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D
K ČÁSTI 1. ŘÍlVL PRÁVA OBLIGAČNÍHO (1924).
řádka

textu 19. shora, po slovech (u nás druh podvodu) dodej: vědomé při"
indebita, .' ..
15, pozn. 7. a) dodej: Předpokládá se ovšem, že právní zájem na existenci věci
na »honesta causa«
fr. 11, O.
; proto nepřísluší acHo furti zloději,
věc jiným ukradena (PomponÍus ad Quintum Mucium, fr. 77 (76), 1, O. eod.).
16, řádka textu 28 shora místo Unde vi (O. 43,
: quod vi aut dam
(O. 43, 24).
Str. 28, text. řádka 4. zdola, místo: praví ... evitando, čti: docházejí k tomu úsudku,
se nestane bezpráví poctivému nabyvateli, jemuž bude dar odebrán, ležto se mu pouze
a nikoliv
škoda. Fr. 6, § ll, O. eod.
text. řádka 17.
poznámku: Zajímavo jest, že uvedené
čtyři
: verba,litterae, res, consensus,
něž římská klasická pravověda subsumuje
smluvní typy obligace, mají svůj
ve čtyřech druzích (quatuor genera),
do nichž lze zahrnouti skutkové podstaty deliktní: scripta, lacta, dieta, consžlia. Confr.
Saturninus, 0.48, ] 9, 16, pl'.
Str. 46, konec L odst. Oodej: Jest tudíž pochopite1no, že podle 0.15,1,38,1
slib věna,
po rozvodu zájem na tom,
byla zobli.
kausálně bezobsažnou, formálně
štěna a že na to muze žalovati.
Str. 46, text. řádka 3. zdola ... vypléliCeltla.
JUif.j"u.......... u závazku,
chce tím jen zdůrazniti, že v ů č i
ne formální kontrahování zá.
':>UIJUA"''-AH

effectus«.

str. 55, text.

řádka

2.

čti:
I3V ... U,dUI.1'..U:

Přistoupila,li

někomu zá.
z fakta, ale ze zavazující formy.
zavazující forma dala vznik neplatné
stává se účinnou obligace ex re. Srv. C. 8, 37, 3.

Ol)ug,~ce

\.JLJH<O:<>'\...t

TISKEM »POLITIKY«

III

Str. 62, pozn. 67, dodej:
peníze
přísluší mu kondikce části
peněz, odpovídající jeho splolLtv1.astnH:ké quotě »)t1'l1.:?,mVL' singula corpa communia fuerint«.
Fr. 13, D. eod.
Str. 67, první dvě řádky shora čti jako
dvě textové řádky cit.
Str. 70, pozn.90, dodej; Tudíž na
lze~H přičítati komuiodantu samému dolus,
nezáleželo. Kompilatoři, pojímajíce delikt půjčeného otroka mezi ostatní případy
kommodotáře stihnuvší, a neznajíce tu jiné, než kontraktnÍ odpovědnosti kommodan~
tovy, logicky správně obmezují kommodantovu 4odpovědnost na
dolus, který do~
konce má tu
interpretován
proň co nejpříznivějším. Cit. text Africanův
interpolován: »si dolo quid fecerit .. .«, »)quin etiam ... «
Str. 105, pozn. 221,
: Neobmezená moc klasického procuratora ku správě ma~
jetku, zahrnující jmenovitě právo zcizovací
zastavení), pokud
správy
jest
nemá tu
mandatář právo
zmocněn. Na helle~
nistické
v tom směru
de'! procurator bonorum,
Aegyptus, 1924, str. 3 a n.
Str. 109, pozn. 240, dodej:
svým nedopatřením znemožnil tuto cessi. (na př.
p'ro procesní
způsobil zamítnutí
jest za to odpověden, a nemůže ža~
lovati mandanta o náhradu. Srv. D. 46, 3, 95, ll.
Str. llS, text. řádka 4. shora ... dvilis
: Dále sem patří
že někdo
dal správkáři nebo cídiči oblek k opravení s tím, že mzda bude dodatečně
Právní
byla sporná
Sabiniarié, nemohouce jej subsumovati pod
in
19,5,
Proculiani
methodou a jejich stanovisko
... compromissum .
.,.''',' .... 71<'' stran závisí od neznámé skutečnosti,
sporu
přirovnávána k riskantní zápl1jčce, pecunia traiecticia.

K ČÁSTI ll.
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Vážný, f{imské právo.

1

ÚVOD.
teratur Krdschmar,
1906, str. 1-82. Steiner, Datioin solutum,
1-45. Koschaker, Z. S. S., 37,398. He
(Sommer, Vážný), Dějiny
337. a n č u r a, Úvod do studia soukT. p. římského,
Br i n z, Pandekten, 11.,
11., 1. odd., 434. Wi n d s
Pandekten~
~ o k ol ws ki, Pandekten, 11., 661.
it t ei s, Romisches
Gaius, IIL, 225, str. 248. Ra b
des rom. Privatrechtes,
nz'vkJlop,adle der Rechtswissenschaft,
Ma yr, Rom.
L, 2, 75;
11.,89; lIL, 95; IV., 129. Sohm~Mitteis,,\Venger, Institutionen, 474. Czyhlars.
o o, Institutionen,
o r 5, Romi5ches Recht, 131 (Enz. d. Rechts" und Staats~
wissenschaft,
Fe r r in j, Pandette, III.
625. Ar ran g i o" R u i z, Istituzioni, II. v.,
Bon f a n e, Istituzioni, VIII. vyd., 402. C o s t a, Storia, 421. Pac chi o niC o r s o, HL,
Pac c
S a v i g n y, Le
L, Appendice, L Per o z z i, Istituzioni, 11.,
R
Istituzioni, 922. S r a f i n i, Istituzioni, 9.
85. Cu q, Institu~
romain, 7.
722. M y, . . . .'-'.. H.... U."
1921, str. 270. Buckland, A text book of
právo, 108. Prameny: Gaius, 3, 168

se
neúplně

vrácení
1*

- o primitivním kontraktu,
.u".,......... .,.. ... podrobení "' .... ",...."' ......
důsledně pojímáme zánik nexa jako skutečné

3

býti effektivně uspokojován. Další důležitou etapu ve
bylo uznáno, že skutečné uspoko::
bez formálního zproštění osvobozuje
Vývojem iuris
se
v užším smyslu) samo o sobě
kontraktů. S počátku se obme"
na kontrakty reálné a konsensuální,
byla rozšířena i na L"-~."'.~.1.U~"""
k
stran

an.:uogU::Ka zásada o nemožnosti
novad. Z konstato"

na
acceptilatio, zproštění litteris),

4

5

me eo nomine a te solvo liberoque hoc aere aeneaque libra.
hanc tibi libram primam postremamque expendo secundum legem publi~
cam; na to udeřil kouskem mědi o váhy a odevzdal jej věřiteli veluti sol~
causa.
v nejstarší době pouze placení - ard solemní - osv6~
bylo řečeno; na místo něho nastoupilo fingované placení per
aes
v klasické době u závazků,
nej::
usitlnlanlov'e se solutio per aes et libram
ne::,

Í
2.
Litera ura. Fre5e, Z, S. S., XVII!., 254. Erman, Z. S. S., XX., 172. Karlova
1., 799,
812. Kr e t s chm a r cit. 12. Ra bel, Z. S. S., XXVI!., 330.
itteis, 265,272, Girard,
1.,392. Prameny: Gaius, 169-172. D. 46, 4.,C.

Literatura. Z autorů shora
hioni, 504. Prameny: GaL 3, 173-175.

zvláště

Mitteis, 256, Kniep,374, Pac"

153.
1) D. 46, 80. Confr. Gaius, D. 50,
100, a
3, 170. Paulus, 50,
D. 50, 17, 35.
tohoto principu a
stáří netřeba přeceňovati. Tak na př.
solutio per aes et Hbram
použitím tohoto principu, ale na základě
že
zaniká
v solemní formě "'.,..",,,,,rI"',,,,'r-......
V primitivní době nešlo o
v pravém slova
ODll2:ata ze stavu nesvobody.
ale solutio per aes et libram stala se »imaginaria 50:::
lutio«, t. j.
formou
napodobenou skutečnému
shledala v této formě protějšek formy ke kontrahování předepsané.
0dU'lHUi:>,

6

1

podává, že předmět akceptilace
1) Srv. D. 46, 3, 71, 2.

7

musí se shodovat s předmětem
ginárního
splněno může
stanoviska principu, souvztažnosti

zrušované; se
to, co
obligačního a
inter
právě

3.

SMLOUVY

PROMINUTí DLUHU.

Lit e r a tur a. Per o z z i, II contratto consensuale dassico, 1893. Studí per
ber, Z. S. S., XLI!., 68. Stoll, Z. S. S., XLIV., 1.

oJ\..J.IUIJ.L<;01,

Pliniových, se zrušoval pravdě~
o souvztažnosti aktu obligačního a .U.u'\...L,a\..A.UU.V
souhlasu věřitelova do
věřitelových jako liberační po",
V kompilaci Justinianské jest princip vzájemné shody mezi jednáním
VU'.I..L;:;:~a;\..u.l.!.u a Hberačním proveden i u kontraktů reálných a konsensuálních ~
kontrahované předchozím
(rej se
opět pltlenllm
b) smlouvy,
consensu, se
contrario consensu
dissensu).
Než zrušení
»re«
v užším
uznáno za zrušovací
a to
- již v době klasické - u
reálných ')re« v souvislosti se smlouvami o promi",
jen
že se chce zdůrazniti, že reálné kontrakty
+ ... I.rr.~ya podle formalismu prá~a
jinak zrušeny,
plnění,
jak potřebné,

z.

S. S., XLII!., 287. Přísná rigorosnost formální
bude ukázáno.
2) D. 46, 4, 5 solutioni comparatur D.
3, 7, 1 velut solvisse videtur
tilatione solutus est D. 46, 4, 16, pro
3) D. 46, 4, 16, pro - fr. 13,5 eod. - fr. 13, 4 eod. a D. 34, 3, 7, 1
Iulianova,
ntt~ná3~el!icí se přes formální vadu, vnější nesouhlas mezi označením
a předmětu akceptilace) - fr. 9 eod., 13, 2 eod., Gaius, 3, 172 - fr. 4, fr. 5 eod.
4) Fr. 2 eod., D. 46. 3, 14,8·- Gaius, 2, 85.
5) Confr. fr. 18, 1 eod.
v

8

1) Girard, DroH romain, 753, pozn. 4.
2) Srv. Paulus~Alfenus Varus, D. 46, 3, 67. K """";;'·;'I",,.. i: věřitel mohl
dlužníka
ale to se může státi až po
přeměně reálního dluhu na
pf()m:mu:tí dluhu »)reálního«. Nebo pactem de non pe~
vůbec
jen
práva pr'letorsikého.
umístění soluce kontraktů reálních mezi smlou~
vamí o prominutí dluhu a
důsledek principu o souvztažnosti aktu obligačního a
liberačního náleží kompilatorům, kteří ze systematických zálib, byzantské pravovědě vlast~
snaží se provésti dt.
všech kontraktech a
smluv
liberačních. Právo klasické spojovalo cit. princip pravděpodobně s kontrakty formálními
normujíc souvztažnost for m y obligační a liberační. Confr. D. 46,3,80. Interpolace: Pl!~
rozzi, Siber, Stoll. Interpolace jest ovšem spíše rázu formálního a s výhradou shora učiněnou.

9

Ad b) V četných textech, povahy všeobecné i kasuistické, jest vyslo~'
veno, a to jako důsledek souvztažnosti aktu obligačního a liberačního~
pravidlo, že kontrakty konsensuální se zrušují contrario consensu (con~
traria voluntate, mutuo dissensu) re integra, t. j. souhlasnou vůli
dokud nebylo ještě žádnou stranou plněno. Na toto pravidlo, podobně
jako na pravidlo ad a), hledí se v moderní vědě romanistické se stanoviska
formulace, že
práva klasického skepticky a jmenovitě
konsensuálné
dokonce
bonae fidei) se
contrario consensu,
Siber, Stoll). Jisto
že právo klasické připouštělo zrušení smlouvy trhové
re integra obapolnou

)přirozené«,

že .t<..U.Ulld.l\.l
D.
14, '7, 6 adeo autem ... bonae
exceptiones pacH insunt.
dto
pro právo klasické popřen nejen termín contrariusconsensus, ale existence civilní zrušovací
dohodou stran: existo:::
valo pouze padum ut abeatur a venditione, na základě něhož jest znemožněno
ňovati zrušený trh, ježto k onomu padu soudce musí úřední moci
vzhledem
ke klausuli »oportere ex fide bona«. These nesprávná. Viz nyní i Beseler, Z. S. S., XLV., 191.
.' 5) Confr. D. 18, 5, 5, pro IuHanus. Cum emptor venditori vel
venditor ac"
ceptum
voluntas ut r i u s q u e ostenditur id agentis ut a negotio discedatur.

10

kontraktu reálného, tudíž zas neplatně, vykládá se jako pactum
petendo. 1

PETENDO.
Lit e r a tur a. Rot o n d i, Di alcune riforme Giu5tinianee relative al padum d. n. p.,
1913 (S critti , lL,
K o s cha ker, Bedingte Novation und Pactum (Festschrtft Ha"
ua'... ., ... ", I. Prameny: D.
14. C. 3, 2.

°

Pactum de non petendo jest bezformálná úmluva
zrušení
že věřitel nebude od dlužníka požadovati

zvláště
D. 46, 4, 23. Labeo. Si ego tíbi acceptum fed,
a te liberatus sum. Paulus: immo cum locatio conductio, emptio venditio c n e n t i o n e fada est (a contr. emptor pecuniam, venditor rem in sti p u:::
lationem deduxit D. 18, 5, 3) et nondum res intercessit, utrimque per a~~;t;IJIU,:HlIJIH;lll,
tametsi ab alterutra parte dumtaxat intercessit, liberantur
6.
o
smlouvu,
interpretovaný contrarius consensus
dKlwl;;lJ'U!,:lI..C má Siber, dto 73, které však nesouhlasí
meny.
2) D. 2, 14, 7, 14. Fr. 17, eod. D. 47, 10, 11, 1. D. 46, 3, 95,4.
tomuto různění
na př.
14, 10,
cit. spis Koschakerův, dil
4) D. 2, 14, 17,3. D. 23,3,20 .
5) Ard tu není obl i g a t i o a b her é d i s per s o n a, ježto obtíženi dědice znamená
zde, že on vůči obligad, sukcesí nabyté, nemá - tak jako měl zůstavitel - excepce.
H\..Ii-'.la.UA'-

11

tehdy, bylo~li pactum de non petendo výslovně vztaženo
exceptionem pacti. 1 Právo Justinianské

Her tur
K etschmar,
1906. Steiner,
Adiedus solutionis
1919. Literatura uvedená ad:
46,3. C 8,43.
3,29. Gai us, 3, 168.

1) Confr. D. 14, 19, 1 fr. 20, fr. 21,
17,3 eod. Rotondi Scritti, II., 310. Účinnost
pacta mohla
vztažena na
z dědiců, takže
měl excepci, ale
ostatní. D. 2, 14, 33 fr. 17, 4 eod.; D. 23,4, 10. RotondL Doložku »ab
vero quam fHio
herede ut
a lze ji
ve
1,

oportere 7nVIP'nCl
ani s intencí dare oportere
působilo exceptio pacH). Jaké bylo
dilemmatu, text neuvádí,
ano,
jeho, ovládán ryze hlediskem matedelním, se přenáší přes procesní pře~
kážky. Srv. str. 42, p. 6.
3) Srv. D. 18, 5, 4.

12

naturaHter resolvitur solutione. D. 46, 3, 107.
2) Paulus, D. 12, 1, 2, 1.
Paulus, D. 23, 3, 25;
D. 12,6, 26,4, D. 13, 5, 1, 5. Confr. Steiner, ~7.
Gaius, 3, 168. Při datio in solutum jsou smíšeny element skutečného, třeba ná~
věřitelova ustoupení od
náhrad"
náhradní
ipso iure, kdežto Proculiani, nepřiznávM
vidíce
datio
solutum
náhradní, věřitelem schválené "'jJ,UA ....... ,
kontroversu zvláštní světlo
na základě částečného
však zastávala, že
že i při datio in solutum
ne
ale
prominutí.

13

při trhu actio empti).l V J ustinianském právu Novel jest v někte::
rých případech připuštěna datio in solutum i bez ohledu na svolení vě::
řitelovo (mluvíme tu 'o datio in solutum necessaria); nemá::li totiž dlužník,
k
peněžnímu,
má nemovitosti, na
marně
má dáti věřiteli místo
pozemek, na dotyčnou sumu
který si věřitel vybere, při čemž ve prospěch kostelů a zbožných
má
přiražena
ustanoveno, že k odhadu
'~, a že věřitel nemá výběru a musí se
i pozemky horšími

že nikoli, tedy že věřitel může utrženou sumu započítati, jak mu libo, třeba
na naturální obligaci. 1 2
Pokud jde o osobu plátce
k právním činům.
není dotyčné ..........
rei vindicatio,

.l.L<4,1. ..... ,

!-'LJU_" ... L....

Jl"-

~J,H'''.H.

2

Jako normálně není povinen
částečné

tak není
žure
n"'Tl."nO me::
negotiorum gestor
gestorum. 6
II obligací

k tomuto místu srv. Schulz, cit. 115 a Siber,
ralis

Natu~

ODJlle'dltlO

jednak dluh civilní
Z

nepřímo

Srv.
Ist., 408, Steiner, 60, ľ44.
Francisci L'evizione della
d. i.
1915. Rabel,
1., 113. Confr. D. 13, 7, 24, pro D. 46, 3, 46, pro C. 8, 44, 4. O vlivu
řecké tradice De Francisci
1., 302. Steinwenter, Kr. V. .Schr., 1925, 170.
Nov" 4 c. 3. N ov., 120 6, § 2.
3) Srv. D.
41, L D, 46, 3, 9, L
1,
; interp.
4) Interpolace, fr. 1-5, pl'. D. 46, 3 a contr. C. 8,42, 1. Schulz, Einfi.ihrung in das Stu~
djum der Digesten 112,
408, pozn. 1. Contra Siber, Z. S. S., XLV., 174.
5) D, 46, 3,97. C. 8,42, L D. 46, 3, 8.

14

něho

solutum

vylOuLCel110, že v tom
zahladili:
s
režimem
mohl věřitel
obnos započísti i na naturální
nudo pacto. Srv. D. 46, 3, 102, 1 arg. a contr.: si qui dabat in sortem se dare dixisset.
3) Conf. D. 26, 8, 9, 2. D. 12, 1, 19, 1. D. 46, 3, 14, 8.
4)
46, 3, 56.
46, 3, 87.
G) D. 46, 3, 53.
6) D. 3.5, 42 (43).
7) D. 46, 3, 31. D. 45, 1,49, 1.

15

aut Titio fundum dari).
referátu
(dicitur aliam
[stipulatoris] aliam in [adiecti] designari non posse)l
splnění ...... I.;·,...."""'hl"'\ aliud tomu kdo
s. c. adiectus
V
'IJ"'''''''''''''''
""V.U..

1) Gaius, 2, 84. D. 46, 3, 15. Fr. 47, pro eod.
2) D. 46,3, 12, pro fr. 14, fr. 28, fr. 51, fr. 71 eod. Platně mohlo
otroku věřitelovu.
nebo ratihabid,
vznikal
vůči pánovi. D. 15, 1,
46, 3, 34, 7 fr. 38, 1, fr. 49 eod.
46,3, 106. Fr. 10 eod. D. 46, 2, 10.
poměru

Komp,uaCl není leč historickou
textem
u"c~,<;Hifi buď lnT·prt~oi~rl

na
dt.18.

45,
131,
6) Srv. D. 4.5, 1, 55 D. 46, 3, 81, pro fr. 9, pro eod. D. 46, 3, 95, 5. D.45, 1, 9, pr.; a contr., Gaius, 3, 114. O účincích kalpltJlSd.emm\lCe
subtilní
D. 45, 1, 56, 2
3,38,
Dessertaux:>ovu Les transformations ďune controverse,
Girard,
by
i v tomto směru
: Gaius, 3, 114 »sine
deminutione«.

16

remi~

př~:dnlětlu,

SlJOlen(!ho s osobou

Literatura.
de eo
eerto 10eo 1907,
11., 169,
Lenel, Das Edictum perpetuum, 1907, 234, Biondi, Sulla doUrina romana dell' actio arbi:>
1911, Bun. I. d. r., XXV!., 5, 153.
Ruiz, BulI. L d. r., XXV., 130, XXV!., 147.
p,....,.,.,...".,..,,, D. 13, 4. C. 3, 18.
V

II

ý, Římské právo.

soudce tu vždy přihlížel k tomu, nemá",li snad některá ze
bylo
místě

dokumentuje·

před

na str. 2 a 3,

uzavřená

měla
ověřena vnitřním

textem. 1

2.
a tur a. Der n u g, Geschichte und Theorie der
1868.
, Die Compensation, 1876.
plet on, Histoire de la
1895.
hmar, Ober die
der Kompensation, 1907. B i o n di, La compen:::o
nel diritto romano, 1927. Prameny: D. 16,2. C. 31. 1. 4, 6, 30 39 eod. Gaius
61-68.

aestimatio Htis D.
12, L Srv. dále o právu věřitele, dáti
D. 10,4, 11,
est,
dum or()mlSS'Or! liberum ~"",~,,"1
5) O qUI.tancl viz Frese, Z. S. S., XVII!., 241.

Viz
Textes, 865. Bruns, Fontes, 354.
se názor, že tato kombinace Vyf;
se tím, že pouze
jest skutečnou
kdežto testatio jest do.,
kument o
(Mommsen, Karlova, Kretschmar, Erfiillung, 12) což však jest živě,
a zdá se, úspěsně popíráno
Frese, dt. 254. Erman, Z. S. S., XX., 172. Girard, lYlť~lalngt!S
392).
2*
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19

formule kompensaci přímo
vymeZUJIeI pravomoc soudcovu na
žalobcovy, na
bonae {idei.
"''''~Tr..,,,c>,..,,,

Tak veškeré aetiones strieti

pro
K.onLtrélKtU nebo quasikontraktu
k
co žalo,.
nnU1T\pr;

1) Gaius, 3, 155 invicem alter alteri tenebimur in id,
me tibi vel te mihi bona
lide pr~estare oportet. U těchto iudidí vidí Biondi
5)
charakter civilní kom:,
pensace: účetní kalkulace ku
celého
poměru, při čemž zrušení nastává
zrušovacím účinkem procesu. Podobně je tomu u
commodati, ""'"'lfJV'>LU.
jest
u těch iudidí bonae fidei, kde vzájemn~m nárokům stran
slouží samostatné žaloby, empti - venditi, locati - condudi, kdež důvodem kOm1=lensa<:e
jest jen bona fides, řídící meze pravomoci soudcovské.
2) Srv. D. 13, 6, 18,4. D. 3, 5, 7 (8), 2. K tomu ale srovnej
vymezení Bion ..
diho, 20.

20

proti tomu kterému klientovi jemu

hypotheticky zkonstruována byla tato
1TT'~,,:., "1 .. n.CTa~

493~

činí
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ze v

kompensace ipso iure, dlužno uvésti dále, že kompi::
vložili četnými interpolacemi do klasických textů;
o
kompensaci bankéřově nebo bon. emptorově,
na kompensaci vůbec a tuto cnar,lKt:erLso,va

žalobcově negování vzájemné pohledávky žalovaného bylo spatřovati
dolus, a

bylo totéž, co bylo účinkem
žaloby. Tento názor spíše

práva
prostředek k uplatnění vzájemné pohledávky,
čemž četnými konstitucemi byl e:aratltc.va;n

všeobecné kompensace "'..... ",,"""

eius
ei non
non potest), z čehož

'-"'U'.I..\.U."'I.1. :

pohledávkami

4.

iudicati, jest prameny dokumentováno a
e·xce:ntllonlS
Confr. D. 49, 8, 1, 4. C. 5, 21, l.
zvláště Atml,;:tonelm UUI.lidjJlH'C. 4, 31,11. C. 8, 42
7.
:2) Srv.
2,
3) D. 16, 2, 10, 1.
4) Srv. Bonfante,
413. Přehled doktrín o I us,tlnlansKe
řešení Biondiho, st. 127: kompensace
ze zákona;
výrok jest jen konstatováním toho, co nastalo konkurenci vzá~

účinný
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IJU\.I.l\.lclU

právem pra.etorsk
texty jsou na př. D.
ar~:entarilověl fr. 4 eod. (arl~entadus),
Srv. blíže
Eisele, Bonfante, BiondL
D. 16, 2, 9, pr. C. 4, 31, 9. D. 16, 2, 9, 1. D. 45, 2, 10.
Srv. D. 16, 2, 14. fr. 7 pro eod. C. 4, 31, 14, 1.
Srv. lustinian, C. 4, 34, 11, ostatně již Paulus, Sent., 2, 12, 12, proti tomu CoIL, 10,
Appleton, 491, Biondi, 169]. C. 4, 31, 14, 2. D.49, 14,46; 5.

C. ZRUŠENÍ OBLIGACE ZBAVENÍM
PŘEDMĚTU.
1.

nevznikla (leda jako
přece bylo »aliquid actum«
možno na př. připojení rukojmího): přes neúčinnost nové obli~
tomu v případě, že novační
trpí ta~
za to, jako
nic
kontrahována otrokem nebo pere~~rll1ern

Lit e r a tur a. S alp i u s, N ovation und Delegation, 1864. G id e, Etudes sur la
vatíon, 1879. Bl ume, N ovation, Delegation und Schuldubertragung, 1895. M i tf e i s, R. P.,
249. Kniep, dto 378: Romer, Die
Novation, 1863. Kaden, Z. S. S., XLIV.,
164. Boháček, Note
Annali Palermo, XL, 330. Koschaker,
Novation. Festschrift Hanausek, 118. R. de Ruggiero
1899. Prame y:
D. 46,2. C. 8,42. I. 3, 29, 3. Gaius; 3, 176-179.

Sulpida Rufa i tu stará
249, Kniep, dt. 395.

obli~

2) Gaius: alio iure utimur.
3) To
také nepřímo zD. 45, 2, 7: ze dvou solidárních dlužníků, současně
____ ,________ , muze
se zavázati pure,
sub condidone, »)nec
edt conditio quo minus ab eo
pure
ba
že věřitel dá si slíbiti od
pře~

dt. autorů, že konstrukce:
condicione novationis má se pů~
ob.Hg,ace považovati za závislou na opačné výmince, nenáleží klasické nr;lvclvědé_
poznamenati, že sám Gaiusoperuje v 3, 146 s konstrukcí dosti pnouzn,ou,
mohli mluviti o »tamquam sub
fada novatio
však jest trvati na uvedeném obmezeném účinku
Gaius vidí při výminečné novaci »id actum, ut ita ea
postenc>ns 3Ulf.'Lu.",uVHi" exstiterit condido« tím jest zamezena - a ne pouze
ex(:ep,!10Inálnl účinek jest obmezen právě jen na
u V '.... U\.HH

novačnÍ ~nIPUJlat;'t;::.

Paula se shodně zdůraz~
en! výmin y {Gaius, 3,179
si efe~
prior obHgatio,
D. 12, 1, 36 si condido no n e x s t i t e rit, cre~
permaneat, Paulus, D. 23, 3, 37 si nuptiae secutae non sunt (= zmaření "ú"""nlr,,,l
debitor mulieri obligatus. Tedy teprve po zmaření se výminky trvání původní
U
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může

býti
ze staré obligace. Ovšem bývá, že strany chtěly prostě
starou obligaci na hra di t i novou kondicionální; formalismus práva
však nepřipouštěl pojímati starou obligaci za zrušenou za
zmaření se
obligace. Ale pravověda
skrupulositu
že za takového úmyslu stran
ze staré
po zmaření
novační vznesená,
resp.
A ostatně, strany mohly i de iure
odražena exceptione
tento stav

na výmince, vzniká nová obligace o témže předmětu
teprve, splní~li se výminka staré obligace. 1 J e~li stará
na lhůtě počínací, jest možno ještě před nastoupením
účinky však nastupují
může
i obligace budoucí
dare spondes); konstrukcí, že novace
UClnena
že cma obligace nastane, jest za dost učiněno po~
novovaná
musí vůči novační býti starší
3 Obligace, která jest základem novace, musí
obligací, nemusí však býti kontrahována verbis, třebaže
se klade u novačního kontraktu jako podmínka platnosti
zdálo a priori, že zrušovací síla novačního kontraktu nalezne
korespondenci formy starého a nového kontraktu; to se
má
svou příčinu v
přiveden do nového kontraktu.

a re in personam,
a per::
civiliter nebo aspoň naturaliter. Jaká situace
k

obJl1gélce, t. j. zeela jisté a definitivní;
nální novace nejistou.
také

výmince, zruší ještě
starou VUU;'::d'-.L dl'.'.CIJ'lH,:t\".l.
3) Konfusí mohl
účinek docílen, srv. D. 46, 3, 95 ... inanis obli<
aditione hereditatis confirmatur.
D. 45, 1, 26 se řeší
: »si dari
id
mihi iam ex
debeatur cuius
nomine exceptione tutus
promissor«, čímž není ovšem ani nadhozena otázka, zda
ope exeeptionis
vadná, může
novována,
jen, zda tuto obligaci následující obligace o témže.
předmětě může vůbec vzniknouti vzhledem k principu, že nemůže býti dvé ""'"'uua .... "...,
o téže věd. Rozhodnutí
záporné
Beseler, Z. S. S., 43, 291,
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D. 46, 2,5.
D. 46, 2, 8, 2. Srv. D. 46, 1, 55.
však pochybno, zda problém neúčinné novaee má význam
kde
neúčinné novace, Gaiem ""n"řH·~"o, .... P jsou již
bud' dviliter nebo aspoň naturaliter.

ještě

v právu

případy

_~'~A~ __ novace. Teprve právo J ustinianské připouští novaci se zá~'

Tím novace klesá na úmluvu o zániku obligace, pro~
zřízením náhradní obligace. O této změně struktury bude

vložili kompilatoři interpolacemi do četných textů

4. Aliquid novi novačního kontraktu. Bylo již uvedeno, že ""<4<" ...
účinku novace jest právní nemožnost dvou kontraktů o témže'
Zbývá vysvětliti
ze dvou
kontraktů zůstane
Především jest
04'..... "'1. .1.1

Ist., 410. Srv. též Sdaloja, Studi Perozzi, 409. Právo klasické po~
skutkové
vyvozuje, nastává~li novace, čili
starou obligaci,
na váhu. Tím ovšem není vy'"
prl:pauecn, na př. šlo",H o
aKces,orlcK:y dlužník, či vzal ji na sebe za účelem zrušení UVAL"","'-'"
ke kriteriu, zda šlo o causa novandi, čili nic.
HálfJa,\.UA" shodná jest »causa no::
totiž D. 46,

ideu,
Srv. na

pure, n é n a hra z uj e starou
splněním se výminky staré obligace.

novou
slíbiti 100 pod výminkou, a potom totéž sti~
novou
ježto k této

nejen
D. 46, 2. 32. ;)1J~DrnlUU
»animo novandi« v úhrnnou
te aut
dare oportet« se zrušují obě dvě, nerozhoduje Paulus vůbec ,kriteriem ~nim~s
novandi, ale
kriteriem
obou
do nove hromadne obh"
gace »quia utrumque
spíše )>neutrum«? Beseler, Z. S. S., XLV., 452) in po~teriorem
deducitur obHgationem.
důkaz, že doplnění skutkové podstaty o »ammus no:::
vandi« stalo se kompi1atory. Confr. D. 46, 2, 8, 4 - fr. 22 eod.
př.
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"","'UL<

požívala stará obligace, formulováním závazku též pro dobu
(quidquid te dare facere oportet oportebit), ač~li ovšem není důvod
obligace,
to se za

novace.

2.
Literatura. Heyr
civilní proces, 1925, str. 253 a tam cit. zvláště
sa
Die Litiskontesfation,
str. 59. Se hlo s s man n, Litis contestatio, ] 905,
Gi
48.
We
a n, MeL Cornil, 83. P r a m e n y: Gaius, 3, 180; 4, 103.

41,
)in solutionem
qui reum
D. 16, 1, 8,
3) Srv. Gide, cit. 424.
18. D. 46, 3, 43.
3,
5) D. 13, 7, U, 1. C. 8, 40 (41), 4.
D. 46,2,8, pro
7) D. 46, 2, 18 fr. 27 eod.
uele2'at~Lt
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2)

D. 45, 1,
nebude připuštěna a věřitel jest odkázán na actio ex

.:>UliJU'l<:......

Srv. D.

4. C. 7, 53, 2.

.:>,,1-1 ........ '..... funeris impeusa deducta est,
3) Srv.
est
4) D. 46, 2, 12.
zvláště Rabel, GrlL1u<lzu.ge, 487.
a literatury
5) D. 46, 2, 19. Přehled
Girard, Droit romaiu, 741, Gide, dto 251.

31

jako naturální).l Sicut stipulationibus contrahitur, ifa
Analogie
ještě dále: jako novačnÍ
obligace převeden v novou obligaci s
,:)t.J.IUUJ..Q.\"J.

3.
Litr a tur a. Di M
XXXVIII., 114. B es el e r, nel.trdlge,
2, 17, 8.

103. Schulz, Z. S. S.,
Prameny: D. 44,7,17. L 2,20,6.

30,82,
2) D. 21, 2, 29, pro N erva, snad i Pomponius.
3) D. 21, 2, 29. pro D. 19,
13, 15. Pauli S. 2, 17, 8. D. 21, 2,
Konstrukce této naturální UUH~,dLt: však
N aturální obHg;~ce.
3) Gaius, 4, 86.
4) D. 46, 2, 29. D, 16, 2, 8.
5) I. 2, 20, 6. D. 44, 7, 17. D. 31,66, 1.
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se zdá, do
spedem
ex
creditores pervenisset D. 44, 7,
tl) Srv. D. 45, 1, 83, 6. l.."f,,,,,.,..,,,,I,,,,("<,, Beseler, IV., 332.
6) Stanovisko
velmi nejisté. Podle Di Mana ještě právo klasické
obsahovalo zásadu, že
věd se strany věřitele z
kausy zrušuje se obli~
:3 -

Vážný, IUmské právo.

OBLIGACE

SPLNĚNí.

4.

Literatura. De Medio, Bull. 1. d. r., XX., 157. Rabel, Mélanges Gerardin, 473.

Nemožnost
obligace, leč že by tuto nemožnost bylo možno uvésti na udá:::
ručí. Tedy, jestliže
plnění
................... n

NEBO DLUŽNíKA.

1.

Rabe
Lit e r a tur a
se
Bun. L d. r., XXVIL, 284. R i c c o bon o, Studí Perozzi, 352. B oh á č e k,
489. Va s s
XL, 330. Arrangio Ruiz, 1st., 80. Bonfante, Riv. d. com., XXv., 13.

trvá

zrušení obligace,
subjektem, dědicem.

s

smrtí
sem
na
obligace z deliktu, obligace ze society, mandátu a pod. Viz díl L

2.
Lit e a tur a. Kr etc hm a

Konfusion, 1899. Prameny: D.46, 3, 95, 2. D. 46, 1,

21,1-3.

toto stanovisko, uvádí thesi,
se v řešení našeho pro~

»přirozený«

promissoris in rebus humanis esse desiit,
jej ku
Toto jest přirozeným
právě k němu oD.lw;ace
stejně přirozeným důvodem zániku, ježto
že
svého
může; předmět obligace,
»in rerum natura esse desiit« nemůže býti žalován
a není tu ani
Htis aestimationem. D. 46, 3, 98, 8.
3) Srv. Celsus v n. 46, 3, 98, 8 a D. 45, 1, 83, 5.
nrlrc.'lrn :'nr~, li
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Pom~

1) D. 46, 3, 95, 2.
2)
3 »nemo potest
eundem pro ipso
esse«. Ohledně
práva zástavního však srv. D. 36, 1, 61 ... aditione quidem hereditatis confusa ODJlU~éllnu
.. , remanet propter
naturalis o DUg'Ul€J.
3) D. 46, 3, 95, 2.
3*

účinnější (»plenioť<<) než obligace fideiusorova:

obligace fideiusorova, než závazek hlavního
zvláště
kde hlavní obligace
naturální - trvá závazek
Stal"li se rukojmí dědicem spoluručite1ovým, zavazuje se po

nenásleduje, že by ani prakticky nebyl převod obligace usku"
V hospodářském i právním životě stalo se samozřejmým po:::
res incorporalis za položku majetkovou a . . . "'u-:>-'n ...

3.
Lit e r a tur a. Des ser t e a u x, Etudes sur la formation hlstorlqlle de la capitis de:::
minuti o , 11., 1, 1919, lL, 2, 1925. Prameny: Gaius, 3, 83.

randum contracta,
adiectio)

dlužníka

cit. ad novationem. E sel e, Die actio
i'\1,lge:nzeSS,1011, Z. S. S., XXVII., 82. B es e 1 e r,
172.Prame y: Gaius,2,38.

quantam pecuniam heres meus
Titio exegerit,
31, 50, 2); TíHo dari volo X aureos, quos mi hi Gaius debet, adversus quem actionem
mandari volo eique pignora tradi
32, 34, pL). V
jest řečeno dě~
...... ,,";.'''+;: cedovati žalobu
i jest

2)
~)

Srv. D, 46, 3, 95, 2.
3, 153.
GaL, 3, 114.

46, 1, 21, 2. Srv. Beseler, Z. S. S"

53.

4)
nejnovější doktríně
se spojitost
s
subjektu (»dvílní
popírá, a větám klasickým, ztotožňujícím kapitisdeminud s »dvHní
smrtí« se upirá
význam
názoru
5) Tudíž dědic dlužníkův »directo' iure tenetur«, Gaius, 3, 84.

56

povinností dědicovou toto převésti, a tak asi znělo
rekonstruoval
: Cum Ha
est )quantam 1-' ....~u.uaHA
exegerit, tantam Maevio dato« [si sub ... non potest
ut Publidus recte putat (v dalším rekonstrukce Beselerova:
agere potest
heres agat eum
Beselerovu kritiku ostatních
172 a n.]
za správnou.
~) Viz zvláště Beseler, cit.
s
výhradami),
Z. S. S., XL,
Custodia, Bratislava, 1925, 47 a n., týž Annali, Palermo, XII., 140.
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kupitele pohledávky a
po té na toho, jemuž
po předchozím _"'~"""+''''<YÓ''''''

....................... Prakticky jest proveden převod obli:::
obligačního předmětu, a z tohoto hlediska
i o »obligationem transferre«.l Ovšem
zástavní
možno je
v v .... ""u ..... novou, dokonce právo zástavní ve stejném pořadí. Obrany,
exceptiones rei cohaerentes příslušejí
dlužníku i proti

musí se zavázati
2. Procuratio in tem suam.

4,

na př. z použité formulace
bez vymezení na »1:0, co jest dlužen
tento
pamatuje D. 46. 2, 19. Gide, 256. Contra: S o
3) Pr.>užívalo
ního věřitele, condemnatio na jméno
Této záměny
užívá se vůbec
zástupce.
tu
kondemnace jménem nového aktivního sub~
jest jen
k dosažení dle zastoupení, kdežto v našem
formulová záměna subjektů jest přímo výrazem převodu dlužného
subjekt. - Též otázka, které excepce příslušejí dlužníku proti novému ~UIU'!,".nL'ct,
při procuratio in rem suam,
při prostém
4, 18. Srv. dále D. 2, 14, 13; D. 12, 2, 17, 3.
4) D. 36, 1, 66, pr. obHgatio translata ....U .. UJ'FiH.UL.
5) Viz Ulpian D. 2, 14, 16.
1:yčný
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cessionářovou
4)
ovšem
jest n",cf""",'''; věřitelovo po cessi
však
za zmaření cesse cessio~
denunciací - viz dále text) na
D. 18, 4, 23, 1
venditur
kausálního
cOJmp!cnsatiOI1.e vel exactione fuerit consecutus, integrum
restituere
otázce viz zvláště Windscheid, II., § 331, pozn. 8.
5) Fragmenty o této denunciaci
C. 8, 41
3, 1. C. 8, 16
4.
6) C. 4, 35., 22 c. 23 eod.
105, 280. Blume 46.
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nač

animus obligandi stran.
L plnění nemožné:
natura non est aut esse non
i t e r a tur a. lvi a y r, Praestare, Z. S. S., XLI!., 198. Ra bel,
473.
Sda
a, BulI. 1.
r., XlV., LKoschembar~Lyskowski, Mélanges Corni1, 15.
Ma r chi, BulL L d. r., XV!., 206. Pac chi o n i, La pecuniarita dell' Ínteresse nelle obH"
gazioni (Savigny Obl. II Append., 307). Va s s a II i, Delle obHgazioni di genere, 1909.
III.
5. Sc i a 1o j a, BulI. L d. r., XL, 61. S c hul z, Einftihrung, 99. _
Polacco, Le obligazioni nel diritto civile H., 1915, 184. Učebnice a systémy v úvodě
citované.

se

přirozenou

(rem, quae in rerum

pro
(splnění
sed dari non possit« jako svo::
sacer f actus): I mpossibilium nulla

Srv. Seckel"Heuman, Handlexikon, hesla »dare«, »facere«, »)praestare«.
2) D. 50, 17, 185. Confr. Gaius 3, 97. L 3, 19, 1. D. 45, 1, 91. D. 45, 1, 137, 4.
D. 17, 1, 12, ll; fr. 22, 6 eod. V právu klasickém
a výrazem této neplatn<)SU
textů

»)fundum dari«
»ut dominium omni"
D. 45,1,75,10. Non videntur data, quae eo tempore
Paulus D.
17, 167, pro Ze
srv.
a tam cit.
Z. S. S., XXIV., 152,
revue historique, XXX., 739).
2) D. 22, 1, 4, pf. »)Non facere« jest na př.
»per te heredemve
tu um non Heri quo minus eam agam« D. 45, 1, 75, 7. Fr. 85, 3 eod.
Ú H U U ! ú .....
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ipso iure. Riccobono, Z. S. S., XLII!., 288. Nová
studie Koschem"
bara
o smlouvách contra bonos moresnevyrovnává se
řeše"
nými Riccobonem a jest
v tom směru zastaralá.
u()gl1l1atlc~:y spor
pelléžmtw interesse věřitelova
Pernice, Hellwig, Kohler) podr()brlě vyUčuje Pacchioni dto Srv. dále Marchi, cit. a Rabel,

472.
5) D. 45, 1, 108, 1 a fr. 115, pr. eod. - Fr. 17 eod.
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bližší určení předmětu obligace. Bližší pozornosti za::
neur,čité obligace, a to obl. alternativní a generická.
r na t i v n í o b I i g a c e
obligace o několika
má dlužník
Charakterisuje
že duae res sunt in obligatione, una in solutione, takže splně::
e ne r i c k o u jest obligace,
určitými znaky
(species), ale aU':>I..LCl""lllH

rozhodnutí

jejíž

a ....
druhého předmětu, nebo věřitelovým
obligace generické

předmětu

aU\.u:'l.. .... 'LU

ex alia

koncentrace ten

1) D.45,

74; fr. 75, § 1,2,8.
alternativní obHgací "LLlfJ'.."."'''\''
aut Februariis dari«,
dá~li onen větší obnos nebo dá~li
šlo o jed,nOdw:::hclU
Vu.u!'..;t ..
jejímž
menši obnos resp.
UUL.Ut:I:'\1 lhůtě. D. 45, 1, 12.
Srv.
IV., 6, 33 d. D. 23, 3, 10, 6. Tudíž při smlouvě trhové,
jest »illa aut
res«, považuje se za
ta věc, kterou
D.18,
1, 25, pro
4) Srv. D. 45, 1, 75, 8.
5)
D. 45,
106.
12, 6, 26, 13, Naproti tomu D. 31, 1 1. D. 30, 84, 9.
D. 16,2,22.
6) Zda může věřitel, dokud
lis contestata, změniti svou vůli,
projevenou, rozhodovala
: vyhradil.li si ;>Ll~JUi(:HVI
~~d o
»Stichum aut
právo
»quem voluero«, nemohl
JIŽ od projevené
ustoupiti, kdežto
»)qu,~m volam<' ustoupení jemu dovo~
lovala. D. 45, 1, 112, pl'. Věřitel, mající volbu, může žalovati s intencí
se na ur"
čitý předmět, kdežto v případě, že dlužník má volbu, kdy proto stipulace jest »incerta«,
musí věřitel žalovati s intencí dare oportere toho anebo onoho
D. 45, 1, 75,
8. L 4, 6, 33 d.
.l.

ma
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1) Srv. Padum de non netenc!O
Srv. D. 2, 14, 27, 6. D. 13, 5, 25.
47, 3. Posléze uvedené dva texty jsou inten:)ol'Jv~my
stavení dlužníka v
že n á hod o u zanikl
středila na
: může se osvoboditi též Za!)la'Centlm
tomu
věřitele
ptť~dnlétlCl.,

D. 46, 3, 95, 1. D. 30,
zmírnili po:::

zanikl vinou dlužníkovou, a na to
klasické
Srv. k dalšímu
D.45, 1, 16,
D. 30,
82,6. Confr. di Marzo, Bun., L d. L, XV., 93, 108. Schulz, Z. S. S., XXXVIII., 168, Beseler,
B., IV., 329.
'l'
alternatl'vní a
srovnati
3) K hlubšímu nOl:hCipelll roz d 1 u lueZl UUlli/';a,\".
dva
zdánlivě) texty
totiž Marcellův" D. 46, 3,
4

a Papinianův, D. 31, 66, 3.
4) Viz díl I.
á) D. 45, 1, 128.
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NESPLNĚNÍ OBLIGACE.
a)

PRODLENí.

Literatura. Mommsen,
zum ObHg., 11., lnteresse, 1855. Rabe
des Verkaufers, 153. Ha ym a n n, Haftung des Verkaufers, Sl. - Per ni c e,
Labeo,. II., 1, 134; II., 2, 3. Fe r ri n i, Arch. giur., LIIL, 260. L u s i g na n i, La resp. p. la
custodla (S c hul z, Kr. V. Schr., LVII., 22). DeM e d i o, BulI. 1. d. r., XVII., 5. XVIII., 260,
XX., 157. Segre, Studi Moriani, 11., 291, Studí
VL, 331. De Ru ggiero, BulI.
d. r., XIX., 466. K li bl e r, Utilitatsprinzip Festg. Gierke, Z. S. S., XXXVII!., 73. Se hul z
Grlinhuts Z., XXXVIII., 40. Rotond Scritti,
1, 137,290. Se todo,
in con;
creto, 1915. Mitteis, cit. 315. Sommer, Sborník věd. práv., XV!., 151. Haymann,
Z. S. S., XL., 174. V á ž n ý, Custodia, 1925, Annali Palermo, XI!., 101. K u n kel, Z. S. S.,
XL V., 266. Pad s, Custodia, 1926. Sec kel,
Handlexikon ad custodia,
casus, dolus,
vis; tam i prameny.

důvodem

jest delikt, dostává se věřiteli žalobou ....... ,. . ,.,..,'r... '
totiž, že v zadostiučinění. které tu bývá několikerým lJ.<1;:,V'J,,'-'......u
tivní
(nebo ceny
nachází postižený jaksi
pro vymerení ceny věd jest obecná
hodnota s
""',.v'"'
následkem zvláštní obliby vlastníkovy (ex affectione singulorum) se
.U'L, .........

obligace ne:::
v
se může ža:::
na t. zv. beneficium
a
dovati obmezení kondemnační sumy jen na tolik, kolik podle svých ma:::
poměrů může
(in
quod facere potest); při počítání
této majetkové způsobilosti se
ze
nehledí k ostatním

k

nesmí převyšovati věřitelovo Ínteresse
OD.ugélcnlho predmětu. c:. 7,47, l.
2) Tento vývoj jest patrný na
z h"",,",~~n.~f,j.,
res ip. eo anno
fuit«, určující povinnost
nejvyšší cena věd, a teprve
dostala význam quanti interfuit nostra non esse oc~
cisum. Srv.
9,
3, 10. Viz
3)
V právu řťmském, zvláště ve vyvinutém právu koupě a nájmu, odděleno t. zv.
negativní interesse od
K tomu viz
des Verkaufers 53
a proti tomu Rabel, Grundzlige, 485.
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PL
19, 18
4,
C 75,6.
2) Ulpianus, D. 50, 16, 213, pro Viz M i tf ei s, Z. S. S., XXXI!., 1. S o m m e r, Dies
cedens, 1913, str. 3, 1
3) D. 45, 1,41,

45

Sem

především dlužníkovo dolósní zmaření řádného splnění.
nejen dlužníkovo úmyslné resp. vědomé zničení
úmyslné znemožnění splnění, ale i každé, plnění

odpovědnost

věrolomného

a
tomuto extensivnímu
dolu uchylovala se pravověda
iudiciích bonae fidei, l kde kriterium rozsahu dlužníkova zá~
v obchodě panující.
jest
co
svěřeným
věcem té péče
na př. bylo zastáváno, že depositář, nevěnující

dlužníkovu. Nebylo možno
o do . .
ani o ručení z custodie
ne~
i mimo custodii další výsledkové
uvésti ve
s
ne
přece však nesprávným, bylo třeba nalézti
a »fraus«, a to byla »)culpa« V užším
kasuistickým a konkrétním projevením
..... a.,~kr'n'" V sobě elementy
V dal~
v
se
stále
a vybarvuje v jednotný pojem »)nedbalosti«, která se staví
toto přesné po~
splnění,

chováním,

více

byť

od!WUZerlim jest spojena infamie. Mittds.
: Cicero, P. Roscio, Am.
mandatam non modo malitiosius gessisset

38,
modi aut quaestus causa, verum etiam
dedecus existimabant«: hrubší nedbalost
D. 17, 1,29,4, fr. 29 pro cod. si sciens pr<let(~rnlist!rit ex<:eptlOnCJm
Viz Mitteis, 327.
3) D. 13,6, 18, pro D. 13,6,5,4. D. 50, 17,23.
4) Confr. 19, 2, 25, 4; fr. 9, 5, fl'. 11, 4 eod. D. 10, 2, 25, 4.

uzavřen ve ..
Tento princip se ovšem zcela
,...7·111,{' ..... '''',......

1) D. 45, 1, 91, pl'.
2) D. 13,6,5,9. D. 50, 17,23.

důsledně

ne()sv'eacule.
své všeobecnosti

byl~li

klasickému právu znám. V této
pravděpodobné, že
případ
odůvodňován výlučným zá",
pouze na
nedostatkem jakéhokoli prospěchu
daleko významnější
klasickému řádu obligač",
že totiž .....
'_L
1.'.............

požadované bona fides.

sona ( debitorls) venit«, nikoli »)ex re« 1 a jest právě těžkým
soudco:::
aby o této osobní stránce prodlení si utvořil úsudek. Pravověda římská
stanoviti, kdy odklad plnění jest toho rázu, že per debitorem
quo minus solvatur,
si nesnadnosti této definice,
stanovíc
normu, ze
omlouvající dlužníkovu nevědomost
ustanovuje pravověda, že
v
splatnosti
kasuisticky se rozhoduje, že jest tu mora
persona)
dlužník
se
žalovati, než
platil - ač",li ovšem
se
fide. 4 Z těchto rozhodnutí bylo vyvozováno, že požadavkem
- až na výjimečné případy, na
nepřítomnost ........... _. . . . . ~~~
<:>r'T'I~ ..,o·... 11:·':>I,....:U~ upomínka dlužníkovi: tato
cnlr~'i'n~
;:,v ..... "','-"-

"<TC'<:>'"" ...

Literatura: Siber, Z. S. S., XXIX., 47. Genzm r, Z. S. S., XLIV., 86. Solazz
Riv. H. se. giurid., 1919.

1) D. 22, 1, 32.
. '
2) Pomponius, D. 12, 1, 5. Animadverti debebit, non solum lil .potest.ate tua fuent
nec ne, aut dolo feceris guominus esset vel fuerit nec ne, sed etlam Sl
causa sít, propter guam
deberes te dare oportere.
soudce
a) není"li tu
resp.
dlužníkem
n1'llVU'Uené:l.
příčinou nevědomosti o ~1_Il"au.LV"U UUll)<;é:lI..C:.
ba

1,23. D.

promissum animal, mel
dlužníkovu a per eonseguentias
nejvýše autonomní žalobě actio doli (D. 4, 3, 19 ovšem též jiná roz~
hodnutí: fideiussor se
D. 45,
88 a D. 46, 3, 95, 1
němu žalobu
zaniklou in integrum,
klasického práva:
ví.me, že klasické právo pojímá stejně
dlužník zničil
a
D. 12, 1, 5. D. 45, 1, 91, 3. Chá~
peme
obHgationem«, a to
asi stanovisko panující, až
nost, která jest Paulem schválena.
2) D. 2, 14, 54. K tomu viz Genzmer, Z. S. S., XLIV., 132.

i svou a

neoprávněný,

není nutnou jJV·i..tH1LUL'.VU
T o nelze
s určitostí
Rovněž

ážný, Římské právo.

48

49

"''--'-fJ''', ...

petuatio

a,~.L certal1J rem dare: per::

trvání obligace od nahodilé

argumento a contrario
»mora culpata.«l

tedy t. zv.

Lit e r a tu r a. Per gam e n t, Konventionalstrafe, 1896. Per oz z i, 1st., 135. S i ber,
Z. S. S., XXIX., 87. Gu a r n er Cit a ti, Bull. I. d. r., XXXII., 241
o
poenae t. č.
Ber g e r, Strafklauseln in den

homo
2) Srv. na př. D. 45, 1, 113, 1
2, 60, pr. D. 19, 31,
32, 26.
16, 3, 12, 3. D. 24, 3,
2.
3) D. 45, 1, 91, 3. D. 2, 14, 54 k
§ 281,
3, vell1Znler,
S.,
Boháček,
Palermo
4) Srv. D. 45, 1, 113. pro Proculus, D.
8, 52 Mardanus. D.44, 7, 23 Africanus ... nec
aliter Don committi
quam si per debitorem stetisset, quo minus solvelret.
5) D. 4.8,40, Pomponius-Servius. D.22, 8,

50

""'J"-"'a.", ...

ipso iure, leč, jak ustanovil
.'loUdCO'VSl<:a konsumce.
Konkurenz,

vvl!ont'f'f)::I

zess, 129.
4*

51

ze stipulace poenae, i z hlavního
pr~Dp;aQJnU1[l konvenční

pokuty?

non evanescit
odčiniti,

era

po.
že pokuta propadla. 2
ano dodatečně

und Wesen der mora creditoris, 1884.

1) Confr. D. 33,6, 8. D. 19,
2) D. 18, 6,
eod.

483

v

3) Confr. D. 22, 1, 7. D. 26, 7, 28, L C. 4, 32, 9; c. 19 eod. Srv. Windscheid, 11., § 346,
dlužník zbaviti obJllgalén:lho píeámetu

1) D.45, 1,
2) D. 45,
3) D.
8,
Srv. D. 46, 3, 72, PL D. 18, 6, 5 fr. 13, fr. 15, fr. 18 eod. D. 19, 1,38,
33,6,8.
5) Confr.
24,3,26.
46, 3, 72, PL
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D. 24, 3,26.

Í

dto 2l.
recipiunt, nedělitelné, jež
non admittunt, ve1uti cum viam
2, 80,.
45, 1,

3) D. 45, 2, 11, 1-2.
4) D. 21, 1, 31, 10.
5) D. 45, 3, 1, pro
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působící nabytí in solidum (s. 58); podobně zapůjčil.,:li spo.,:
každý z pánů zápůjční kondikce ohledně části vyplace.,:
Konečně, již podle ustanovení zákona (z. XII t.)
zřízení

k
původně kontrahována obligace mezi jedním věřitelem a jedním
dlužníkem, nastoupilo::li pak dědickou sukcesí několik osob na místo vě.,:
nebo
XII t. roz:stér)ení
Spi:HUlueUH:e pro portionibus hereditariis;2 předpokladem tohoto rozdě::

jako jedinou obligaci s neurčitostí subjektovou, nýbrž nezbytno
Jl pojímati jako svazek tolika obligací,
jest osob na straně věřitelské
dlužnické. Pokud v pramenech při solidaritě jest řeč o »eadem
má tím
totožnost
Ostatně též z toho, že ze solidárních dlužníků může jeden
»pure«, druhý »sub condicione<<., že každý může jménem
fideiusora,
solidárního ,........ '-'-1:\.(:>
neplatnost
a z téže
manifestováno
tak aspoň při solidární stipulad což obé
,..""7 ...... ,(.,.."",,..
(unitas actus) ,
jde o obligace
nepřetržitostí
de
>4 .....

1,..·1"'1

a)

určeni

UUl!~d'i...o;;
:>lllJUlcli...<;:

D. 12, 1, 13, 2.
2) C. 3, 36, 6. C. 8, 31
1.
3) Srv. I., 3, 16, pro D. 31, 16. D. 4, 8, 34.
4) 1. 3, 16, pro D. 30, 8, 1. D. 45,
L
označení: duo rei debendi
8, 34
socH D. 46, 4, 16, pl'. D. 46, 8, 14; duo rei eiusdem debiti
eiusdem
D. 46, I, 71 pro D. 26, 7,45; duo rei D. 45, 2, 3, 1; duo
D. 46, 4, 16, pl'.
5) Bylo by možno a priori konstruovati
obHgace při solidaritě
chom tuto konstruovali jako jedinou obligaci s alternativně určeným subjektem.
třebaže ne zcela přesná analogie totiž existuje mezi
solidární a alternativní;
má"li dlužník plniti jednomu, kterémukoli z více věřitelů, můžeme říci, že "jest povinen

56

zamítalo
»)mihi aut
solutionis

eliminována právní
že
solidaritou a
alternativnou, jest to jenom v pra,kti.ck'~cb
konstrukce jest však v obou případech různá a jest nemožno po~
jímati solidaritu
(jedinou) s alternativně určeným subjektem.
. Srv. D. 45, 2, 7. Fr.
1 eod. Fr. 6,
eod.;
ohledně solidárních věřitelů
D. 45, 1, 128.
2) Confr. Levy, cit.
76.
3) L, 3, 16, pro

57

roz=<

sti",

heres
operuje při otrocké
1,4.
3) D. 45, 2, 4.

;'UIJUj,d\..l

1\1aevi, quinque aureos
D. 45, 3, 29.

58

že
res.
communis servus duo rum servo rum personam

: L. T.
Ju.:nU,H.L.

souvislosti: Maevi
Sel
jsou to vlastně dvě
formulace Sei,
:>!J'JU':ll:>?
dokumentovalo rozdělení Vu.u~,tl.-C;.
rita aktivní,

na př.
solidum conveniri poterunt, ac si ipsi servandam sus:::
při smlouvách na vrácení
věci solida:::
44.

59

1idum (singulorum in solidum intuitum personam) nebo obráceně, když
více
nebo pronajímajících přejímalo solidární závazek quasi
plures rei. 1
všech
případech,
logickým rozšířením solidarity
testamentu.
není

cesně

o
dluhu, zahájiti spor a tím nezbytně litiskontestací pro~
konsumovati právo všech, koncentrovati právo všech ve stipulaci
přijmouti constitutum debiti. 1 Stejně při solidaritě
vykonati s
i pro ostatní
spolupůsobiti k akceptilaci, vykonati přísahu o ne"
k
novací mohou

1) Confr. D. 19, 2" 47. D. 21, 1, 31, 10. gace z mandátu. Máme
datářů
správou
ručili solidárně. D. 17, 1,
1, 52, 3 interp. Binder, Bonfante; alias Perozzi, 1st., 160,
2) Heredes promissoris
in soli dum tenentur ... "U.fJUJláUJll"
in solidum habent actionem. D.45,
D. 10, 25, 9.
případ
má některé zvláštnosti.
předmětu jest tu opačný
účasti dědiců, staví se proti actio in soHdum
condemnatio pro parte s odůvodněním, že
odsouzení zní na peníze, není příčiny,
proč
měl
žalobce dosáhnouti nebo
in solidum. Srv. na př. interpolované texty D. 16, 3, 22. D. 10,2. 25, 9. D. 8, 5, 4, 3. D. 45,
1, 85. Z moderní
srv. zvláště
Scritti, III., 368, lstituzioni,
370.
Guarneri, Citati, cit. Částečně opačně Beseler, Z. S. S., XL VL, 89.
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nebo vůči jednomu
skutečnosti jen
na ostatní nepůsobíce,

byli jedna osoba. To jest asi smysl sentence ex duobus reis pro::
alterius factum alteri quoque nocet. 1
bylo
o vzniku, účincích a
a opírá se o
.LU. .Ll'::>L"-'-

1) D.46,
pl".
2) D. 46, 3, 34,
právu
jen t. zv. pactum in personam,
eod. interp.
kdežto pactum in rem zrušuje všeobecně confr. D. 2, 14, 21, 5; fr. 25,
Rotondi, Scritti,
354 ohledně aktivní
srv. D. 2. 14,
pro
D.45,
D.
18,
bez viny, relevantní v rlA'hrrn",""

CO!ltutoris fadum imlPut:ahtr colle~
S., XXXVII., 50. Confr. C. 5,
persona

a infamii.
8) Confr. D. 13,6, 7, pr., kdež ovšem konečná slova debere eum audiri et absolvi
jsou
místo
textu o
Levy, Konk., 1., 216.
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alter conventus
16, 3, I, 43 adversus unumquemque eorum agi poterit
agatur
electione
eiusdem pecuniae credendae mandatores,
unus iudido
absolutione quoque
Hberantur, [sed omnes liberantur pecunia solutaJ.
Confr. AscoH, Eisele, Binder, Bonfante, Beseler,
3) Confr. D. 45, 2, 16. Fr. 2 eod.
46, 2, 31, 1.

63

uc,"'v,u~ osob se dopustilo společné krádeže. Ježto násled"
potre:tání pachatele, musilo býti dáno postiženému právo~
trestem vsecky pachatele resp. toho, kterého chce. Toho, aby
notrestatl každého z
zvláště vyloučením kon~
provedené, vůči ostatním;l toho,
chce, jest pak dosaženo zvláště vy ..
loučením
liberačního účinku dobrovolného splnění, t. j. věři ..

c) Poznámka.
Ze římské právo zná

nehledě

ke kumulaci ručení
solidarity, reagující stejně na

,,",... u ..u .....

nemůže

A:"~.tl,UUJ.,~\"'C

trestu v nenr()st)ech

.;;It''V ....... t'a'-.u.al~• .lU

zvláště pomocí methody interpolační.
zastanci starší doktriny, rozeznávající mezi
" " .... " u .... htJlSkontes:ta<:l, t. zv. k o r r e a li t o u,
ze stipulace a testamentu, a t. zv. p o u h o u s o I i dar i t o u, nereagující na
ale až na skutečné zaplacení a počítají sem obligace něko:::
mandatorů, tutorů a některé případy spolupachatelství z deliktu (pod:::
vodu~ donucení). Jednotlivé tyto případy jsou však velmi pochybny.!

BLl

E

T

É P

JI

ÉH

Lit e r a II a. Z obrovské
o zastoupení
W in d se h ei d, 1., § 73
a Ra b d, Grundziige, 507, p. 2) buďtež uvedeny aspoň hlavní spisy: Mi tteis, Die Lehre
von der Stellvertretung, 1885. Se hlo s s man n, Die Lehre von der Stellvertretung, 1.,
1900, 1902. S o 1a z z i, Le azioni de! pupillo e contra il pupillo, Bull. 1. d. r., XXII., 5
XXII!., 120, XXIV., 116, XXv., 89. Mitteis, R. Privatrecht, 203 a
und Ch.
d. Papyruskunde, 260 s cit. literatury papyrologické. H e y r o v s k ý, Proces, 100, s cita~
cemi o procesním zastoupení. Z
o smlouvách ve prospěch a k tíži třetího
Hel
Die Vertrage auf
an Dritte, 1899. Pac chi o n i, I contratti a favore
di terzi, II.
1913. Bonfante, Scritti, lIL, 243. Prameny: Gaius, 3,100,103,104.

1.

55,
nales, 69 a lit. tam
li) Srv. D. 9, 3, 1, 10; fr. 2-4
tím, že
vlastně o pravé

resp. více
za ob~
D. 11,6,3, pro a D. 27, 6,
7,
šlo
Srv. Bonfante, Scritti,
Levy, Konkurenz, 1.,489, 11., 1, 241. Vážný, Actiones poenales, 69.
nejnovější době zastává existenci
pro právo klasické A r~
ran g i o R u i z, Istituzioni, II. ed., 388. Viz též G i r a r d, Manuel, 788. Perozzi, 1st., 98.
5 -

VáŽil)'>, Římské právo.
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stipulujídho otroka, nabýval pán přímého a výhradného práva
Stipulujíd mohl však stipulovati přímo na jméno majitele
(»zastoupeného c<) a stipulace byla pravoplatně založena pro ... n.r... "y·.r.
panské nebo otcovské,
dáti tomu výraz tím, že by stipuloval
jménem jeho jako přímý zástupce, nebo že siipuloval výhradně jemu jeho
prospěch), neboť taková stipulace
neplatná. Základní dvě dogmata
o nabývání obligačních práv jsou: vyloučení
zastoupení i smlouvy
ve
per
personam, quae neque iuri nostro
subieeta est neque bona fide nobis servit, obligationem nullam adquirere pos::
sum us. Quod libertus patrono (
homo nostro nOl'TIltle
ut nee
obligatio quaerebatur. Ulpian: Alteri
potest, praeterquam si servu s domino,
elementem obou dogmat
: nemožnost
z
traktu uzavřeného osobou (věřitel) a B (dlužník) mohl se státi věřitelem C,
přes to, že strany to souhlasně projevují. První dogma
toho docíleno tím, že by
projevoval

správy majetku prokuratorem, tutorem a kuratorem.
(nuntia),
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se státi SU[He1<:rern oibl1j2:ace
non possit - D. 46, 3, 95,

nemůže

se nejednalo o jednání, vyžadující přítomnosti stran,

na jméno zastoupeného. Srv. Mutuum.
B. Po stránce pasivní (jako dlužník) kontrahuje pro jiného,
sebe závazek v
jiného. Tak na př. ptoeurator, tutor,
eurator. Ta okolnost, že závazek převzala osoba B na místě osoby C, ne::
musí
ano
právu
v utváření
se dotyčné obligační smlouvy, vuc! věřiteli dlužníkem jest B, kterýž do::
angažuje osobu
převedením
pasivní dele::
ual..\;;\,• .lH..

způsob,

v závazek
vchází v
se
jeho, nebo- aby
l
jehož
jed::
že osoba třetí něco vykoná. Zastoupený resp. ten,
Zástupce,
nevcházeli v _"',,,,,,,~,aV
neboť to

1)
itaque

D. 45,1,126,2; fr. 38,17 eod.
2) Gaius, 3, 103. L 3, 19, 4.
3) Instituce t. zv. solutionis causa adiectus
obligace toho, kdo pro
tunc adiciatur persona, cum ;:>ll'JUi,UHJ

náhradou

scházejídhopřímého zastoupení byla možnost uzavříti jednání pomocí

:>U~JUld.UL.ClH

et promittentem ne~:onum
fadurumve eum non Obl.lgatur
qui
»dolum malum abesse
spona~:t, sed curaturum se, ut dolus malus absit: ,rl",....-. ...",,"

minus Hat.«
2) C. 7, 32, 12, 2.
3) Srv. zvláště Mitteis, R. Pr. 220.
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kontraktu, nebo in solidum v případě, že dal zplnomocnění ke kontraktu,
a že podléhá tak zvaným actfones adiecticiae qualitatis (actio de peculio,
tributoda, de in rem verso, quod iussu). Myšlenka zastoupení není ar ci
této odpovědnosti,
o
na ... ,..,..,.... 4·'"
případ ručení dle praetorského práva. Charakteristické jest, že na př. v pří:::
padě actio quod iussu, kdež by jinak byla na snadě konstrukce přímého
zastoupení, l
se pravověda ke konstrukci »quodammodo cum eo
contrahitur, qui iubet« odůvodiiujíc
jako by on
sám byl
traktu na skutečnost zplnomocnění
v případě actio de in rem verso ",rl",,,,;.
na moment
jetek ručídho,2 proto jest také
zda majitel moci
kontrakt
Stejně
na aequitě založeno praetorské ručení ma:::
jitele
in solidum za závazky, kontrahované osobou poddanou, usta",
novenou (praepositus) k provozování živnosti loďařské nebo jiné živnosti,
takže majitel moci podléhal žalobám actio exercitoria nebo actio institoria.
Tyto actiones exercitoria a institoria byly pak rozšířeny i na případ, že

provozovatel nebyl poddaným moci majitele živnosti, ale
Tím se staly
actiones žalobami, jimž podléhal H·.I."'I·. .·'~A
dle to h o,
sám (exercitor navis, institor
slovy
připojuje

se k
a institoria výrazem
nýbrž ukazují tendenci,
že edikt,
ním a
(actio locati, actio mandati); vereJna právní bezpečnost vyžadovala po:::
skytnouti zvláštní
publiku,
s nr()V()Z()VéllteJlenl,
... ""rnr,C'I"1 však »non eodem auxilio indigebat« a pouze za
institorovy, mohl exercitor žádati za po:::
což ovšem znamenalo praktických aU.SleaClcn
zastoupení. 3 Otázka, za
v\.-.l..I..Lau.....

.L .......U .... "L'-"

1)
důrazně se
přímého
ze situace, z níž vyplývá
praetorská aetío quod iussu, jest viděti na př. v tom, že
se osobě poddané
zápůjčka k
moci, vzniká tím přímo proti tomuto
kondikce
tak, jako
příslušela zápůjční kondikce proH zastoupenému,
vVll1lacerla svobodnému zástupci - výjimečný
za~
stoupení), a aetio quod iussu, žaloba
dosahu, jest vyloučena. Z toho
: faktická konstellace, na níž jest založena aetío quod iussu,
zcela zralou
pro
uvedení v život přímé:ho za:;tolupc;ni
quod iussu, neuvádí v život myšlenku
zastoupení, nýbrž stanoví odpovědnost
pánovu, již
ne z toho kterého kontraktu I~UlUUldl.C:.
kde se zdálo

místa jest
ipso negotium gestum esset«
aetío de in rem verso, ... ""~ ... ,..,,u';,rl2ó"~
žena na konstrukci »tamquam si princ:ipaHt(;r
VVJtoulce:na. resp. aspoň ztrácí svůj význam
civilního kontraktu a kondikce.
iussu
pojmu
právem
založená na iussum, má zcela jiný tnť~orlťtl(:KV ~JV''''L\.!<''•.t,
takže tato žaloba jest dvilní kondikci vyloučena.
2)
na př. D. 15, 3, 5, 3
rem domini gerens 1O,:up,let:10l~em
fadt ... «
3) Srv. D. 15, 3, 5, L Ratihabice měla
při versÍo in rem nejvýše význam okol"
nosti, dokazující prospěšnost versionis. D. 15, 3, 5,2.
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1) 1. 4, 7, 2 a
2) Hoc enim edicto non transfertur actio, sed adidtur. D. 14, 1, 5, 1.
3) Confr. D. 14, 3, a ns.
4) Confr. D. 14, 1, 1, 12 praepositio certam legem dat contrahentibus.
5) Bonfante, 1st;, 170. Albertario, L'actio quasi institoria 1912 passim. Jinak Rabel,
Grundziige, 511. Solazzi, Bull., XXII!., 148.
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ziti toto singulární ustanoveni na ten případ, že pupillus sám ani nemůže
stipulovati audoritate tutoris (pro svou nepřítomnost nebo dětský věk),
ani nemůže nahý,ti přímo obligačního práva stipulací otrockou
otroka).l Se
se
actio
pulace rem pupilli salvam fore. Příznačné jest, že, aby nabytí žaloby z kon~
svobodného zástupce bylo obmezeno jen na
nutné případy,
uznávala se tu
causa
si dal
řádnou správu poručenskou
sám pupillus, třebas ani nechá::
aetati,s ut non
2 Též
byla poskytována těmto actio utilis,
nabýti de

lIr. Singulární ustanovení o smlouvách ve prospěch třetího
a k tíži třetího.

docíliti aspoň nepřímo dodržení
nejen plněni pro třetího, ale vedle
tuto
nebylo~li třetínlu snlme:no
zabezpečeno, že dlužník, aby se vyhnul smluvené
dal~li si
dluhuje, uznávalo římské právo, že
Na př. jeden ze spoluporučniků,
UL~~'~U.~ poručníka, na
rem pupžlli salvam
kompilaci

D. 45, 38, 17.
45, 1, 38, 20-2L
3)
45, 1, 38, 20, kdež jsou mterr:fOl()Va,ny
všeobecného dosahu, kdežto Marcellus
Pacchioni, cit. 16.
:-'ULJULU!1\.!H'U,

Confr. D. 26,
9, pro
2) Srv. D. 46, 6, 6, - Stejnou tendenci
právní zásada,
Diode::
tianem: per tutorem
actio nisi ex certis causis quaeri non potest. C. 5, 39,
Srv. k ní Mitteis, 222,
60,
1st., 397,
2.
3) D.3, 4, 10.
4) Bližší uvádí Mitteis, 223.
5) Srv. D. 14, 3, 5, 18; D. 15,4, 1, 9. - D. 13, 5, 5, 7.

třetímu

má<H on zájem,

základě tohoto principu

řitele někomu, kdo pro seb e vůbec
řešeném ťa):,inlanl!m,
. .
vV'telem
za všech okolností může
certum ze
ven,
.
d
")
Jest
'b
'b'
toho alternativně
to J' est právě punctum sahens rozho nutI
s l1 U »)SI 1
h
incertum ze slibu »Titio dari«. Vidíme tedy, že zásadní uznání smluv ve pr~sp::. tre<
'h
naráželo
na
nemožnost uznatI verltelem
tl o aspon pro
1 vk
t
toho, kdo pro sebe nestípuloval;
kdo sti pul oval pro sebe, mohl do oz ou, »au
v

v

v
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Tolik ohledně stipulatora. Ohledně třetího, v
prospěch smlouva
učiněna, platilo bezvýhradně, že nemůže z ní ničeho nabýti a nemohla
mu žaloba ze smlouvy býti opatřena žádnými náhradními prostředky práv::
Odpomoc byla jediná, a
výjimečná. V
poskytoval praetor třetímu
promisorovi zvláštní actio ex decreto,
dosvědčena netoliko prameny
i neprávnickými. l
I právo J ustinianské trvá na zásadě o nemožnosti, aby třetí osoba, na
nezúčastněná, z ní mohla nabýti. Z této
zásady
1. Dal:=li

od kupujícího,
5. Dill::li si zástavní věřitel, prodávaje zástavu,
l
že zástavu zpět prodá dlužníku, chtěl::li by ji vykoupiti.
B. Jak
neplatné smlouvy k tíži třetího,
že třetí
quid sponderit, non obligatur).
prost závazku.
všech
vázán slibem k tíži
dá, obsahoval, aspoň mlčky, ustano::<
třetí

věno

2

se na
acturum ut stet«.3 Sem
žalovaný se dostaví

nuptiarum actio
2

svému kontrahentovi,
resp. depositáři propter
commodati vel depositi. 3
darovací s
obdařený po čase dar
má tento »)utilem actionem iuxta donatoris voluntatem«.4
.I.'-', že po::
;5 po::
kommodatáři

4.
nechá

....IA.........

alterit utrum ego velim«
t. zv. solutionis causa adiectus
Stanovisko Pacchioniho k cit. textu

své interesse,
mu splněno.
nejasné. Autor,
dosti nez.důraz~
pn)stíředkelffi umožnění smluv ve
třetího jest právě ':HlI.HU"'-".
,,,,,,,,rlQ.~'"
solutionis
causo adiedus, že
šlo jen
oglnal:lC1{:OU překážku. To
se mohlo státi též na základě "L1~Jl.U,tUU poenae, a ani
Pacchioni.
exponuje v prclstředi
se zdá, dosti náležitě
pro právo a.~"""'''.
práva .... "lUH,'Ul;l'KI:JllU. Srv. Pacchioni, dt. 22.
1) ťragmlenta Vaticana, 286. ~LJI.Jl.UClUI:'>. -'-;"!J"'IAV;~L<t. 91-92, 102. Confr. Bonfante,
Hl., 243.
2) C. 5, 14, 7. D. 24, 3. 45. Oba texty jsou mten)ol()v~lnv Lhara.kte;ris,tid,ý
D. 24, 3, 45.
se o
mateřského děda
biti od manžela dotem omnem Sei uxori vel G. S. avo materno
Paulus interpretuje stllDUlaCI
ženě přímo
solu ti oni s c. adiecta.
actionem uHlem »ne commodo dotis uelrattuerur«.
3) C. 3, 42, 8. Interpolace.
4) C. 8, 54, 3, 1.
5) C. 4, 65, 9.

se pro

A", ...
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za~

uvedené
nutno """H...-.:,1"1
třetích.
Pacchioni. Ke kritice cit.
Thaleleus.
Bas., 29, 1,
effedurum se, ut Titius dard, SPClPonU1ern
Dříve

3) D.45,
4) Srv.

Ř. civilní proces, 231. Rabel,

\Ju..ul .... ""uh'-'

506.

5) Viz díl L, 83.
6) Confr. D. 45, 1, 81, pr.; fr. 38, 2 eod.
7) Confr. D. 45, 1, 97, I. D. 13, 5, 5,4.
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jíž někdo dal si slíbiti, že

jeho dědicům resp. sliboval, že jeho
plniti. Takové závadné formulace byly: heredi meo dari
spondes?, heredem tuum dari spondes? post mortem' meam resp. pridie
quam moriar dari spon des ? post mortem tuam resp. pridie quam morieris
dari spondes? Důvodem neplatnosti bylo dogma, že účinky obligačního
mohou se vztahovati jen na
kteří jej
že ti,
uzavřeli, nemohou
odloučiti od sebe a připoutati na
osoby
ať je to jakákoli
Poněvadž však v prak..

odkládací: v posledním okamžiku života. 1 Prakticky ovšem znamenala sti..
pulace se zmíněnou klausulí stipulaci ve
resp. k
dědiců,
a římská pravověda byla si toho vědoma. Tak obligace
netvoří

pozůstalosti

vzniká z ní nové
Rovněž pro
bezvýznamná,
jest stipulace
nové
praktickými
promissio dotis formulovaná: cum morieris dari
.:>.u.u,-.!..!.v pro
funkce stala ilusorní. 3
neexistence

se vy ..
SD4::m(leS

Lit e r a tur a. G rad e n w i t z, Die
Rechtsgeschafte,
1887, 11., kap. 65-191. Ostatní literatura u W in d se h e i d a, lL, § 485. P r a m e n
D. 16, 1. C. 4, 29.

ob.l1g<ltlC~nS,

pnon:mclve

I) To je všeobecně
právní zásadou Paulovou D. 44,7, 11: quaecunque
gerimus, eum ex nostro contradu originem
nisi ex nostra persona obHgaUonls
initium sumant, inanem actum nostrum
a speciálněji, s ohledem na naši
oduvodněním
visum
ab heredis persona
gationem.
Confr. D. 45, 1, 56, 1; fr. 137, 8 eod.
3) D.45, 1, 46 pro - 1; fr. 45, 3 eod.
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textě

60. Blízká
D. 23, 3, 76.

1J1.l.LFU':"U.V':>'

o bou

in~

zastával sice
slibu věna, argu,:
k promissio dotis,
an,uoglC:Keno institutu, totiž pada,
života ženy. Ale tato argumentace
ostatní pravo;:
UV'DQJtlerllm: aliud est enim differe exalcnOIH~m, aliud a b niti o
quo matrimonium futurum non sit
jest
'V~U'"'I"L pUtLLlV':>' uvedeného slibu tím, že žena slibovala »cum
moriar« a nikoliv »)post mortem«.
smysl
nedovoloval činiti
z
tou či onou klausulí, věno
nedosáhlo své funkce, sloužiti nákladům manželství. Srv.
dále D. 33, 2, 5: neplatná jest
ususfruktu s doložkou eum moriar, ježto v témže
okamžiku by ususfructus vznikl a zanikL

75

tulatur.1 Rovněž nechrání cit. senatuskonsultum ženu, která
cizí
o tom, že by žena byla »decepta«, a mImo
závazek: tu
to »facilius se mulier obligat quam alicui donat«.2
konečně nenaStllptl]e
účinnost
žena
ve skutečnosti však ve své
záležitosti »cum prima f acie quidem
alienam, re vera autem suam obligationem suscipiat«, jako
koupila
a
intercesí
škody nebo jednala vědomě v úmyslu darovati, zvláště na
své
tísně a
vztahuje se senatuskonsultum nejen na ženino převzetí
i na převzetí
třetí osotlOiL
může

dlužník se osvobozuje,
zodpověděním ln1terro~!ac:e

heres sit, an servum in potestate habeat) vezme na
dědické nebo noxální odpovědnost za
otroka. 4 Nebo jest: inter~
cese t. zv.
kdy žena béře na se
posavadního,
jeho ručení
zaváže jako vedlejší dlužník

k

nařízeno

ženě

žaloby resp. proti žalobě poskytli ženě excepci.
starati, aby tato excepce byla poskytována v každém
ženy vyžadoval - a bylo možno tuto excepci účinně naml.rn1oun
prve
actio
excepce .UCl'.H;;,"~j:Q
platilar:li žena ze závazku, převzatého próti S. C. Velleianu, mohla
vrácení condictione indebiti. 1 Neúčinnost intercese byla vyvážena
že
věřiteli byly znovu
veškery žaloby, o něž přišel intercesí ženinou
in omnes qui liberati sunt restituitur actio; praetor poskytoval věřiteli actio
restitutoria
a to
proti
tak proti
rukojmím; právo zástavní púvodním dlužníkem poskytnuté, trvalo vzhledem
2 Ani tím, že věřitel ještě před intercesí
k
intercese
po
ner:
; neboť v
zproštění dlužníka
souvisí s intercesí, ve druhém případě při známé
žena interr:
a solucí jest tu taková situace, jako
cedentka platila, takové placení jest však odvolatelné a
nezbavuje vě~
řitele
žaloby.3 případě, že věřitel kontrahoval hned od počátku
koho se
kontrakt týkal, byla mu dána v náhradu
za
onomu
quae instituit
magis quam

m,lglstrattlm

1) Srv. D. 16, 1, 2, 3; fr. 23, fr. 30 eod.
2) Srv. fr. 4, 1 fr. 5.
Fr. 13 pr.1iné
davši
pro svůj naturální závazek
ob pactionem Hbertatis, převezme po svém propuštění tento závazek. Žena převezme
závazek svého
má vůči ní regres. - Fr. 2l.
4) Srv. na př. fr. 23. Paulus rozeznává dva
však, že jest: žádná intercese,
se domnívala,
dědičkou
senatuskonsulta.
ženin, jest ovšem mezi oběma 1.,.,.-, i
i
ještě střední: žena věděla, že není dědičkou a přece kladně ~""~~'<Y"r';;
cedovala,
- pravý
witz, dto 88. Této
ovšem Paulus vůbec nepřipouští;
ne~
zodpovědění nemůže
vůči nic nevědóucímu věřiteli
žena věřitele oklamala. - Srv. dále fr. 26. Tam nesprávné
o vlast~
nictví otroka ve smyslu kladném pojímá se za případ intercese, stalo~li se animo inter'"
cedendi, což jest asi opak
T o by mluvilo pro názor Gradenwitzův.
5) Srv. fr. 28, 1; fr. 29.

1) Fr. 8, 3. C .4, 29,
Fr. 1, 2 fr. 8, 1 L Gradenwitz, cit. 173. Což když převzala žena cizí dluh pod vý~
minkou, kondidonální novad? Rozhodnutí pramenů
13, 2): věřiteli má
actio restitutoria
condicione
Eisele (Z. S. S., XXX., 1
soudí, že a. restijest ipso iure za~
uvažme,
2)

činíc původní obH~

",'í",
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žalobu z ní; pro t o
Gaius actio restitutoria již
condicione zřetelem
neúčinnosti ženiny Íntel'cese. Je s
že autoři,
íedlnaHcí v .... """ .... """',,.;,; době o kondicionální novaci nevěnuji cit.
více poz01~noiStl.
3) Mimo to:
sama je neúčinná vzhledem k neúčinnosti lnt,erClese. Fr. 8,9.
Srv. fr. 8, 7.
4) Fr. 8, 14,
n"I"I'",,;,..
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že tu
není obligace, což právníci římští opět a
zdůrazňují. 1
Ovšem v životě bylo zjevem každodenním, že i otroci se zavazovali a dávali si
a operovalo se tedy napořád s pojmem otrokova debttunl, otrolkO'vV
tu
určité "T"''''
V
tečnosti, že otrok se zavazuje, popříti a z toho vyplynulo především, že
závazek otrokův
alespoň »)factum«, nikoli »ius« ; již uznání tohoto
své právní
na
otrokovi zůstavena svoboda
výminkou, že něco
nabýval již faktem svého slibu svobody
resp.
na
»quamquam ea promissio
vim habitura
esf«,' bylo~li otroku současně s manumisí odkázáno to, co mu jeho pán
(testator) jest dlužen, mělo
existence
v
odkazový nárok
servo nihil debere
Tím
A."<T'"

NATURÁLNÍ
Literatura. Savig,ny, ObHgationenrecht, L,22,§5. Schwanert, Die Na~
turalobligationen, 1861. W in d s c h d d, 11., § 287. H e II man n, Z. S. S., XI!., 325.
Gradenwitz, Natm und Sklave, 1900 (Festgabe Schírmer). Klingmuller, Die Lehre
v. d. naturlichen Verbindlichkeiten, 1904, Bon fa nt e , Scritti, lIL, 1. Pac chi o n i, Riv.
díro commerc., 1912, 11., 400. Pol a c c o, Le
93. O i Ma r z o, Circolo giur.
XXXI!., 355. S u man,
1914, 342
spisy zatím
S i ber,
Naturalis obHgatio, 1925. Pringsheim, Z. S. S., XLV!., 350. Arrangio Ruiz, Istitu~
zioni, ll., ed ..375.

1)
2) D.
3)
servus
tractibus
Gaius, 3,
4) D.
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50,
84, 1. D. 12, 6,
pro D.
2,
Gaius, 3, 154.
46, 3, 107.
»naturalis«
označena v řadě textů, na př.
12, 6, 13 naturaliter etiam
D.
1, 40, 3 nafurale magis quam
debitum,
dviliter non
sed naíuraliter ef ObJlganttlf
119 a.
4, 5, 7, 2.

o
qui
po~
omnino inter me ef
testate mea est,
nasd potest.
nejen že tu není NUILJH;;cHIU" ale ani debitum:
15, 1,41 nec servu s quicquam debere potest nec servo
D.35,
40,3.
D.40,
L
3) Srv. D. 40, 7, 24. D. 46, 1, 16, 4. D. 15, 1, 41.
4) D. 12,6,64.
5) D. 15, 1, 41.

synovo jevilo se v možnosti přijmouti zaplacení (s plným libe~
možnosti (některými
procesního
IJ.v.!. ............. a.

culiares (na rozdíl od vlastních pánových věřitelů, dominici creditores) ; tyto
závazky mohou býti, a to in solidum, ne snad jen dumtaxat de peculio,
utvrzeny rukojemstvím a právem zástavním, i býti základem konstituta.
Byly~li právně nemožnými
otroků
byly tím
závazkové vztahy mezi otrokem a jeho pánem; tu nebyla možnou
anI obligace ex delicto (jsouc
kázně).
pravověda uznala, že je~li tu
která
ke vzniku

účinkem),

"''<'I"ll ""' ...... ,....

zati (žádné darování); tyto dluhy

1) Srv.:
44,7, 14 Pauli S., 2, 13,9. - D. 46, 1, 19; D. 15,3,
fr.
6
D. 15, 3, 10, 7; fr. 3, 5 cod.; D. 33, 8, 5. D. 46, 3, 17.
46,
34, pro
10 eod.
Florentinus, fr. 16 eod. a Celsius, fr. 25 eod. - D. 15, 1,
33,8, 18 D. 15, 3, 3,
D. 12, 6, 13; Gai, J, 119 a. Naturální
otrokova
adiektická zavázanost pánova
jsou samostatné zjevy,
se na sobě nezávisle proto Htiskontestace s pánem pro"
vedená
adio de
se osudu naturálního
té
a ne odvolatelně platí a dává
D. 15, 1, 50, 2.
2) Srv. po stránce
D. 15, 3, 10, 9, kdež dokonce se označuje otrok
»creditor« svého pána.
3) D. 15, 1, 9,6 viz též schoHo
Bas.
21
15,3, 1; D. 15,
4) Gaius, 3, 119 a; D. 46, 1, 70, 3; D. 39, 5, 19, 4; D. 15,1,9. ] ; D. 33, 8, 6,1 D. 14,4,
1, pro - D. 12,6, 64; C. 4, 28, 2; D, 33, 8,6, 4 D. 40, 7, 20, 2; D. 33, 8,6,4; D.
1, 56. 1.
Srv. též D. 15, 1, 45.
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označeny

a

dů"

21, pro ; D. 36, 1, 66, pr.; D. 36, 2, 25, 1; D.46, 2, 1, 1 D.46, 3, 95, 2;
44, 7, 58; D.
6,
12, 6,
pro a contr.
l:'aT>in:ianus, D. 46, 3, 95,2. Disharmonie, vzniklá z D. 44, 7,58 a D.
se
tím, že prvý text mluví o
iuris gentium,
)nec locupletior fadus est«
Confr. Siber, cit. 3.
fl -

V á ž n 'I:, I\ímské právo.
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prodlení (viz
a

předmětem vyšetřování

~

U . " L .....

..... ,

1) Srv. C.

3. D. 46, 3, 5,
2, 14, 1 praví:

Siber, 61, 68
pr;:les1:andlS usuris inter=
naturálního

Hdeiusorem

553.

doktrině ve
manet. Srv. dále D. 46, 1, 8, 3.
k římské nauce o naturalis (H...llU~ITl()

82

83

číslice označují

díl, arabské stránku prJlSHISDleh.o

II

Actio

4,7 ns.,
10, 16, 19, 60, 61, 77
1., 58
Actio ad exhibendum, t, 16
»
aestimatoria, 1., 114
»
arbitraria, 11., 17
»
arborum furtim caesarum, 1., 16
»
auctoritatis, 1., 79
»
calumniae, 1., 27
»
Calvisiana, t, 31
»
certae creditae pecuniae, 1.,48,61,63,
120, 11., 44
»
civilis incerti, 1., 113, 114
»
commodati, 1., 17,68 ns. c. contraria,
i., 70
»
communi dividundo, I., 104, 131 ns.
»
conducti,
40, 93
96, 99
»
constitutoria, 1., 138
»
de eflusis et deiectis, 1., 25
»
de in rem verso, 11., 68
»
de modo agd,
»
de pastu, 1., 34
»
de pauperie,
34
»
de
68
»
de pecunia constituta,
138
»
l.,53
»
deposžfi, t, 17,40,71, 73, n., 23; d. con~
trada, t, 72
»
de posilo et suspenso, I., 25
»
do li, t, 26, 136, 11., 48, pozn.
»
emptž, t, 40, 80, 82 ns., 90,
38
»
ex decreto, lL, 72
»
ex
1.,48,64,84,11., 12,
51
»
exercitoria,
68
»
Fabiana, 1., 31
»
familiae erciscundae, t, 131

Ir.

84

»
»

»
»
»
»

»

1., 40, 67
funeraria, I, 128
fw-ti, L, 15,75,93,
lL,
furU concepti, manifesti, nec m.:llnll-p."I' L
oblatl, L, 14
furH non exhibiti, prohibiti, 1., 15
incerti ex stipulatu, L, 48
1., 26, 137, civilis,
generalis, 1., 41
iniuriarum aestimatoria, 1., 19, 32.,
II.,

»

»
»
»
»

»

»
»
»

institoria, 11., 68
institutoria, 11.,77
iudicati,
77; iudicati de
L,34
Aquiliae, 1., 21 ns., 93
Zocati, L, 40, 92, 94 ns., 96, 99
40, 55, 56, 105
mandati,
20, 79
negotiorum gestorum, 1., 40, 55, 56,
125 ns., II., 15, 20
neds aversi,
Pauliana, 1., 29
pigneraticia (directa,
1.,
74 ns.

°

»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»

quanti minons, L, 86 ns
quasi fnstitoria,
69
iussu, 11., 68, 70
quod metus causa, 1., 25 ns
recepticia, 1., 135
redhibitoria,
86
rei uxoriae 1., 40
rescissona
77
sequestraria, L, 74

Aciio servi corrupti, 1., 31
»
tributoda, 11., 68
»
tutelae, 1., 40, 130, t. contrada, 1., 130
»
venditi, 1., 40, 80 ns., 90, 94,
33
bonornm
18, 93
Actiones (v. též
11., 68
»
annales, 1., 25, 26, 27
»
arbitranae, 1., 26
»
in factum conc., 1., 10, 12, 67, 68,
71,74, 12,
5
»
in ius conc., L, 39, 67, 68, 71, 75,
125
»
in personam, L, 17, 40 ns., 11., 22
»
in rem, 11., 22, 23
»
mixtae,
18
»
noxales, L, 33 ns., 70, 94, 95 sine
noxae ded., L, 33
»
perpetuae, 1., 25, 88
»
poenales, 1., ll, 20, 32 ns.
»
populares, 1., 25
»
utiles, lL, 37, 38 ns., 69, 72
»
vindictam spirantes,
20
actus continuus, 1., 43
aditio hereditatis, 1., 117, 132, 11.,35,81
závazek, 11., 30, 68, 79
adiudicatio, L, 131
1., 49 ns., 139
82
l., 104,
49
36
l., 19
adversaria,
aedilové, 1., 68

99
compensatione,
20
cum deductione, 11., 21
práva, 11., 30, 38
alienatio in
creditornm,
alimentační povinnost,
128
28
43
al?ere

»

contrahendae societatis,
27
19

115
apoca, 11., 18

1., 19
arbiter, 1., 135, 11., 82
argentarius,
20
arra, 1., 80
ascendent, 1., 128, 11., 45

B
Bankéř,

1., 134 ns., 11., 20
1.,96

L, 103, 11., 45
divisionis, L, 55, 110, 139
»
excussionis, L, 57, 110, 139
bezdůvodné obohacení, L, 41, 60, 61, 1
19 ns.
bezformálné prominutí dluhu, 11., 5 ns.
bona fides, L, 40, 70, 71, 72, 75, 84, 11.,20, 46
bonorum emptor, II.,
»)
vendititio, 11., 45
»

»

c
Calumnia, L, 27, 124
capitis deminutio, 1., 103, 11., 5, 16, 36, 62
carmen malum, L, 19
I

discreta, indiscreta,
46
evicta hereditate
reddi, L, 122
certum, L, 45
cessio,
39
cessionis auetor
cessionář,
39
cessio bonorum,
59, 11., 19
»)

CHm

pozn. 5
anatocismus, 1., 64

animus Zucrž faciendi, L, 14
»
novandi, 11., 28
»
obligandi, L, 139, 11., 41
»
128

»)

27

L,lO

expensi,

58

92
comitem abducere, L 19
commodatum, 1., 60, 67 ns., 125, lL, 59, 72
commodum, 1., 82

85

communicare, t, 100
communio, 1., 117, 130 ns.
compensatio voluntaria, necessaria, 11.,19 ns.,
viz kompensace
compromissum, 1., 136
concursus duarum causarum l., II., 5, 32 ns.
condemnatio, 1., 68, 71, II., 17
condictio, 1.,40 ns., 112
»
causa data causa non secu{a,

culpa, in concreto, 1., 72, 11., 47
»
in elžgendo, I., 95, 11., 47
»
in fadendo, 1., 121, 11., 47
»
in non fadendo, 1., 23
»
lata, 1., 72, 129, 11., 47
»
levis, L, 23, 129, II., 47
eura, 1., 16
curator bonorum, L, 30
69, 75, 82, 95,97,

116, 123
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

certae rei, t, 48, 61, 63, 120
furtiva, t, 17,32, 119
generalis,
incerti, 1.,41, 123
indebiti,
120 ns., 11., 77, 78, 81
ob iniustam causam,
124
ob turpem causam, t, 124
propter poenitentiam, 1., 116
sine causa, 1., 124
L, 92, 96, 97
1., 15
82

fraudis, t, 28
37, 76, ns.

consortium,
100
consuetudo regionis, 1., 95
constitutum debiti,
137
»
»
alieni,

lL, 61, 70
57,
ns.,

18

44
corpore datum, corpori datum non
corpore, 1., 22
»
emergens, 11., 44
»
fatale v. vžs maior
»
hominibus armatis coactisve, 1.,31
»
iniuria datum,
1, 20 ns.,
64
»
pecuniarium, L, 32
dare, 11" 13, 40
darování,
28,
sHb daro~
vad
datio,
17, 1
»
in solutum,
120,
5,
ns.,
»
ob causam,
123
»
ob rem,
116
debitor, 1., 5, 11., 54, 80
»
79
»

diligentia quam sužs, 1., 101, 11., 47
dissens, 1., 63; 104
dluh, 1., 5
1., 37
dlužník, L,5, 54
do ut des, do ut facias, 1., 115
dolus, 1., 26, 11., 5, 75
dolus
71, 85, 88, 107. 129, 131,
lL, 18, 46, 52
dominus negotii, 1., 125
donucení
metus
dos, lL, 72. 83
dotis dictio, L, 48
duo rei promiftendi, ll., 56
duo rei
11., 56
pretii, 1., 79
dělitelné
11., 55
dilo,

F
Facere, II., 13, 15, 40
fado ut des, fado ut fa cias , L, 115
11., 78

sald,

97

L, 54 ns.,

23
1., 54

97
25

E
Eadem causa, lL, 20
edictum, L, 10, 12, 17, 19, 25, 26, 27,31, 86,
134,

46

136, 137, 138, lL, 17

82,

et deiectum, L, 24, 25
electio, ll., 14, 43, 61
emancipatus, L, 104, 124
emptio vendUio, 1.,

»

nec .".,,,,,if'o,,fl7lY1 L, 14
rei, usus, possessionis, L, 13
G

ns., 113, 114, 11.,

10, 59, 78

Genus, 1., 81, II., 42, 50

L,27

I., 81, 121,

ns.,

8,42 ns.

73, 80

alterius, t, 127
6,7
consensus, 1., 133, p. 317,

»

exactissima
exceptio,

Habere [icere, L, 83
hereditatis aditio, 1., 117, 132
43

5,

ve::

»

11.,44,45

10 ns.
contrectatio,
13 ns.
»
»

»
»

salarium

clandestina,
dolo malo,

»

1., 14
invito domino,
13
112
19

»

»

»

conventio,
eonvicium,
creditor, 1., 5,
54, 80
»
dominicus, 11., 80
»

72
7l

79

crimen expilatae hereditatis, L, 16
t, 18,22, 23, 68, 71, 75, 82, 95, 97, 98,
101, 107, 129, 131, 11., 46 ns., 59, 62

86

»

exercitor navis,

81
ulilge'Hlld

11.,47

allzgeni'zsszmz patris

68,

exsecutio, 11., 31
extraordinaria
11., 22

1., 96, 106, 140,

idem,
52,73
imaginaria solutio,
7
98
imperitia,
in
addictio, 1., 89,
in genere, spede,
73, 120
in inlegrum restitutio, 1., 30, ll., 62
incertum,
45, lL, 17
indemnžlas, 11., 44
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infamandi causa factum, 1., 19
infamia, L, 26, 67, 72, 103, 107, 11., 14, 46
iniuria, 1., 11, 18 ns.) IL,64
»)
atrox, 1., 20
inquilinus, 1., 92
instrumentum fundi, 1., 93
institor, 11., 69
infenfio, L, 40, 68, 71, 113
intercesse, 11., 75 ns.; kumulativní, priva=
tivnÍ, lL, 76; tacita, 11., 76
interdictum
1., 30
interesse, 1., 93, lL, 44
interpellatio, lL, 49
interpolace, 1., 13, 14, 18 p. 2,21, 29, 43 p. 19
a 20,44 p. 24,47 p. 27, 28,57 p. 57 58,67
69, 73 p. 104 a 105, 75, 88, 89 p. 165 a 168,
95 p.192 a 193, 101 p. 209 a 211, 106 p. 223,
107 p. 225-227 a 229, 110 p. 243,112 p. 248,
113 p. 251 a 252, 114 p. 256, 115 p. 258, 116
323,
p. 262, 123 p. 280, 127 p. 296, 135
139 p. 333, 11., 9 p. 3, 10 p. 5, 12 p. 2, U,
23 p. 1, 28 p. 1, 29 p. 1, 33 pA a 6, 37 p. 1,
39 5, 43
2,47, 49 5, 52
60 p. 2,
61 p. 1, 62 p. 2 a 6-8, 63 p. 1 a 2, 64 p. 5
a 6, 71 p. 3, 72 p. 2-5, 73 p. 1, 82 p. 4 a 6,
83 p. 1 a 3
ipso ture, 1., 139, 11.,
13, 17, 22 ns., 32, 52
qui litem suam
24
iudicia bonae
L, 40, 133, lL, 20,
46
»)
20, 21
iuramentum
»
remittere, L, 137
iurata promissio opera rum, 1., 49
6
ius
ius
{us variandi,
136,138
136

kommodant, L, 70
15,68, 11.,46
kompensace, 1., 72, 76, 126, 130, lL, 19 ns.,
53,80
konsens,
37,63, 117
kontrakt, 1.,9, 35 ns., lL, 80
Ko:nrraKl:y bezformálné, formálné. 1., 70
»
innominátní, 1., 110 ns .. 123
),
konsensuální,
76 ns., lL, 10
»
Hterální, L, 58 HS., lL, 27
»
reální,
59
lL, 9
»
verbální, 1., 42 ns., lL, 8, 27
konvenční
poenae
kommodatář, 1.,

lL, 23, 56
v. emptio venditio

61

lex
»
»)

»
»
»

»

L.L/.-'jJH<""'U,

21 ns., 50
Cicereia, L, 53
commissoria, 1., 89
contracius mandati negotii,
Cornelia,
53
XII tabularum, 1.,
1, 17,18, 34, 71,
56
53

»
»

Macedo, 1., 65
magister nallis,
98
male contractum, I. 36
má!te11clium v. delictum
mandpace, L, 78 ns., lL, 14
mandant, mandatář, 1., 104, 107 ns., 109
mandatum, L, 37, 50, 53, 55, 104 ns., 115
»
agendi in rem suam, ll., 38
»
aliena gratia, L, 106, 109
»
mea gratia, mea ef tua gratia,
106
»
pecuniae credendae, L, 57, 109 HS.
139
»
post mortem, I., 106
»)
v. m. pecuniae cred.
»
tua gratia, I, 106, 109
manumisse,
97, 112, lL, 80
manželé,
45
mensor, L, 27
merces, L, 91, 92, 94
metus,
25
místo
missio in bona, L, 28
mora creditoris, lL, 48, 52 ns.
30,
82
mortis causam praestare,
22
19
mutuum, L,
60 n5., 117, 11.,67,75
mutuus dissensus = contarius consensus

nebezpečí

nahodilé zkázy v. periculum
nedbalost, lL, 47
nedělitelné plnění, lL, 55, 60
negotium alienum, 1., 126
ne}:;~otlum ufiliter cóeptum, gestum, 1., 129
negotiorum gestio, 1., 38, 116, 125 ns., 130
»
gestor,
125, lL, 15
nemožnost
lL, 5, 34, 41, 51
1., 110 ns.
nepřítomnost, 11., 49
lL, 44 ns.
neurčité plněni, 11., 41 ns.
nexi liberatio, 11., 4
nexum, 1., 8, 11., 3, 6
němí, 1.,43
nomen arcarium, 1., 58
»
peculiare, lL, 79, 80
non fa cere, lL, 13, 15, 40
nova negotia, 1., 113
novatio
11., 5, 24
37 11S., 50, 61,
80,81
novella 4, 1., 57, II., 14
»
120, 11.,
noxa caput sequitur, 1., 33
noxae deditio, 1., 33
numeratio, 1., 117, II., 13

1., 5
»

»
»

V.

11.,
kontrahované pro
65
naturální v. naturální o.
ex contractu, 1., 8, 35 ns., 11., 80
ns., 13
ex delicto,
80
63
9, 116 ns.,
quasi ex contractu,
II., 80
9, 11, 23 115.,

»
»
»

»

Poetilia,

» Publília,
» Rhodia de zaciu,

»

98 ns.

3
51
110 ns., 138
»
per aes et libram, 1., 36 ) 11., 4, 6, 7
)ed.nostr.::mnlý slib,
140

Náhoda, 11.,34,46,62
11.,

64

118
36

67, 70, 76, 102, 108, 127
27, 32, 35, 36,
o o II g'u.; t: , II., ll,
52,
57,110;
5! 31
36, 38, 39, 42, 61, 63, 64, 82 p. 6
locatio conductio,
37,91 ns., 114,
10,78
»)
»
irregularis, 1., 98

88

locatio conductio, operarum, 1., 96
»
»
operis, 1., 97, 106
»
»
rei, 1., 91 HS., lL, 59, 72
locator, 1., 92 ns., 96, 97
lucrum, 1., 102
»
cessans, 1., 44
lukrativní kausa, II., 32, 33

39
»

nautae, caupones, stabularii, 1., 15, 25, 39.
II., 46;
receptum
návodce, 1., 16

occentare, 1., 19
occidere, 1., 19, 22
odkaz, lL, 59

89

odkaz pohledávky, 11., 39
odvážné zápůjčky, 1., 64 ns.
odveta, 1., 7, 19
omyl (platitelův), 1., 120
onerosní
1., 28
»
kausa, JL, 33
onus peculii, II., 79
ope exceptionis, 1., 139, 11., 5, ll, 13, 17, 32,
43, 52, 77
operam conferre, 1., 101
operamm
L, 49,
36
operae fabriles, offlciales, 1., 49
oratio divl Marci, 1., 16
otrocké
Ilo, 78 ns.
»
11., 55 ns., 58, 65 ns.
otrok, 1., 33, 49, 11., 16, 23, 25, 67, 78

personae illustres, 1., 64
pžetas, 1., 66, 128
pignus, L, 60, 74 ns., 125
11., 40
debito solutum, 1., 121
plus peNtio, 11., 17, 20
1., 100, 102

úvěrní

v. mandatum

in personam, in rem,
II
protimiseos, 1., 90, 103
»
sine
65
1., 92
L, 33, 11., 23, 81
31,49, lL, 45, 83
79
pecunia compromissa,
136
»
traiecticia, 1., 65
per aversionem, 1., 98
peregrin, 1., 59,
25
periculum, L, 81, 98, 133
permutatio; 1., 76, 78, 113 us.
perpetuatio oblžgationis, lL, 12, 50,51, 53, 81

136,
60,61
1., 93
1.,31, 92
1., 20
61, 11., 8, 15, 24, 35, 69, 70, 81
purgatio morae,
32, 50

lL, 38

1., 25

Q
65
Cicereia, 1., 53

1., 116 ns., 11., 80
non numeratae pecuniae,
quitance, 11., 4, 18
quota, L, 100, 131
ft

»

licere, L, 83

»
L,
právní pouto,
6
»
zájem,
15, 75
precarium,
92
pretium, 1., 80 ns., 11., 44 ns.
primitivní
6, 11., 3
31,
45

ns.

»

90

cre~

dendae

p
Pacta adiecta, 1., 132, 133
»
ex intervallo,
»
in continenti, 1., 133
»
legltima,
140
praetoria,
132,
pactio, 1., 20
pactum, 1., 132
»
ad resolvendam emptionem, 1., 133
p. 317, 11., 43
~)
de iureiurando, 1., 136
»
de non
133 p. 317, 11.,
II ns., 19,62
»
de non
evictione, t, 85
»
de retroemendo, t, 90, 133
»
de retrovendendo, L,90

rukojemství, 1., 51 ns., 75, 110, 138, 11., 14,
30, 32, 35, 38, 75, 80, 81, 82
rupsit, 1., 20

pronajimatel, 1., 92
propachtovatel, 1., 92
propuštěnec, 1., 31, 49, lL, 45, 83
1., 130

p.

Rada,

109
1., ll, 17 ns.
129,
16, 66, 68 p. 3
ražené
78, 11., 4
reální iniurie, 1., 19
59
receptum arbitrii, L, 135
»
argentariorum, 1., 1~34, 139
»
nautarum, C., st. 1., 134, 11., 46, 70

regres,
reivindikace,
relocatio, 1., 95
renuntiatio,
108
79
37

»

86,
zástavy,
v. mora
domu, 1., 15
promissio dotis, 1., 46, 11., 75

dědictví,

Sabiniani, L, 59, 76, 107,112, 113,11., 13,28 p. 2
salarium, 1., 106
sarcinator, 1., 15, 97,
46
20
sarcito,
satisdatio secundum mancipium, I., 79
scientia
28
senatusconsultum Macedonžanum, 1., 65 ns.,
II., 82
»
Trebellianum, 11., 38
»
Velleanum, 11., 75 ns.
sequestr, L, 74
schválení v. ratihabitio
slib darovací, t, 140, 11., 45
» učiněný mortis causa, 11.,
» věna,
140
směna v. permutatio
k tíži třetího, 1., 84, II., 67, 73
»
mravům, 11., 41
»
a k tíži dědiců, lL, 73
»
třetího, 11., 66, 71 ns.
smluvní poměry práva
1., 132
smrt,
50, 52, 103, 108, 11., 5, 35, 38
societas, 1.,
92, 99 ns., 114, 131, 11., 23,
36,45,78
»
100
leonina,
100
»
negotiationis,
»
t, 100, 101
»
quaestus, 1., 100
»
unius rei,. t, 100, 104
solidarita aktivní, 11., 56 ns., 63
»
elektivní, II., 56 ns.
»
kumulativní,
32, ns.,
63 ns.
»)
passivní,
56 ns., 63
solemnitas verbomm, 1., 42, 76,
56
solutio (v šir.
ns., 60, 61, 63,
78,80,81
»
indebiti,

66,
11.,6, 31
ručení,
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