomocňujícího, jednak v osobe zmoc
nencove, jednak v zákone. Zmocňující mohl predevšÍm odvolati zplno
mocnení. Zplnomocnení zaniklo také ve starší dobe smrtí ztnocnitelo
you. Zastupování rušilo se tím, že proces byl úplne proveden, dále smrtí 
zmocnencovou a tím, že nastaly zmeny v osobe zmocnencove, které 
vylučovaly zmocnení. Také zákon ustanovoval určitou dobu pro zp lno
mocnení královské a starostenské. Po uplynutí této doby zastupování 
.zanikalo. Rauschel'. 
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Weiss Egon, Das biirgerliche Recht. 1. TeiI. Das allge
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Publikace jest svazkem II./I. sbírky, která V'ychází II Jindricha 
~ercyho syna. 2. oddelení má obsahovati obšírnejší a duležitejší vedlej
ší zákony z doby, pred r. 1918 a po nem. 

ProJ. nemecké university pražské dr. Ego n ·W e i s s vykonal zá
služnou práci, vydav občanský zákonník, hlede ke zmenám na,stalým 
až do doby prítomné a k judikature. Právní prameny i rOozhodnutí jsou 
sebrány s velkou úplností a reprodukovány vhodnou formou. Bylo by 
si " práti, aby vydání Oobčanského zákonníka, podobne sveuomité a in
struktivní, vyšlo co ne jdrÍve i jazykem českým. 

Po zbežném prohlédnutí bych podotkl co do nekterých jednotli
vostí toto: 

V poznámkám k §§ 61, 544 a 573 doporučovalo by se uvésti po
chybnost, zda-li omezení coo do, zpuso:bilosti k právním činum resp. 
právum nastává i jen pfi osobách podrobených právomoci soudu vo
jenských. Sr. k tomu rozh. nejv. soudu ze dne 7. července 1921 sb. IL 
Č. Si4. 

Pokud se týk á §§ 70 sL, by bylo vhodno naznačiti, jaký je pomer 
techto I§§ k § 12 zák. z 25. kvetna 1919 č. 320. 

V § 107 nelze pokládati zrušenou poslední vetu; a sluší míti za to. 
že i druhá veta je jen modifikována a nikoli zrušena. 

Pri § 160 by bylo vytknouti, že pokud se týká putativních man
želství, neplatí již privilegium odiosum o § 62. Ustanovení § 160, že 

" nebudou legitimovány deti zplozené v putativním manželstv'Í, kterému 
brání nekterá z prekážek §§ 62-{)4, bylo! zrušeno § 50 zák. ze dne 8 .. 
Hjna 1836 č. 185 pro osoby, které byl o posuzovati podle tohoto zákona~ 

. a císafským narízenínť ze dne 3. června 1858 č. 92 pro o~oby, o kterých 
zák. z r.: 1856 nebyl ustanovil, a nebylo obnoveno 'zákonem ze dne 
25· kvetna 1868 č. 47, ježto' tento zákon uvedI v platnost jen druhou 
hlavu Qbč. zák. 

Pfi §§ 340-342 doporučovalo by se upozorniti na souvislost s §§. 
364 o. z. a zejména, s § 364 a. 

Pfednovelový text a zrušené §§ obč. zák. nejsou otišteny a tento. 
postup je v pfedmluve motivován. Pro vyučovací 4čely ard po mém 
.soude otištení takové je užitečné, ne-li nutné. K. 

Trestni i'izeni. 

Trestní fád československý a predpisy jej doplňující, platné v Če
chách, n.a Morave a ve Slezsku. Sestavili a poznámkami opatrili dr. J. 
K a 11 a b a Vilém Her r nr it t. Vydal Kompas, Praha 192 5. _ 

K trestním zákonum československým, vydaným týmiž autory v 8. 
svazku sbírky komentovaných zákonu Československé republiky (Čsl . 
Kompas), pridružíl se nyní jako dvanáctý svazek téže sbírky trestn! 
r ád s predpisy jej doplňujícími. Jest litovati toho, že tisk tohoto vy
dání trval celý rok, takže materiál z roku 1924 nemohl býti do textu. 


