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z·.právního jednání, za vrženého od zákona, na pře ze zapověděného 
darování nebo splněním dluhu herního, přijetím úroků přesahujících zá:= 

co bylo ze smíru o odkázaném 

§ 

c lCTI SINE C USA UŽŠíM SMYSLU. 

p 

p 
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účinnosti. 

376 

pacta žalobou z hlavního kontraktu, 
locati a pod. Bylo~li však k bonae lidei con~ 

p o zd in terva Ilo), 
.3!-'J ...... ,UA jeho, nýbrž pouze exceptio. -

§ 

P CT PR ETORI 

že 
svou neurčitost nežalovatelná, 

46, 

tuta závislou není, takže může trvati, i když starý dluh zanikl, jako když 
stará obligace jsouc dobytna actione temp ora li, pominula. projitím času. 

splnění obligace má v zápětí též zánik druhé. Více l<.o11~tituentů 
může se zavázati téhož dluhukorreálně . 

13, 



praetor: receperit, eum sententiam 
dicere cogam.« Lenel, Ed. § 48. 

2) Z rozhodnutí rozsudím jsou de li cf a fa m o s a, q u ae s ti o nes d 
s t a t u, a cti o nes pop u 1 čl. r e s a udělení i n in t e g rum r e s t it u ti o n i s. 

rozhodčím jsou hluší, němí, mladší 20 let. ženy a otroci. 
Podle zákona nesmí ar bit r i um převzíti,kdo dosazen za soudce 
té oné věd. Též nemůže nikdo čl. l' bite r ve své vlastní věci. I 

rozhodčího se zavázal, zpr'ošf'uli 
nebo na čas od povinnosti učiniti nález, 

od stran učiněné a 

~ ~~ 
strana pro 

mezi stranami učiněny prostě 
vítězná na actione'incedi 
jemu, nároku odeřčeného, namítnouti ex c 

strana 
nebo 

suscipere), 
r o z h O cl O V a cíp ř í s a h práva prae~ 

strana, k!~rá jell1u přísahu~ulo,;il<!_ (de~~r~n9· 
se táhne kpráYllíl11u l1?rol<\l (na pf:~};avrh'ujíc 

se non oportere«, »rem petitoris non esse« 
naopak sťranél,,~protikteré nárok se 

·u"y'·"'''r·"Y7~11r odpůrce k přísaze: »dari sihi oportere«, »rem suam 
esse« nebo »vendidisse se ei rem centtim«). 

pouze z smíru 

181. 

P CT LE ITIM 

§ 

D 

se k darování, jím jmění příjemcovo rozmnoženo, 
zmenšeno, není darováním dobrovolné zřízení práva zástavního nebo ruko:: 

ani dobrovolné . ,zřeknutí se té neb oné jistoty věřitelovy. Rovněž kdo 
n'-"nA' ..... dědictví nebel 



ú1.I!y~s~~ll:ld~rcovýn) proká~ati štědrost (al!fllltl~cl0nandi)musí se srovnávati 
úmysl opdaieného; takže tento <.lar,dat~m. 

u vou mez;i dárc(!111 
částku peněžnou, kterou jemu 

II. PQskytnutimajetkové, J<t~r.Ý!Il~S~d_él;!()v~!1-LtJskuJečil!lje, může býti 
Ovšem gůvoclně bývalo darování uváděno ve skutek zajisté 

v 1 a s tni c k é h o, jsouc provedeno manci
Avšak časem k tomu přistoupily 

jiné způsoby poskytnutí majetkového. 1 Darování lze 
uskutečniti také pouze obligačním zavázáním se dárce 

darovací býti učiněn a 
ustanovení císaře Antonína 

rodičů dětem nebo naopak, podle předpisu J ustinianova pak 
darovací závazným, nechať se stala v formě.3 ~ 

může také celé j měn í náležející dárcovi nebo zl~mkový 
nebo dědictví zděděné dárcem.4 

k va yěc.i _c:lar()vané dárce zavázán není, by 
kterémžto případě by proti němu pouze 

z uvedených 

jmění, odmítnutí 
Ponecháni věd jinému k užívání o sobě není 
ne commodatum nebo precarium, může jím však 

dostalo 
Don a n d i c a u s a nřl'·d"I~VZ.~té in iure cessione, 

pactione et traditione vel pa1:1erltla.), práva superHciárního 
nebo postup pOl111e'dá,rky ..... ",u ". 'Hl'U delegací, cessí), odřeknutí 

služebnosti nebo užívacího práva CI1:1 veCl iure cessione, bezforemnou 
osvobození od dluhu prominutím pado de non netenClO 

nebo převzetím dluhu (passivnou delegací). 
Pravíme, že darování může se státi dando, cedendo, liberando nebo pro:: 

mi t ten do. Možné je též darování nepřímým "A,dl''''+''''''+''''' rrlal(~tkov'ým 
co dárce chce jemu obdrží plIlěl'llím 
nebo dárce, co chce darovati plní na jeho osobě třetí. 

Zvláštností závazku ze sHbu darovacího jest, že dárce není povinen 
benefida com e t t i a e, a to v ten že se 

ne:mťisobuie sukcesse universální. Proto musí části 

na obdařeného se hodi· na tu neb 

ro~.r~.~;ého jmění, mn . .on,Q;:u 

zachránci 
Lex byla l~lLirJl'perfecta, neprohlašovala zapověděné rI"'~'<r ....... 1 

.u .... ..., ... ", ....... ' .... aniž tomu, kdo jednal proti jejímu zákazu. 
praetor odepíral nároků1\l obdél;řeného_ z~z~l?gyě<:.l~Il~4()~~(lrovánJ l:!a~ 

soudni ochrany:\ udíleje proti nim dárcoviexcepci 
~~""""'''''.'''' po exceptio in 
uskutečněno právním jednáním, sloužícím k převodu v La s t::: 

mancipatione, in 
O bdařenýn~byl 



o 
byly uClnelly nové předpisy 

darování a stará zákona Cinciova konečně úplně 
3. Lálkon,od~lrstvírn darování, ku kterému se DI'llDCnU'le 

čá~t' d~r()vaného 

us Chloru s předepsal (306 po Kr.) pro 
Konstantin pak i pro personaeexceptaf' 

Y:S~ .. :~1~!~.~w~~tJ!~.{ql]Vl t. j§ se I-IL''-''' .... UOh' ..... 

ur,au~em . ...,,,.,, .. ,, ... <,, municipijním) a o tom hyl sepsán 
zákonodárství nařídil ko::: 

§ 

TR 

dárci výživy, může, 
quis aU\-Iu.c;!U zpěčuje onen konstitucí na něm vy~ 

haec' donatío inrevocabilis est :.non. merces eximii laboris dIJIJ~!JldU'ua .. darované věd v in di c a ti o n e u ti 1 i. 
pl~m(me salutis certo modo aestimari non D. 39, 5, 34, transigit, quasi de re dubia et Hte incerta neque finita transigit. D. 2, 15, 1. 

382 



tím; že z ní odpůrci sama' napřed 
slíbeného podle zás~d o nepol" 

se na strany, které jej podnikly, a právní 
se k smíru 1 

dlužník.2 PorušÍ==!i 
pozbude všech 

1) Smír, kterým kdo se zříká nároku na výživu, zůstavenou mu posledním pořízením. 
za úhrnečnou sumu na jest, jak ustanovilooratio div! Marci, ...... H ...... V, 

nebyl"li schválen praetorem. 
2) Non possunt conveniri fideiussores liberato reo transactione. D.46, 1,68, 

384 

H A VA TŘETÍ. 

zÁ I p OD O 1.IGAC 

§ 184; 

POVŠECHNÉ O ZÁNIKU OBL! ACE. 

1) Ve rb o r II m o b li g a t i o na tll r a li t e r resolvitur aut dviliter 'na,tm:aliter veluti 
SNtlttOJle •. D. 46, 3, 107. 

2) Toto rozeznávání má především procesnoll. V procesu musí skutečnosti, 
zrušují pe ex cep ti o ni s. k litiskontes:: 

kdežto osvobozovací, důvody. působící i p s o i u r e,mohou býti namítnuty ,v každém 
procesném. 

385 



tečnosti, kterým přiznává zrušovací. úČÍIlek 
ony, na které navazuje zánikobHgace 

právo civUIlí-, per exceptionem 
praetorské. Litis contestatio 

pak způsobují zánik obligace 
naturalis.1 

iudicio legitimo) a 
iure tak, že 

§ 

S UTIO. 

Srv. D. 15, 50, 2. D. 4, 5, 2, 2. D. 46, 8, 3. Viz § 141, 5. 
2) »Solvere« didmus eum, id fecit quod facere promisit. D. 50, 16, 176. 

Si rem meam, quae nomine aHi es set debitam tibi .:>UJ", ... .Lu. 

liberabor, quia avocari tíbi res possit ab eo, qui pignori accepisset. D. 46, 3, 20. 
Podle Prokulianů tu dlužník pouze per e ale 

u t i li s ex e m p t o a cf i o. 
6) Toto ústavům s zvláštní 

že odhadní hodnota jejich poze~ků~výsí St! o desetinu, aže věřitelové 
vedle též horší. 

ochoten splniti část ostatní, 
přijal část nabízenou a omezil ža,: 

eu:rClL"'l1 ........ u. .. J.u .. 1.'\.. ničeho,_může 

splnění, z~počítává se 
na dospělé 

pro dlužníka obtížnější 
jest dlužník zavázán ve vlastním jméně 

za konečně na ~p()hleqávce 
z těchto okolností přednost 

Antonius. In 

46,3, 
causÍs unum debitum solvit, est in arbitrio solventis dicere, 

debitum voluerit solutum, et dixerit, id erit solufum: possumus enim 
solvimus. quotiens vero dicimus, hi solufum 
cui de bito acceptum ferat [dummodo in id con::: 
si deberet, esset soluturus ... 

387 



jmouti. Ale dlužník jí pozbude, jestliže věřitel předsevezme s ním litislI 
kontestaci, nebo jestliže nastane změna v osobním postavení právním 

causa byl výkon nároku - zpravidla 
to' hude actio mandati -: který by vzešel proti němu věřiteli ze při~ 

není dlužníkovi dědicům solutionis causa 
adiecti. 

ignorante liberat eum. 
signiticat eum; .diem venisse, quo peti 

388 

on mívá zpravidla právo plniti i před tím (diei a.diectiQnem 
pro stipulatore. D. 45, 1, 41, 1. U Ip.). Nesmí však plniti 

ní~li určen čas obligace, jest 

.." ..... "'I-',.u"', ..... u .... omni modů 
soluta non sH, apocha non alias quam sipecunia soluia 

/)89 



tak učiniti 

§ 

c p 

pecuniam et eam, cum 
ex eo rado non habebitur usurarum. D. 22, 

Licet autem venditori vel effundere vinum, si diem ad metiendum pr~H!s1:ituít 
nec infra diem admensum est: effundere autem non statim testando 
denuntiet 
dius 

tueri. 

390 

D. 16,2, Modest. 

skýeSomme r eV áf n ý, Právo římské. 



UH 

392 



Všeobecné vypracováni této zásady náleží Kump'ualUI Klasičtí nr:ivrlicl měli 
smlouvu 



usum stil0uJlaÍ1.1s 
expresserit. 

~96 

in ner~Qnam, na 

§ 188. 

N TI 

nihil agit. item si frudum, 
in omnibus novandi animo hoc facere .:>.."."'L"UH''''' 

1) Nový věřitel mohl VstOli piti na místo starého aktivní ae.Legan 
s). Tato záleží v tom, že někdo 

věřitele (cl e 1 g a n s) dá si slíbiti 
iest dlužen onomu př. »Quo d 

solvi, ipse videtm solvere. D. 46, 3, 56. Paul. 
eo est, quasi ipsi solutum esset. D. 50, 17, 180. Paul. 

iussu alterius 



4) eum ego Titio pecuniam donaturus te, mi hi tantumdem donare volebas 
Títio promittere, inter omnes personas donaHo est. D. 39, 5, 2, 2. luL 

2) Tak sine tutoris audoritate 

Hone 

398 

deteriorem causam nostram fadmus actionem exercentes, sed meliorem, ut 
actionibus quae tempore vel morte hnid possunt. D. 46, 2, 29. Paul. 

/399 



§ 189. 

INÉ SKUTEČN ST ZRUŠUJÍCÍ BLl AC 

§ 

V OBL 

hereditatis nonnunquam iure confundit velím tibi debed, eorum modo, 
debitoris, vel contra debitor creditoris adierít hereditatem 46, 3, aHum id effkere possum, sed opus est, ut ju~ 

závazku hlavního a srv. D. 46, 1, 21, 2; On'ITCelne quae res effi ci t, ut a me Hberetur et indpiat tibi teneri. 
§ 207, V GaL 2, 38. 
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1) ard možno tato práva znovu zříditi 

stavní dokonce v témže ho 
C. 8, 40 4. 

402 403 



"'''-.ua'':''';;Jla pouze actio mandata, převáděla 
zástavní, pohledávka 

úkony byl ce'" 

1) Si aelegélltlO tui ac propterea actiones 
mandaveris actiones, contra eum inhibere. 

404 405 



pouze za též za 
tu ani za onu. 1 

LAVA ČTVRTA. 

I 

§ 

PŘEDMĚT OBLl 

I 

č Í. 

reněžné nebo jiné určité veCl, urč:en'llch 
do nebo určité individuálné věd, které činí LlLL'"''",''' pít!Ullt1ět 

hlavně každé fa cer e, jest 

-Sommer-Vážný, Právo 



pouze s u 
platnosti právního 

zdali objektivná 

408 

Dlužník jest tu zavazan 
obligatione, 

tedy 
plnění, ale 

v příčině všech předmětů, všecky 
pouze jeden z nich. 

případ ten, kdy dlužník jest za" 
může se buď ze 

nýbrž pouze in solutione 
t. zv. laesio 

kupce a pod. Rozumí se, že 
1""t"l",p,"I"I'rI':'r"{r in solutione, ale pouze na 

v příčině některého předmětu 
nemuze jím plněno.2 

nH:;~no o tom, k d o máv o 1 i t i, kterým z 

dluž" 

agitur, enim 
O alternativa facultas, 

409 



410 

§ 

NĚ Í 

o s o b účastenství v obligaci nedilné, zejména jako dě" 
nebo dlužníka nebo jako spoluvlastníci otroka, 

§ 



ve 
»quantiea res erit« mnohých actiones 
takže pojímala veškeré čehož bylo užito též 

kterými si dal slíbiti náhradu 
ea res erit, tantam pecuniam dari spondes«? 

§ 195. 

RKY. 

mo,rb()sum aut 
detnm,en1ta, quae 

že k 

sta'turum ei: vHlo tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive pecora 
contagiQne morbosi pecoris perierunt, interfuit idonea venisse erit pra,est:an(jmn. 

1,13 
Si servu s vulneratus mortifere postea ruina vel nautraglo vel alio ietu maturiU$ 
de ocdso non 2, 15, 1. 

412 

trvá UZIVanl. K obligaci, jejímž předmětem jest plnění 
hlavní) přistupuje obligace vedlejší, zjednávající vě~ 

jako fructus 

omezení 

413 



§ 196. 

STIPULATI P E 

N 

předpokládajíc, že ptlClnOU nesplnění nebyl 
propadne pokuta, jestliže plněno býti 

případě tom může však zavázaný zprostiti se od 
závazek do litiskontestace. částečné 

§ 

Ě 

agi 
~U~)U!.:HlI..1l11;;.Ul pervenisse, sed ďumtaxat poenam 



pře cl m ě t u. Má",li dlužníkovo v zá~ 
č á st e č n o u nemožnost plnění, nastává též jen částečná změna 

týče za v (za culpa in fa", 
culpa in non faciendo) a za jakýstypeiíjejí <ilužník 

až v J ustinianském, zásadě odpovědnosti z nezachování diligentiae 
nndrc)hE:na také většina obligací skupiny I stojí v nejnovějším právu 
UL''''''Jl.IU.'<.. kontraktní nebo kvasikontraktnÍ 

odpovědnost na dolus a lata 

'VVL.>::;."' ....... ex contractu a ex contractu, jest rozeznávati 

dari oportere 

míněna 

hradě 
nepřímo Qos;(lze:no, 

!-'vAv ...... U vedle a na rozdíl od »d o 1 u S«, znamená pouze cu 
nuHa effid potest, ne dolus praestetur. D. PauL 

416 
417 



pro datel 

praestare non cogitur. 10, 

418 

Ale je:=li právo volby pn věřiteli, bude tento 
předmětu pohledávati náhradu za zmařený druhý. 

jedno plnění vinou dlužníkovou, pak 
volbu, 

a ... "'J.. .. JL~·nTY...,.'"' .. obligaci ex stipula:= 
u..., ....... '~4~~ (actio ex ~tLUUtCuu 

§ 

PRODLENÍ ~DLU2 ÍK 

419 



L sroěřují:::lik .certam._tem 
j. napříště 

certam tem dare opottete, i kdyby_ po 

§ 

EK DLUZNÍK 

emendare 

Iul:ianum seribere eoque iure nos uH, 
ante, quam hona debitoris quamvis esse 

420 

missio possessi<.:mem uq~htje 
..... A~ ... ..,...,j' ....... , byvodsouzen (iu dicatus) , nečiní ""a ... ",v"" ... 

neque 
eum iam par eondido omnium cre~ 

fisku, císaři, císařovně a obcím 
z K tomu druží se p r i v i 1 ť::: 

pro 

náhradu nákladu, učiněného na opravu 
neúročně bankéře. 

421 



majíactionem in rem na vydání věci, kterou drží kridář, byť i to byla 
pouze vindicatio utilis, dotčená v § 110 mohou žádati, aby věc byla 

z 

pak jsou oprávněni žádati, aby byli uspokojeni ze zvláštní části majetku 
ostatními 'UA1r1'f''''d' 

§ 

L MYS NÉ B EZ LI CE. 

422 Právo římské. 423 



424 

§ 201. 

B E N E Fl C I U M COM P E TEN T I A E. 

o bnle:: 
odzouzen pouze -
původně jen ten 

J 

SU 

H LA VA pAT A. 

I 

§ 

EKTY BLl ACE. 

425 



lečnou, nýbrž i když vstoupilo na místo puvoidrnhO 
dlužníka několik osob dědickou. 
a dluhu mezi dědice podle jich podílů dědických 
XII 

E 

426 

proti drllhé smhlvní straně.1 

všeobecně uznáno, že lze 
z 

I S, 

427 



§ 

ON 

428 429 



§ 

431 



§ 

RUK JEMSTvt 

432 

důsledkem Qo,gm,an.K 

83, 

právní. 

jest takovým pn'" 
se stává dlužníkem 



484 435 



436' 

krom toho též smrtí 
let. 

sponsores et nOI:!promlSS(}res lex J:>.I.JI.JUJll..!<:1 

437 



438 mer- Yážn)', Právo 

3. 

me secundum 
et soluturum 



contestatio nemá 
a k t i v n o u nadále~ 
1J\.J'J.IJ.cd.áYY!.'vv věřitelů 

alteri quoque 
non 

fere autem 

441 
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§ 

I TE CESSI 

d;:;I.~UlUU, art)itr'ari senatum rede atque ordine facturos, ad quos de ea re in iure aditum 
re senatus servetur«. D. 16, 2, pro 1. 



DíL ČTVRT 

HLAVA PRVNÍ. 

s Í. 

§ 1. 

D. 

446 447 



§ 212. 

C 

448 

rovni otrokům. 
svoboden 

pa1tr1S.ta!uHlaS habetur, veluti magistratum 

n 

relnalncipa'tlOms nebo manumissionis, jíž se užívalo 

449 



JA VZN K 

450 

P TEST S. 

ím 
též 



Do~;avaallllno slDojleé~=n5.tvl .;:)",,,,LaJU .. U.'.H';. Adoptio 

moci otcovské, stávají se 

nse 
a cl ven ti cia. 

453 
4.52 



§ 

J Z NIK P TRIA P TES S. 

454 - Heyrovský-Sommer-Vážný, Právo fímské. 



k z 

457 



459 



§ 2IR. 

LE ES I LI ET PI P pp EA. 

S 

460 461 



§ 

z S 

z 

462 

Justinian va 
i od K o n s ta n t 

UBENí. 

N 

meZI 
man::: 
man", 

463 



§ 222. 

s M ž s 

-1:64 465 



M 

466 

JE É 

§ 

Í Ě 

ENÍ lTĚT 

467 



§ 

ClJ ž TICK 

pater quem in potestate habet deinde decedat, fiHus pro dona!o lle.legatl·onjeS intervenerunt. 
non ca piet usu, quoniam nulla donatio fuit. D. 41, 6, 1, L PauL 



470 31 - Heyrovský-SolUmer-Vážnj', Právo římské. 

osVCmC)Z1L111 se v 

pouze resti::; 

hoc iure contingat, tamen 
occassione iuris liberantur. 

471 



Sl in rem patris § 225. 
procesu užito for::: PECULIUM CASTRENSE A B ENTICIA. 

472 



Ve čtvrtém a 
platných o 

PR 

p 
císařové ustanovili, co se týče bon a mat e r n a. 

gen 1 i otec. emancipovav dítě, má obdr:: 

474 

í 

JET É PR 

226. 

ČINEK M NŽELST 
P MĚR 

..... "' ....... "' .. ' ... +1 na případ smrti 
U\.'UH.,fia posloupnost 

EL 

N M ETKOVÉ 

Matrimonii onera sustinef. D. 23, 3, 75. T ph o n. 

475 



476 

právní jednání, 
těžené z daro:, 

a Ulpiana 

quae uxor 

477 



227. 

D S. 

478 

§ 228. 

K SED S Z Ř I Z E. 

ianovo, kterým 
vnučku praVOlt 

mulier, quae 
Sl lUSSU eius item parens mulieris virilis sexus 

cognatione iunctus. dare fi .. r,",,1ffp1~P dotem omnes possunt. 6, 2. 

479 



ten, by vešli znovu spolu 
nežli manželka 

jest domněnka, že 

§ 

DOS V 1\1 NŽELST 

'-l"'VU'~U." muHeri actio rei uxoriae 
PauL 

480 481 



4R2 

J.J.l<~U"V" permutatio dotis) nebo o fundus 

§ 

s p ZEL 

dobrovolným. 1 

res in dotem 
kla.sickém, byť 

Interdum lex Iulia de fundo dotaH cessat: si ob id, maritus damni infecti 
, dotaHs deinde iussus sít 

haec alienatio non est voluntaria. D. 23, 

manželce nárok evikční již za trvání malnželstvi 
odňata manželovi in 

et 

Ha contrahitur, ut semper 

483 



observabitur, sed quo primum dotale pr,~edliUlm 
3, 9 5. 

484 48/; 



486 

ascendent její na vrácení dotis profecticiae. 
tom právo Sl za pě", 

""'.Hu.au omezil též důkazovou moc 
OO!iaZlene:no v listině, která zdělána 

H eyrovs k)'-Somm er~ V ážný. Právo římské. 

že dos 
dotis 

487 



488 

§ 

P CT D T 

causa donationes factae 
repetuntur. Vat. fr. 262. 

489 



K o n s t a n ti n o v ý·.e h jest 
ke sňatku, zpět žádati po .. 

zasnoubení. té případnosti pak, KUTY N R Z 

§ 233. 

DANA PET ÉM NZELST 

490 491 



492 

LAVA DUHA. 

PODST T A 

§ 

RUH 

vis 
propter aetafem sua sponte se defendere 

P RUČE ST 

§ 

Rufino. )Omnem me rationem adhibere subveniendis 
ad curam PUlblH:am pertineat, 2. 

498 



testamentem, ... a.<'\.V'J.H •• L.U. 

od 'sebe 
1. 

testamentarius, 

ciadL 

494 

Podle toho Je odmíti nebo 

495 



v zástavu SVll] ... J. .... "I ... I..,..;I"'~ 

nebo se opětně provdá. 
poručenství, í 

496 497 



§ 236. 

OBSAH TUTEL Y IMPU BER U MO, 

498 499 



.actione 
se 

BLl 

§ 

CNÍP MĚR EZI PRUČ íKEM 

RU EN EM. 

správy jemu svěřené tll t o r gen s, zárovel'í 
SP()lllDOJručnH~ů tll t o r hon o r a ti u 

500 501 



502, 33 H eyrov ský- Sommer- V ážnj', Právo římsk.é. 

PO~ 

po skon~ 



dketur, iudidum 

§ 

TUTEl M 



§ 

506 

uvázání·· 
legis actione 

také o všeobecné 
řízení exkusačním 



návrhu, anlZ pro 
magistrata stálého kurátora, 

ZDíL P 

.508 



pouze závisí též na o b č a n s tví. Dědická 
však stejné~ ..... ~v~'-4L ... pouze po občanu .... u. ..... .> ............... . 

kdo ustanoven 

§ 

510 511 



nabyt ususfructus, a to 
držení, by šlo o držbu, 

ex 
různé eoretické 

hereditas iacel. 

proti ""'-"0+..",,,+,"1,,,,, 

pnDP,:m~;téjly se ze správy dědictví "."'",A"'!llV acltlollles ne:!lotior'urn 

adeundo 
54. Florent. 

512 513 



514 

se ne" 
»h e r e cl ta ti 

statku, jest universálním sukcessorem 
vincf:icationem bonorum ajest věřitelům 

rO:Zll'OUl. že též prodlužená bona vacantia spadají na 
spadnutí pro dlužené VI..4.u.I..I .. I.. ....... 

průchod 

§ 

Zp S BIL ĚDICK 

incertae. Proto 

51.'5 





pozd šÍch cÍsaru nemuze 
vešel v nové manželstvÍ, 

vdov 

HER I B R M P SSESSI 

po 
se jemu, co mu zustaveno, a nabídne určitým jiným osobám. 

odkazovníkum a 

518 Heyro 519 



sine re: eum eum is qui 
retineat: dviH evincere hereditatem 

521 



praetora vydati pouze část 
ediktního h"""",,"n'i Dosse'ss<,r 

522 



§ 

EGITIMA HERE S. 

HL R 

J s s 

§ 
p É z PN S 

52/5 



246. 

B SSESSI 

na 
nenastává postupné 
nejblíže na~Sle~:lUlilCl 

IN TEST TI. 



pouze po 
konkubiny 

§ 

1 

právo 

Hberorum značí, že žena, 
trestů caelibátu a má 

adio familiae 
ndkazovníkem, dědicem. 



sourozenců a 

531 



§ 

F RM TEST MENTU. 

533 



nyní též ustanovený 

534 

svou 
způsobem. 

ústně 

35 - Heyrovský-S0l111ner-Vážn:\', Právo římské. 

a srozumitelným 

Uo1P",.ln:J stanovil již Caesar 
stala se tato 
všeobecně a trvale. Srv. 

535 



§ 

U T N 

536 

DĚ 

svědkům a musí jej tito po 

t. j. při testamentu~ 
ne moc, jest připuštěJ)a 

CE. 

testamentu před 
institutio musí býti 

musilo se státi 
podle 

dědice. 1 J u s 

Mardan. 
heres esto«: Titium codidlHs 
licet codiciHis dari hereditas 

28, 78. 

missa : nam satis constanfer veteres decreverunt testamentorum iura 
esse oportere, non ex alieno arbitrio D. 28, 5, 32 Gai. 

537 



qui TAtnOllAlm iJLL~~;H~'U~ 

heres scriptus adierat hereditatem, cum esset Caesaris servu s : nam di visa hereditas 
inier Tiberium eum Parthenio substitutus erat. D. 28, 5, 42. Pomp. 

538 

v starší závěti, omylem za zemřelého, tomuto dědictví připadnouti, 

tento splniti odkazy a manumisse, testamentu.1 

2. 

1) Cum mater miHtem. filium falso audisset decessisse et testamento heredes alios 
instituisset, divus Hadrianus decrevit hereditatem ad fiHum ita, ut Hbertates 
et praestentur. D. Paul. 

ferant D. 28, 5, 15 pro 

eres 
lm1prClbavlt quaemutuis affedionibus iudida provo::: 

<;;P("t'P'Tl1m alienae voluntatis. D. 28, 5, 71. Pap. 

Seius ex parte dimidia: 
heres esto«, dubitari posse, 

unum semissem Seium 

Hereditas in duodecim undas, quae assis conti~ 

nentur, habent autem et hae partes propria nomjna ab unda usque ad assem, ut puta hole,: 
'-1 .... '''',''.0''..:1, triens, quincunx,semis, septunx, bes, dextans, deunx, as. I. 2,14,5. 



odkaz spoludědicům 
Justinian 

§ 

EI)L Í. 

mortis eius fecisset: eum dicendum erit eon~ 

Z testamentu vojinova nastává však nezadanému 
2) V testamentu vojínově však 

intestátním. 

UU,~lVUUllU~l intestátnL 
dědicům 

quasi D. 28, 
2) »Si Titius heres erit, Seius heres e5to: si Seius heres erit, Titius heres esto« 

iulllaI1US inntilem esse institutionem scribit, eum condicio exÍstere non D. 28, 7, 
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2. O Ne g a ti vná výminka p o tes ta ti vn á, a to toho způsobu, že nemůže 
teprve smrtí ustanoveného >dědice (na »)si in Asiam 1-IOn 

§ 253. 

O SUB TITUCÍCH 

nihiI valere sequentem institutionem, satis prior fuisset. § 2. Sed si 
tiont:s ex eadem parte sub diversis condidonibus fuerint utra condido exstiterít. 
id supra diximus, si pure etsub condicione idem instituatur. D. 28, 5, 27,1. 2. 

»si Seiam uxorem duxero« nec ea veHt nubere. 
1) testamentu vojenském lze ovšem ustanoviti substituta i pro ten 

institutus zemřel, stav se dědicem. 
že 
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nstitutus se stane sice dědicem, ale dědictví bude zase zrušeno na př. bene" 
Bd o a b s ti n e ndi nebo in n tegru m r esti t u ti on e. Pořizováteli jest ovšem 
omeziti substituci na z těchto nebo ji učiniti závislou na jiné 

tuere possumus, ut heredes non exstiterint, alius nobis heres sít· sed 
etiamsi heredes nobis exstiterint adhuc mortul fuerint, 'sit eis heres, 

hoc modo: » Titius Hlius meus mihi heres esto. si fiHus meus mihi heres non 
sive heres erit ef prius moriatur, quam in suam futelam venerit, tunc Seius heres 

quo fi1ius, substitutus patri heres si 
extiterit filius heres substitutus. 

se oním starším názorem, že pate familias, zam 
JJUliJHJldU.H substituci, musí sobě samému dědice jmenovati, a 

he es po otci, 
parentis 
inferioribus tabuHs scribimus, easque tabulas 

cera consignam,us, et in tabulis cavemus, ne inferiores tabulae 
filioet adhuc aperiantur. GaL 2, 181. 
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aQ1Jkl~,~o~'.lttnaaJ:.), pro sebe zapečetěnou, pokládá se testamentum § 254. 

část testamentu otcova JAK SE TESTA ME T ZRUŠUJE. 

též 

ei recedere non 

může však zrušiti testamentem jen některá ustanovení staršího 
testamentu, takže tu může vedle sebe po i několik testamentů různého stáři. 

lrlrl-"rll.rn odtud zavedl Theodosius II. 

meus heres mihi esto: si heres non erit, sive erit et intra Duber'tatem per exceptionem doH LI;;U'\;HJlHU 

Gaius Seius heres mihi esío«(. D. 28, 6, 1, 1. Modest. 
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třetímu eum re.1 

odvoláním, nechť stalo 

3) Exigit praetor, ut is, cuius bonorum possessio datur, utroque tempore ius testa;: 
cum sed si quis utroque 

tempore testamenti factionem habuerit, medio tempore non habuerit, bonorum po~.seS,SlO 
secundum 

M8 

ruptionem testamenti, za živobytí 
se dědicovi v onom testamentu ustanovenému bonorum 

Had anova 

§ 255. 

TEVŘE Í TES MENTU. 

549 



vězí, 

donatio mortis 
havém 

jen 
libovolně 

Jako skutečný 
zavázán N evyhovi=-H ža=-

interdiktnímu, muze na něm žalobce požadovati do roka 
náhrady škody. 

z 
§ 256. 

LEGATUM. 

šťastně, dar nemá za 
obdarování, které někdo učinil ne v naIé~ 
jen vůbec na budoucí 

Darováni na smrti se stejným zpus{)b~:m, 
BěžÍo,li, což jest hlavním o darování 

převedena ve vlastnictví obdařeného dpatione, Dárce, 
unikl hrozící smrti nebo obdařeného, má proti němu o vrácení daro" 

vaného on di e m (5 c. c a u s a dat a c a u s a o n sec u nebo da::: 
na obdařeného man ci p a ti o ne Ii d u ci a c a u s a 

vráceni ne m f i d u cae nebo žalobu ze Provede"li se však daro::: 
vání v ten vlastnictví věd na obdařeného odkládací 
minkou, že dárce nepřežije, stane se obda:řenlÝ 
době úmrtí dárcova. Konečně může dárce, 

vlastnictví převésti na m o s c a u s a obdařeného 
zpět 

postupem času vztažena téměř všechna 
stejný účeL Nicméně liší onatio m 

smlouvou, 

550 

pochází ze starého práva civilního a bylo uznáno JIZ 

(»Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius 
podle práva klasického uloženo pouze testament::: 

l:abet guam per vindicaticmm Iegatl.lm, minus 
quam eo modo non solum suam rem iestator uti1iter 

potest, sed etiam heredis sui, eum aHoquin per vindicationem nisi suam rem legare 
non potest, per damnationem autem cuius Hbet extranei rem potest. GaL 2, 210. 
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552 

vlastnictví legatářova, 
actio incerti ex testamento. 

§ 

F EIC MM SSUM. 

smrti něco třetí osobě. Původně vznášel zůstavitel prosbu svou 
za na požádaného a přivoloval tento k bera tím na sebe 

mandatum post mortem. Později bývaly takové 
tamentu posledním .. POrlZenllm. 

§ 

s u N I 

553 



kého přiházelo se, že zůstavitel ukládal dědicům odkaz zároveň jako Ze:: 
eICOl1i!mZ.5Sllm. Podle konstituce synů Konstantinových pak 

..... ~.1-... r,h.; užíti 

aby legatum bylo nařízeno řeckým jazykem. 

§ 

dus committo, 

stejné r.rlrh,,,·Il.r,, 

odkázati mě s tů m, všem rl"',,""II.,."", ..... 
dob Marka Aurelia. 

't-VUU,!U')')U.ILL mohl()pJti zůstaveno původně nejen osobám majícím testa= 
této, 

podle senatus:::: 
zůstavené 

menti factionem, nýbrž též takovým, které neměly 
incertae personae nebo postumi alieni. 

Hadrianův mělo 

odkazech. L.<ll<lU.PH 

testament, odkazu, ztrácí 
hodnota odcizeného, ve ", .. r,,,,nprh 

555 



Stane::li se tedy praelegatář skutečně aeaH:enJ~ 

Seio dato«, cum velU, Seius aget, 
Hberetur, quasi si duo rei prlJmltt(:!n<:!i 

556 

L' 
L 

§ 

Z ll. 

1) Zanikla:::li služebnost k odkázanému j)m~errtKU konfusi, nastalou " ... Ihni-'", dědictví, 

3) Si tibi homo, quem 
mehto habebis adversus heredem, 

zříditi. 

ab alio fuerit, actionem ex testa~ 

pignus luatur. D. 30, 86 pr. lul. 

557 



II. Jestliže zůstavitel určil odkázanou věc o z ů s tal o s t n í 
mohl odkazovník nebo obtížený podle o le!!.~atltlm 

per vindicationem nebo per damnationem. Volba nebyla již v právu 
kém vázána na osobu původně oprávněného. Má:::li právo volby octkazo'vm 

jako přísluší::li jemu volba, nesmí 
odkaz ne", 

zá", 

558 /559 



zena partitzo podle jiné míry. Takové legatum partiiionis (pariiiio legata) 
(legatarius partiarius) universální po 

pouze o b lig a ční actioneex testamento 
"".""l>'" , na vydání odkázaného dílu dědictví. Dědic, 

560 

venditae hereditatis). 
k 

§ 26!. 

C ICILL!. 

561 



ZákonodárstvÍ Mo.,..nlrn císařské vázalo kodidly na určitou 
musí býti zřízení odkazu "-v ..... J..i.,.J.J.'~.LU 
ě t svědků a zachována unitas actus . 

.,.i'ú~t~')'1tpl kodicil, leč by jej byl sám 
podepsati nebo, není~li s 

podepsán od svědků. 

§ 262. 

N ŘÍZE DK Z 

potest, quoniam dari non potest. 
commerdum 

merito Fuldnius falsum 
heredem eum commerdum is heres 

»)S1 

Ha »si filiam Titio in matrimonium non conlocaveris, X milia Titio dato.« 

commerdum habeat, putat heredem V"'.UFo"~"'''' 
VOlm:ns«, tamen si ita 

»si uHle tibi 

562 
563 



byv nabyt § 264. 

O ZRUŠENí ODK Z 

pozd 

§ 

RE UL C TONI NA. 

Praetor voluntates defundorum tuetur et eorum calliditati occurrit, qui omissa 
\ testanlentl ab hereditatem partemque eius ad hoc, ut eos 

/565 



Jsa obtížen fideikomisem, způsobil dalo malo, že dědic 

v dědictvÍ. 
dále platnosti: 

I p L Í P I ES E 

§ 265. 

ILN É I 

veniant, ex iudido defuncti deberi potuit, si non ab intestato possideretur 
hereditatis, et in eos actionem D. 29, 4, 1 
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B N U 

trit Titius, fi1ius exheres esto«, nullius momenti 

568 

postumi sui platí starobylé 
Pravidlo to odnášelo se pouze k 

§ 

ss ss C N R BUL S. 



dědice (bonorum possessio commisso per alium edicto), 
též 

obdrželi contra tabulas, dělí se 
pravidel jako dědí~li ab intestato. Obzvláště má 

co 
dali bonorum possessionem contJ;a tabulas, nemohou vůbec DozaClO,'an 
de pr"íes1tandis 

570 571 



(quarta legitimae 
intestátní podíl dědický 

tře ti n o II toho když však intestátní 

18) jest 
nebo 

dědický činí méně 
polovinou UU'-'-H , .... , Při určení podílu lnt:eS1:atJ:llh.o 

uno tres puta, ex uno unus: 
exdudit. D. 5, 8, 8. 

572 

na chorého syna ve prospěch jeho 
poskytovaly otci nutné výživy.1 

odkazem, 

parte potest et corpora vindicare et herecl1talteln 

credimus eum lC~lUlU"".Ul heredem pro parte esse factum: et ideo 

573 



l) 

egit, filia 

zůstavitele nařízené, pupil=,-

intestata 
;:Hi'''Pt''<:1T~ sororem audiatur 

et ideo ab eXŤraneo semissem secundum non in totum 
intestata efficitur. D. 5, 2, 19. Paul. 

confra frafrem institutum parte 
oP1tlll111it in hereditate non concurrit D. 

heredem 
possessionem decesserit, esse 

bonorum possessio, tamen 
troversia vel praeparata vel si eum venit ad movendam inofBdosi auere~laln 
puto ad heredem transire. D. 5, 6, 2. 

574 

veno 
mentu 

ale nežli díl povinný, nemá ona nikdy naříkati testa .. 
querelou in officios i, nýbrž míti pouze obl i g a čn í nárok proti 

ae<:UC1Llm testamentním o. cl opl n~ d 
tato podle povšechnych 

§ 

i n pes o n a m proti 

575 



dědická mají zároveň po,. 
nestačÍ, .že testátor 

HLAVA TŘETÍ. 

Í I Í 

§ 

HEREDES LU TRII. 

nuzné 

1) Is qui putat se necessarium, cum sít voluntarius, non poterit : nam 

est in quam in veritate. D, 29, 2, 15, 



na úkor, 
jest 
k 

neví s jistotou, k jakému podílu dědickému 
se nebo pochybuje o své' vlastní způsobilosti 

Okolnost ta, byl po hnu t k uvázání se v 
jeho cl o n u cen í m nebo pod vod e m, nečiní 

donucenému nebo poav'eáenemlU 
a, co se zvláště týče vy'" 

nULceneno uvázání se v němu 
též in integrum restitutio. 

k 

čís. 26. 

578 

přímým prohlášením oné 
formě (hereditatis aditio v užš. 

(nuda voluntate), učině", 
Cretio vyskytuje se 

si neque creverit neque 
fit heres. 22, 

579 



in iure an heres .sit), Dél 

deliberandum) 
§ 

HEREDES ECES RII. 

adeo helceí11térterrl« 

580 
581 



je::li tomuto suus. N ,,:proti tomu nemá beneficia abstinendi, kdo z dědictví 
Servus eum ]ibertate institutus neobdržel 

S ius abstinendi bylo spojeno též ius 
Užil~li heres neeessarius beneficia abstinendi, zvrací se tím ius prae= 

prošla lhůta běžící povolanému. Též muze 
petere nedospělého tutor jeho, pro poddané 

pater familias, pro korporaci zástupce ústavoujeji 
..,.~ "'i-';HT~ 11 jedni klasičtí 

bonorum possessionem 
které jest in= 

Za oro:: 

torio zase 
iure civili zůstane her es, nr,aet:or 

a odkazovníkům actiones a nabízí se .rla.rl11"'1:-~y" 

na druhém místě. 

že 
není ještě prodáno 

§ 

§ 272. PŘE c 
SE N B N 

Furioso Titius substitutus est: bonorum 
in eadem condidone est, neque instituto neque substituto 

possessionem acdpere potest, iddrco "!Ja<U"JUA 

est, videbitur cedere. 

nána tím, že za dědice ustanoven otrok, což umožnilo 
U"'l-'''''-'H. dědictví. 
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cessionem redpit. 35. Nam si is, ad quem ab intestato 
in ime cam aBi ante aditionem fit heres 

hereditatem 
vero si cesserit, minus ipse heres permanet et ob 

debita vero pereunt; corpora vero dus hereditatis transeunt ad eum 
cessa fuissent. 36. Testamento autem ZCIZE 

nihil 

Romae crat et matris delatam patre admittere non potut!ra't) 
amiserat, sinerespedu dus distindionis restitutionem locum habere. D. 29, 2, 

584 38' 585 



zásad těchto bývá, když dědictví zcizil fiscus. Nabyvatel jest tu unlver:, 
přísluší jemu dokonce hereditatis petitio. 

dědictví bylo zcizeno, není sukcessorem uni:, 
strany mezi sebou upraviti tak, 

I 

J K SE DK Z 

586 

kdy~povolaný dě", 
ustanovený čas 

h""-pni+",t",, él1eqtliss,imum visum est nec 
""'!;<HI.JUU, si dies dus cessisset, antequam Hbertas 

servi status et omnÍtzm, 
gunt, in suspenso est., nam si legatarius a se 
vjd,ebltur: si non ex díe aditae hereditatis 

587 



§ 

ES EN I A D 

za to, že věc odká~ 
avšak Pro k u 1 i a ti é 

accelJ€~nt aut 

""V,,,''',,'"','",,,\' cuius sH, nostri praeceptores heredis esse putant statuHberi. quem 
constat interea heredis servum esse. sed diversae scholae auctores putant nulHus 

multo magis dicunt de eo, sine condidone legatum est, ante:< 
quam GaL 2, 200. 

588 

a substitutis debentur, et hic 
onere consequetur adcrescentem D. 31, 61, 

4) 

onibus, non tam coniunxisse quam 

589 



náleží témuž kmenu nebo linii, jako vyloučený dědic, 
poměru jich vlastních podílů dědických. 
dědické 

§ 

us 

.590 

undam, 

týž předmět odkázán několika os()o,am ~,~~~~"::;:~.:::::~>.~~~.:;'.~/ 
staršího práva rozeznávati mezi 

•.•.•• ? ••• ,~.>O •• ~ .. ~~ ....•• , kterým byla 
určeny díly, 

quorum alter heres institutus sít, a semet ipso ei le::: 
est ad coHel~atarium np,rl'''','''h,'1' 

heredes, unus ex unda, alter ex undecim undis, et eis 
heredem undecim partes in fundo coheredem 

2) Při odkazu usufruktu má 

proti němu koHe.gat:ář()vi 
constat, si per vindicationem eadem res 

disiundim, et omnes veniant ad partes ad sin.gulos;·p(~rtinelre 
COl.leg;a!<liHO adcrescere, coniunctim autem Ha 

disiunctim Ha: Ludo Titio hominem 
Gai 2, 199. 

ditniclialm lego: eundem fundum Titio lego.« Si Seius decesserit, 
pr, Iavo!. 



§ 

592 

1 DĚDICT 

tamen temen! separationem petierunt 
possunt, iustissima sdlicet ignorantiae causa aH,-"" .. a. 

testatoris bonis heredis 
defuncti, impetrare veniam 

42, 6, 17. 

593 



dědictví bona fide, l nebo když minula od nabytí dědictví již delší 
podle Justiniana 5 let. 

cum, může podle praetorského 
domoci se magistratského dekretu, kterýmž se jemu povoluje 

z po musí právo n:lh'lT'\T:ltp'lll.vn 

ustoupiti právu věřitelovu, získanému separatione: Sdendum est autem, etiamsi oO!.1gata 
res esse proponatur vel attamen, si nei'eO'It.::lft.:l 

iure separationis separationem impetravit. 
D, 42, 6, 3. 

jakož i všichni odkazovníci v ínístě přítomní, za nepřítomné 
pak alespoň tři věrohodní svědkové, v místě usedlí. Dědic 

§ 

ZU. 

595 



§ 280. 

PR P MĚR SP UDĚDI 

596 



medium, in commune conferre) k tomu konci, aby se sdělilo 
s spoludědici. Collatio vyskytuje se ve dvojí podobě. 

J. Nejstarší Když 
pr~let()r dal emancipovaným a právo 
dědické, sui heredes, nerovnost mezi těmito a oněmi. Nebo 

připadlo z části též 
sui heredes a co pro 

emancipati 
tuto nerovnost 

o .. rp':'IT,,,1"':',,,,-,,,,,<;;,~, ;;C,"J,,~C;C',-~;~,-', 
ustanovení 

1. Povinnost má descendent, 

I) Nam putavit neque eos bonis carere per hoc, 
sunt in potestate, neque praedpua bona propria habere, eum partem sint 

ablaturi suis heredibus. Col!. l<ii, 7, 2. 
ElIlanClj:iaUlS Hlius nepotes in avi potestate non 

conferet: sed si sint nepotes, voluií eum praetor fiHis suis qui 
veimend,o ad bonorum possesionem 

1, 

598 

fratribus suis 
potestate solis 

iniuriam fadt. 
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HLAVA ČT RTÁ. 

I s 

§ 282. 

HERE IT TI PETIT I 

jmenovitě fructus natu 
pro 

600 



eos 
etiamsi ante litem contestatam fecerint, 

D.5, 6 c. 

602 

Kr. za císaře Ha dri a na, tom a 

603 



§ 284. 

PR s P ĚD CKÉH 

IN RD C U RUM B 

a creditoribus ("'" .. nr"''''''''''!""", 

2) Ait 
his bonís pro herede aut pro possessore pO.SSl<1es PO:5S1(1ereS\re si nihil usucaptum esset, 
nn.""",,,, .. dolo fedsti, desineres id mi restituas.« D. 43, 2, 1 

604 605 



se jí zříci. 

PR z H. 

606 607 



civis Romanus post 
civí Romano pecuniam iure 

quam partem 

rukojemskou 

609 



coheredem 
ea, quae' 

610 



H 

in usu haberi: 

612 

HLAVA 

Í 

§ 

RICK 

I I I 

jemu nebo na 
hereditatis) a přenášejí se 



GaL 2. 258. 

614 

scriptus heres aclire 
clamnosam, cavetur Pegasiano 

hereclitatem, actiones clentur, ac iuris est ex senatuconsulto TrebelHano. 

615 



» de in rem verso 107. 145, 428. 

» 

» 

AcddentaHa negotii » 

» 

» 

369. 
304 313. 343. 395. 



Actio furti adversus nautas 313. 
') 278. 289 ns. 293. 488. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

in fadum adv. nautas 313. 
iniudarum 129. 198. 202.297.311. 

395. 400. 467. 513. 
107. 

institutoria 445. 
iudicati 134. 172. 189 ns. 

333. 394. 399. 403. 
198. 308 

ns. 314. 343. 513. 
437. 

92. 

416. 
» mandata 
» mandati 321. 362 us. 388. 399. 

430. 435. 436. 471. 488. 
'» nata 133. 
» negatoda 151. 246. 273. 291. 
» negotiorum 368 

436. 471. 488. 507. 513. 
» 

» 

cada. 
286. 

335. 351. 
ns. 383. 384. 

416. 436. 

» 

307. 443. 578. 

492. 503. 

377. 
" redhibitoria 131. 191. 347 ns. 
'» rel uxoriae 483 ns. 
» rerum amotarum 477. 486. 

"'-!J'lU'-,11 violati 201. 297. 309. 

618 

» 

» 

» 

» 

22. 
445. 

edere 165. 
habere 297. 
mandare, cedere 402. 

146 ns. 

in aequum et bonum conceptae 
38. 302. 31 

in fadum 23. 148. 308. 351. 364· 
422. 504. 608. 

Adiones in fadum conceptae 147. 152. 
154. 329. 

» 

» 

» 

» 

» 

in ius conceptae 146. 150 ns. 
153. 176. 318. 474. 

in personam 130 ns. 133. 169. 
172.179.191. 296. 297. 319 
406. 604. 

131. 153. 170. 
205. 392. 406. 604. 

in rem scriptae 97. 296. 
in rem utiles 238. 245. 379.390.488. 

406. 

Adnotatio 27. 
74. 124. 451. 453 ns. 461. 529, 

570. 571, 598. 

Adlpr,)missio, a1dpr'omllss,eH 433 ns. 
Ad!quísi1tíOJtles dviles, naturales 221. 

)) rerum, per 
versitatem 88 ns. 221. 452. 
475. 

89. 93. 451 ns. 548. 570. 
» 231. 296. 303. Adscribere 534. 

» 

» 

» 

» 

344. 409. Adsertor 65. 68. 
131. 133. 

131. 302. 400. 477. 
131. 303. 309. 312. 378. 

praetoriae v. a. honorariae 

148. 
reipersecutoriae 302. 306. 

161. 400. 475. 
resdssoriae, restitutoriae 162. 197. 

422. 445. 

377. 401. 

Adulh:rium 448. 462. 519. 
Adversaria 326. 

307. 430. 

aequum et bonum 6. 37. 160. 
Aerarium 82. 234. 514. 590. 

140. 193. 
322. 463. 

ta2i:atl,onls causa 480. 
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203. 248. 312. 
Akcesse 237 ns. 

iudicum 129. 
» magistratní 

AHenatio zcizení. 
in fraudem creditorum 

iudidi mutandi causa 
383. 559. 

povinnost 
.u~:;enlellt1eS Landrecht 

185. 
Alternativné ustanovení dědice nebo od~ 

555. 556. 

Anatokismus 413. 

620 

Arbitria 128. 138. 
Arbitrium 378. 

» boni viri 359. 
liti aestimandae 128. 

» de restituendo 
Archidikastes 126. 

Argumentum 
Arra 340 ns. 350. 

462. 

Avulsio 2.37. 

Bona fides 230. 232 ns .. 234. 235. 
247. 416. 

» materna, maternÍ generis 474. 
514 ns. 

negoitiulm v .. 

573. 598. 
» » eum 

) )) 

» » 

damnati 65. 71. 
deminutio 62. 77 ns. 89. 

179. 264. 265. 269. 299. 300. 
386. 400. 442. 

497. 548. 566. 

548. 

» cedendi 405. 
546. 

» perpetua 259. 

» 
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Cessio bonorum 158.195.389.421. 424. 436. 
» 406. 
» necessaria 406. 

Cn~cumSCrlptlo adolescentis 92. 
Císař v. princeps. 
Císařovna 206. 287. 382. 421. 476. 
Císařství absolutní 28. 33. 
Citování z iuris 45 ns. 
Civis, civitas 35. 62. 69 ns. 82. 247. 

448. 511. 512. 
Civitates 82. 516. 
Clausula codicHlaris 561. 

» 547. 
» de restituendo 187. 606. 
» doli 158. 326. 

gerler,lHS 161. 
Co de civil 54. 
Codex ur'ege)nalnUS, l:1.enuolgeIlllallus 

41. 
» 

» Theodosianus 39. 
Codices accepti et expensi 327. 

ab intestato 561. 
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'.JVU'-t:'''''L<UH 555. 566. 591 ns. 

Collusio 197. 450. 
Colonatus 68 us. 
Colonia 125. 
Coloniae Latinae 70. 
Colonus 68. 354. 

» originarius 68. 
» partiarius 352. 

Comes sacraruni 84. 
Comitia 13. 17.20. 451. 532. 
Commercium 70. 90. 200. 495. 
Commissa 229. 
Commíxtio 239. 

318. 323. 333 
431. 

Commodum 343. 480. 
possessionis 172. 

» 

417. 597. 

Condictio cedí 321. 
» de bene depensis 330. 
» de certa re 139. 149. )51. 168. 

» 

» 

» 

326. 331. '371. 
379. 604. 

trarlsaCnotle 374. 
furtiva 244. 306. 307. 343. 372. 

» 3215325. 37l. 
» indebiti 226. 298. 333. 371. 372 

ns.445.478.595.604.607.608. 
» Iuventiana 331. 374. 
» ob turpem vel ob iniustam 

causam 226. 372. 374 ns. 
477. 

372. 375. 
propter pot;urt~ntl;tm 
sine causa 

Conductio, conductor 351 ns. 
Confarreatio 463. 465. 

365. 
371 ns. 

Constitutiones pnnClplS 14. 26 ns. 58 ns. 
» Sirmondianae 40. 

Constitutum debiti 298. 299. 376 ns. 409. 
433. 440. 442. 

Constitutum debiti 
443. 

433. 442. 

») 219. 225. 
Consuetudo ] 6. 
Consules 21. 84. 124. 495. 496. 
Consultatio 27. 

» veteris iurisconsulti 39. 
Contra bonos mores 90. 408. 

») ius, 90. 
Contradus 28. 317. 

aestimatorius 366 us. 

» innominati v. kontrakt:y 

») 

Contrarius 
») consensus, dissensus 394. 

Lontr,lVllllUlCatllo 65. 
248. 

famiHae 
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Crimen 301. Dědická po:sloupnost testamentní 531, 

624 

112 ns. 244. 334. 335. 337. 354. 519. 531 ns. 
359.362.363.368.416 ns. 420. 485. » » zákonná 51 

524 
DědictvÍ 509. 

servitutem 223. 266. 
Deductio domum 464. 
Uetenlde.re rem 
Defensor 121. 169. 

269. 

U I;:Ui:l UUi:l1:CII' , fraudator 423. 
351. 

právní 9. 
UI;!\.!<;LI:éU:UL,t: Ferdinanda 

hereditatis 512. 577. 
UeJlel2:;;'Í1o 380. 397. 402.444. 

Dementes v. choroba duševní. 
Demonstratio 145. 188. 
Den 113. 114. 
uene)~a!:lO actionis 22. 165 ns. 
Denuntiatio 164. 282. 285. 404. 

435. 

vetus, 
113. 

» quam suis 113. 359. 370. 
476. 485. 501. 597. 

Di1lucida intervalla 92. 507. 

L 

uomUHca pot:estas 63. 215. 
vlastnictvL 

» exiure 136.213 
221. 224. 229. 234. 24L 

403. 

Dotis datio 478. 479. 
» dictio 323. 396. 479 
» 482. 485. 

379. 480. 
» promlssio 287. 479. 

282. 

» servi 229. 313. 

Duoviri iure dicundo 125. 582. 
UUnoflQll 33. 

Eadem QwaeSlno, 
Edicta Iustiniani 

ns. 

successorium 522. 
Theoderid 40. 

87. 
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Editio actionis 1~3. 
74. 124. 449. 454 n5. 469. 

472. 526. 569. 590. 598. 
Emblemata Triboniani 42. 

206. 240. 250. 272 ns. 
286. 338. 370. 

» 

venditio 222. 226. 245. 
337 n5. 480. 

ad men5uram 339. 342. 
spei, rei speratae 338. 

L!JHU:~U.;:' 46. 

» 

diví Hadriani 437. 
pnnCl,OlS 27. 
Exactis 47. 
Gai 33. 40. 
Iuliani 44. 

229. 518 ns. 555. 
95 ns. 99. 103. 227.445.538.562. 
facti, iuris 113. 232. 373. 

97. 
99. 

Evictio 338. 342 ns. 366. 380. 386. 480. 
482. 557. 586. 

173. 

178. 

» dominii 154. 247. 
290. 

» 

» 

») 

» 

» 

) 
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» 

» 

rei iudicatae vel in iudidum de~ 
dudae 176. 190 n5. 197. 

rd re5iduae 174. 188. 
rei venditae ac traditae 214. 245 .. 
restitutae hereditati5 613. 
se Macedoniani 154. 298. 

336. 473. 
se Vellaeani 110. 

Fas 
Fasti 29. » 

» 

Atestinum 20. 
de formula Fabiana 33. 
de iure fisd 33. 

dviles 205. 261. 

» temporis 132. 134. » 

» vitiosae 253.254.255. 
256. 270. 

Exceptionem 173. 
» omittere 189. 

Exceptiones in fadum 24. 152. 245. 271. 
» in personam, in rem 155. 396. 

peremptoriae, dilatoriae 155. 
188. 396. 

rei, personae cohaerentes 155, 
434. 436. 

utiles 152. 
152. 

Excusatio tutoris, curatoris 496. 
Exekuce 117. 192 ns. 

193. 389. 
» 

Exerdtor navis 428. 
585. 602. 

» 

» 

» 

» 

choroba duševní. 

615. 79. 284. 303 313. 
514. ~01. 

hereditatis 560. 612 
555. 

564. » usus, posseSSlonlS 

587. 

» voluntarii 520. 586. 

se zárnér.lOU ::.u.'J(<;;."LU 

178. 402 n5. 
Hereditas, heres 509 ns. 519. 
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Hereditas iacens 512 ns. 
» 519, 525 ns. 583. 
») testamentafÍa 519. 

Hereditatis petitio 514.515. 521. 586. 597. 
601 ns. 605. 

6deicommissaria 

» 

Heres excepta 
asse, ex parte, sine 

Honorarium 123. 356. 362. 
Honos institutionis 
Horrearius 418. 
nOI5P()dS:t1 313. 

Hrobka 201. 309. 

úpis. 
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lmlPut)erc:;s v. nedospělost. 
~'UfJU'V"'''' arrogatus 452. 455. 529. 576. 
lnaedificatio 238. 
In bonis esse, habere 214. 221. 224. 241. 

247. 286. 314. 421. 522. 
lncensus 64. 

304. 
Indefensus 158. 

Florentinus 41. 
» 18. 

80. 
220. 155. 578. 579. 583. 585. 

48. 

ínt(~grum re:stltllltlO 92. 98. 99. 123. 
160 ns. 165. 181. 189. 196. 333. 344. 

436. 442. 470. 
504. 544. 578. 584. 593. 

164 ns. 

Interdictum Quam servitutem 269. 
cmnrrlerc:lOQu1e, bonis 92. » fundum 170. 242. 

Oj 

» 

» » 
» 

» 

» 

») 

216. » secundarium 
» 

») 172. 183. 
253 ns. 

» 

de fonte 27D. 

270. 

dis 449. 



ludidum domesticum 459. 
» fructuarium 184. 
» Plaetoria 92. 
» 

» harenae fodiendae 
honorarium, pr.:tet(:)rll11m 

318. 386. 
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lus honorum 79. 
» in agro v. 
"» in. re aliena 12. 206. 209. 212. 234. 

conti~ 275. 28L 290. 
» 218. 
») 

» liberorum 517. 528. 
» 

» offerendi 293. 294. 
» 

» 

» perpetuum 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» variandi 409. 
» vendendi ac mamCíp,ln(ll 

Iusiurandum 185. 

Iusta causa manumissionis 67. 
» 316. 

24. 110. 214. » » 216. 
» » restitutionis 160. us. 

Iusfa causa traditionis 225. 231. 246. 247. 
275. 337. 

lustinianei novi 43. 
Justus titulu s 230. 231 ns. 234. 235. 337. 

ns. 

VU,"Ul.L'-"'-'- žalob 349. 443 ns. 
421. 482. 508. 

pro cesná 176. 179. 349. 391. 

KClntra1,tv konsensuálné 317. 337 ns. 

Heyro 

126. 
» iuridid 126. 
» 126. 

Legatum 229. 231. 233. 550 
» 

» liberationis 393. 559. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

nominis 403. 558. 
558. 

559 614 
per damuationem 394. 551. 552. 

558. 565. 588. 591. 595. 
per praeceptionem 552. 555. 591. 

595. 
vindicationem 551. 552. 558. 

587. 588. 591. 595. 
591. 

rogare 

condictionem 138 m. 
183. 186. 



Legis aeHo per iudicis postulationem 138. 
167. ·183. 186. 193. 

» » per manus iniectionem 139.189. 
435. 608. 

» » per pignoris capionem 140. 
» » sacramento 136. 186. 
» » » in rem 136 ns. 167. 

171. 193. 223 ns. 
241. 

» » » in personam 
167. 182. 

» vkem obtinere 24. 26. 28. 31. 
Leg;lt1rnatllo 450. 528. 
Lékaři 356. 496. 
Lenones 79. 
Lex 13. 17 ns. 

» Aebutia 22. 116. 
» Aelia Sentia 67. 70. 511. 
» AnastasÍana 405: 
» 

» 

» Atilia 495. 505. 
» Atinia 234. 
» Caecilia 
» 

» 122. 166. 381. 478. 
506. 

» commissoria 104. 276. 279. 
» Cornelia de capHvo 548. 

» 23.25. 
» » de falsis 53'6. 
» » de iniuriis 311. 
), » de sponsu 434. 
» 451. 
» 

» de ímperio 20. 26. 28. 
» 

18. 

138. 

350. 

209. 
248. 249. 
310. 313. 

» 

Lex Genucia 413. 
» Hortensia 17. 
» Iulia de adulteriis 227. 448. 462. 465. 

481. 
» » de 83. 
» » de 234. 
») » de vi 115. 234. 
» » et Papia Poppaea 20. 460. 46L 

465. 482. 505. 506. 514. 517. 
518. 577. 585. 586. 590. 

» » et TíHa 495. 505. 
» » iudidorum 117. 127. 129. 

186. 195. 378. 389. 
» » 20. 78. 126. 
» » vicesima hereditatum 549. 
» I unia 66. 494. 518. 
» » Velaea 516. 569. 
» Licinia lunia 18. 
» » Sextia 21. 
» Mamilia 248. 

140. 
» Pinaria 174. 

158. 

» Plaetoria 79. 80. 92. 98. 166. 303. 
313. 507. 

» Plautia 234. 
» Poetilia 193. 296. 322. 
» Publilia de sponsu 140. 373. 435. 

» 

» Rubria 
» Scribonia 267. 
» Sília 138. 
» 140. 

Lhůta 

280. 

» libellorum 27. 

» Furia de sponsu 140. 437. Liberi 526. 528. 569. 590. 
» testamentaria 140. 166. 607. » naturales 
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Libertatis onerandae c. imposita 458. 
Libertinus, Hbertus 68. 456 ns. 494. 495.524. 
Libertus ordnus 66. 515. 
Libri ad edictum, ad Sabinum 42. 

» feudorum 48. 
"H'''",!''''': 222. 394~ 533~ 

302 321. 435. 
596. 

14. 222. 292. 597. 
Litera Florentina, Bononiensis, Pisana 42. 
Literatura právních 57. 58. 

» ""~Jllld.HU 30 ns. 
VUL''',''''C.LU 317.318.325. 

Litterae dimissoriae 198. 
Litis aestimatio 187. 243. 313. 344. L 

» contestatio 116. 130. 174 ns. 178 ns. 
233. 299. 349. 386. 399. 435. 439. 

470. 484. 
603. 

Litis denuntiatio 344. 

Locatio conductio 317. 318. 351 ns. 
»» 354. 35<i). 
» » """'·". ..... '11"" 352. 355 ns. 

» operis 352. 356 ns. 

Longa quasi possessio 267. 
Loupež v. rapina. 

80. 

90. 

. Malae fidei possessor 177. 215. 244. 304. 
314. 367. 603. 

Maleficium v. delictum. 
Mancipatío 43. 94. lOL 202. 222 ns. 227. 

266. 275. 322. 337. 343. 449. 
454. 459. 461. 466. 532. 

Mandpii causa 72. 107. 430. 447. 449. 
453. 454. 466. 494. 524. 581. 

servus. 
27 ns. 

Mandatum 317. 318.323.336.361 ns. 367. 
402 ns. 442. 518. 582. 594. 

» qualificatum 433. 438 ns. 
» 403. 

Manumissio e servitute 65 ns. 71. 215. 
469. 506. 515. 561. 574. 
576. 582. 589. 590. 

» ex causa mandpii 449. 453. 
455. 464. 465. 494. 

Manumissio in ecdesia 66. 

» 

» 

vel 

inter amicos, per epistolam, 
per mensam 66. 

vindida, censu, testamento 
65 ns. 89. 90. 93 ns. 102. 
124. 453. 455. 465. 531. 
574. 

Manus 72. 447. 454. 459. 463 ns. 465. 
475. 478. 482. 505. 552. 

» iniectio iudicati 139. 193. 
» iudicato 139 ns. 

» pura 140. 
» miHtaris 243. 

70. 

» manus. 
» volné 459. 464. 475 ns. 
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Mercedonius 114. 
Merces 352. 
Merx 338. 

» 

Měsíc 113. 114. 

Metus 98. 
Meze v. confinium. 
Militia 572. 600. 

65. 

MissiQ ignominiosa, 'hónesta 79. 535. 
» in bona indefensi 158. J69. 172. 
» in possessionem 123. 158 ns. 167. 

» » 

» » » 

184. 194. 195. 
287.369.420 ns. 
475. 

Antoniniana 159. 
160. 607. 

damni infedi no
mine 159. 229. 
250. 287. 

Missio in possessionem dotis serv. c. 158. 
»»» servand. 

» » 

» » » 

Mlčení 94. 133. 
Mnich 495. 

Moratorium 389. 
Moře 200. 
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158. 160.287. 
606. 

159. 605. 
159. 287. 

Municipia 81. 82. 84. 125. 127. 273. 31í2i. 
317. 393. 421. 427. 432. 516. 554. 

Mutuum 307. 317. 318. 321. 329 ns. 440. 
v projevu 95. 

dědictví ns. 592 
» odkazu 586 ns. 595 ns. 
» práva 87 us. 107. 
» odvozené, konstitutivlní 

translační 88. 
» ze zákona 87. 

Nadace 85 us. 106. 133. 235. 
611. 

177. 
Náhradník 108. 360. 362. 

272. 351. 353 ns. 
244. 320. 334. 335. 337. 341. 

423. 486. 488. 597. 607. 
236. 

N aříkatelnost 110. 
71. 450. 

516. 605. 

Nautae 313. 357. 377. 418. 

51E. 

298. 330. 493 495. 512. 
534. 578. 581. 583. 

N ěmota 92. 324. 496. 508. 534. 
497. 

Nemožnost plnění 90. 400. 407 ns. 415 ns. 
563. 566. 596. 

380. 
398. 479. 

160. 219. 235. 421. 508. 
Nevěstka 79. 

Hberatio 
Nexum 317. 
Nezletilost 80. 92. 134. 160. 197. 235. 287. 

446. 493. 507. 578. 
Nomen 295. 

» arcarium, transcripticium 327. 
bonum, verum 405: 

» Latinum 70. 125. 
Nominatio, laudatio auctoris 242. 
Nominatores tutorÍs 497. 504. 

usus 268. 
Notae ad 34. 41. 
Notář 94. 535. 594. 

12. 
N ova cla usula I uHani 526. 
Novatio 293. 298. 299. 327. 396 ns. 401. 

Novatio necessaria, voluntaria 399. 
Novela lY. 435. 

,) XVIII. 600. 
» 441. 

CXV. 575 ns. 
» CXVHL 510. 529 ns. 
) 530. 

CLXII. 477. 
N ovellae I ustiniani 44. 46. 

ius Quiritium ns. 

39. 
467. 

uno 223. 275. 345. 560. 
unc:up;UIO 222. 513. 

Nuntius 108. 
matrimonium. 

Utlčal1skv k''''",,'JU',., něm. rak. 54. 
414. 426. 430. 

408 

) 

o bligace nedílné 410 ns. 
» procesná 176. 

Obligatio 12. 130. 295 ns. 
» ex causa iudicati 189. 
» 432 
» rei 279. 

lblllgaltloll1eS naturales 25.,0. 289. 297 

» 

» 

» 

» 

» 

ns. 318. 333. 372. 376. 385. 
395.396.398.400.406.425. 
434. 436. 457. 468. 469. 

ex contradu 299. 300. 317 ns. 
415. 427. 441. 467.468 ns. 

ex deHcto 299. 300. 301 ns. 
442. 467. 468. 

ex variis causarum 
300. 

quasi ex contractu 300. 367 
ns. 415. 427. 441. 467. 468 
ns. 501. 596. 

300. 301. 

Obnovená zřízení zemská 52. 
Obohacení bezdůvodné 371 us. 416. 
Obrana v. excepfio. 
Obrana věd rozsouzené 190 ns. 

Ubseoulum 456. 
U~!J";Hdld pecunia 390. 

Obsílka 177. 
Occasio 
Octavus 
Odkaz 232. 266. 285. 388. 405. 440. 510. 

550 ns. 570. 572. 576. 
590 ns. 595 ns. 606 

» druhové věci 558. 
» důchodu 559. 
» individuální věd 557. 
» k ·562. 
» osobní služebnosti 
» 564. 
» 

Odúmrt v. bona vacantia. 
Odvolání daru 382. 

559. 

612 

586 ns. 

635 



Odvolání mandata. 363. 403. 
» odkazu 565. 
» testamentu 518. 548. 

Offidum ius dicentis 123. 
Okkupace 217. 236. 
Omezení práva vlastnického 209 ns. 
Omyl v. error. 
Onera matrimonii 475. 476. 478. 
Onus probandi 185. 242. 246. 325. 326. 

fabriles 458. 
» indictae, offidales 457 ns. 
» liberales, locari solitae 356. 
» servorum, animalium 205.257.265. 

268. 
Operis novi nuntiatio 251 ns. 270. 271. 

291. 
v manželství Secundae 

nuptiae. 
necessitatis 4. 

Optio tutoris 505. 
"LA,""-'jJ-''' 26. 28. 

» divi Marci 229. 384. 
:» » Severi de don. i. vir. 477. 

» de tut. 497. 499. 507. 
Orator 122. 
Orbi 460. 517. 555. 
Os fradum 310. 
Oseulum interveniens 490. 
Osoba, osobnost 61. 64. 
Otevření testamentu 549. 577. 585. 586. 

590. 605. 
Otroci v. Servus. 

Paeta ns. 

Pactum de retrovendendo 351. 
» displicentiae 351. 
» fidudae 276. 322. 323, 
» ne distrahatur pignus 278. 
» protimiseos 351. 

Pacht, 240. 272. 277. 288. 353. 
» dědičný 272 ns. 

Palmarium 123. 
Pandectae seu Digesta Iustiniani 32. 

ns. 45. 47. 48. 
40. 

ťaplíntmi~;tae 33. 43. 
15. 

Pal:aphrétsis institutionum 47. 
Parens binubus 491. 518. 

» manumissor 455. 494. 
Pars pro diviso 204. 211. 216. 345. 

» pro indiviso 204. 211. 216. 259. 263. 
264. 28L 292. 345. 410. 

» quota 211. 510. 
529. 531. 568. 

ulg;est1ech 42. 43. 
» Orientis et Ocddentis 29. 

352. 
Partus andllae v. děti otrocké. 
Pater familias 72. 298. 333. 497. 

» naturalis 456. 
Patria potestas 

450 454 ns. 462. 465. 578. 583. 585. 
Patricii 463. 
ťatll1monium 468. 

» prindpis 82. 274. 
Patronatus, patronus 68. 84. 382. 

ns. 494. 
456 

318. 320. 331. 335. 375. 413. Patroni 122. 
440. 489. Patru us 

» dotaHa 489. 
» 318. 319. 379. 480. 
» nuda, vestita 318. 
» praetoria 318. 376 ns. 

"''''!JUl.auv 266. 380. 

de iureiurando' 168. 379. 
de non ll. 311. 

378. 380. 381. 390. 395 ns.409. 
442. 559. 

Pecoris ad aquam <,",-.IlJl.U,""";' 260. 
""uun ... .:> 304. 

PecuHum 

» 

» quasi castrense 474. 598. 
peníze. 

traiecticia 332. 
Peněžný zájem 297. 408. 

204. 239. 280. 
» de non praestanda evidione 345. Pensi o 487. 
» de quota Htis 123. Percepce 240. 261. 
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Peregrinus 35. 62. 70 ns. 213, 234. 241. 
276.306.309.328.461.511.512.515.555. 

Perieulum 332. 341 ns. 354. 390. 480. 
Per exceptionemJíÓ. 154. 385. 391. 
Permutatio 366. ' 
Perm'aHo 185. 
Persona 61. 
Personae alieni iuris 62. 72 ns. 107. 216. 

313 ns. 426. 427. 468 ns. 586. 
» exceptae 381. 382. 497. 517. 570. 
» fictae, morales 81. 
» illustres 413. 464. 
» incertae 516. 538. 555. 
» sui iuris 62. 72. 492. 

Pertinence v. 
Petere in Hbertatem, in servitutem 68. 

» tutorem 495. 
Petitio 131. 
Petitorium 253. 
Petri exceptiones 

nadace. 
1-"0· .... ",,..", capio 196. 378. 

» conventio 286. 
Pignus 43. 206. 215. 

318. 323. 329. 336 ns. 

290. 317. 

Pignus in causa iudicati captum 196. 282. 
287. 

v. právo k 

hledávce. 
» praetoriUlm 159. 286. 337. 607. 

Plantatio 237. 

Plnění 407 ns. 
177. 205. 240 ns. 244. 261. 264. 276. 

281. 290. 320. 343. 482. 

Podzástava 
Poena CaT)ítétHs 

Poena committitur 414 ns. 
Poenae caeHbatus 460. 

temere lW~al[ltl1Jm 198. 302. 321. 
» nomine relictum 539. 562. 
» secundar. 491. 

Pohledávka 295. 
I-'Alk"",,"!;" 97 ns. 539. 
Pohřeb 369. 518. 
Pohřební 

Poklad 236. 
369. 421. 

Pokrevenství v. cognatio. 
Pokuta smluvená 

399. 414 ns. 432. 443. 462. 
Pokuty rozvodu 465. 491. 
Pollidtatio 125. 316. 
Pontifices 15. 29. 451. 463. 532. 
Populus Romanus 13. 17. 82. 228. 432 ns. 

516. 
Pořízení ~ .. "_'~I ....... -;" alternativné 538. 555. 

556. 
Porotce 127 ns. 
Portio debita v. povinný díL 
Poručenství v. tutela a eura. 
Posel 108. 
Poslední ",,,, .. í"''''1""\1 90. 
Possessio v. držení věci. 
Possessio dvilis 216. 

» 

» 

vacua 342. 

a 601 

pro po:~ses;so:re 601. 

503. 

346. 481. 
Praeda v. kořist. 
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Praedes, praediator 432. 
Praedes litis ef vindídarum 137. 172. 193. 
Praedes sacramenti 136. 
Praedia Italka 203. 213 ns. 481. 

» provincialia 203. 213. 234. 241. 
276. 481. 

» tributaria203. 
» urbana, rustica, suburbana 203. 

260. 499. 
» vicina 259. 

Praedibus pr,ieCtns;qu cavere 432. 
Praedium v. 

servÍens 259. 
Praefat!o 46. 
Praefecti iure dicundo 125. 126. 
Praefectus aerarii 84. 

» 

» 

» 

» 

» 

annonae 125. 127. 
praetorio 127. 
urbi 125. 127. 197. 495. 

126. 127. 
Praeiudidum 144. 150. 187. 

» an ex lege Cicereia prae~ 

didum sít 437. 
» de partu agltlo:scend.O 450. 

.... r'>A.p",">" 552e 555~ 59Ie 
Praemium emandpationis 455. 475. 
t'raescnp'ta verba 364. 

156 188. 
» fori 165. 
» 

» 

» 

18. 
temporis 234 

289. 
10l1g1ss1ml temporis 235. 
dormit 134. 

Praeses provinciae 126. 197. 
Praestare 407. 

» hastarius 128. 
» peregrinus 124. 
» tutelaris 125. 493. 495. 

t'raetextatus 80. 
Praevaricatio 197. 
Pragmaticae sanctiones 29. 
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Praktikové 55. 
Prameny práva 4. 14. 
Práva městská 52. 

» reální 258. 
Právní institut, zřízení 11. 

» 87. 89 us. 
» abstraktná, kausálná 223. 

224. 225. 319. 326. 
» 
» jeClnc)str'anna, dvoustranná 

» mezi živými, na 
smrti 90. 

jednání na oko 95. 
» 

» 

OC;.:;.plclUld 90. 
moc rozsudku 189 ns. 450. 

573. 
» 

» 

» 

» 

nárok, povinnost 10. 
poměr ll. 87. 

9. 
věda 9. 10. 

Právníci učení, 50. 
Právnická skutečnost 87 ns. 

80 ns. 12. 216. 219. 516. 
554. 

Právo absolutné, relativné ll. 130. 131. 
191. 205. 296. 

13. 

» 53. 
» k věd cizí 206. 
» ke stavbě 
» 12. 60. 

6. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» ns. 
» soukromé, veřejné 5. 

Právo věcné 12. 60. 131. 205. 
Precariurn, prekarista 215. 256. 277. 335. 

366. 380. 
Preces 27. 
..... ;'",17"-;17,, manželské 460 ns. 
Pretium 338 

affedionis 412. 
Přetržení 134. 

» 233. 235. 
Převod dluhu 404. 
Příbuzenství 

raHs. 
v. cognatio natu~ 

Příčinná souvislost 412. 
Příkaz v. mandafum. 

» 

125. 127. 197. 206. 
382. 421. 450. 476. 

famiHae 72. 
Priorita zástavní 292 ns. 

Přísaha 167. 379, 384. 502. 
Příslušenství 204. 281. 

exigendi 336. 369. 405. 421. 
484. 503. 507 . 

pro versio in rem 292. 

185. 

68. 

Procurator praesentis 192. 

» věřitelovo 336. 389. 
Professio acta 94. 
Professores -33. 356. 

vůle 93 ns. 

t'romHmtl dluhu 381. 393 us. 430. 479.483. 
594. 

» 

procesu 186. 

Promlčení služebnosti 268. 
» žalob 132 ns. 289. 291. 442. 

Promulgatio legis 17. 
Pro non scripto 517. 590. 592. 

262. 281. 

Provindae 
Proximi 112. 
Průvan mlatu 211. 
Pubertas, puberes 79 ns. 
Pubertas plena 451. 559. 
Publicanus 229. 307. 352. 
Publicatio bonorum 228. 361. 
PubHcus usu,> 201 ns. 
Publikace zákona 4. 18. 
Pudidtia adtem ptata 311. 

-<... ______ ~_ 84. 126. 

,-<,",aUl""'" 204. 
divi Pii 529. 575. 

» Falddia 555.571. 608 613 ns. 614. 
Quasi patronus 455. 524. 

» v. držení 
» traditio 265. 267. 
» ususfrudus 263 ns. 375. 

Qui liti se 
-.LUJn<:}u'lglnta dedsíon es 

80. 306 ns. 612. 
Ratihabitio 109. 218. 368. 582. 

49 ns. 
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Receptum argentarii 319. 377. 
» nautarum, cauponum 377.418. 

Redperatio 35. 
Rectores provindae 127. 
Recuperatores 128. 

litis 123. 
Referre ad senatum 26. 

126. 
Regressus 436. 438. 441. 
Reiectio 130. 
Relatio 27. 
.I.,-l;j,q'''lllU 7 L 
Relocatio tacita 354. 
Kernan,clp.:ltlO 276. 322.449.453.455.464.465. 
Remissio nuntiationis 252. 

» pignoris 288. 
Renuntiatio 361. 363. 

» usnesení komitií 18. 
Repertorium 502. 

» 

» 

155. 173. 247. 381. 
doli 197. 
rei secundum se iudicatae 190. 
rei venditae ac traditae 247. 

157. 
hereditatis 577. 

» 587. 

» aestimatae in dotem datae 480. 482. 
484 ns. 

» censui censendo 202. 
» 199. 

» communes omnium 200. 
» cottidianae Gai 43. 

credita 328. 

Res mobiles. immobiles 203. 
» nec mancipi 202. 224. 
» nullius 236. 237. 304. 
» privata prindpis 82. 235. 274. 
» pro derelicto habitae 221. 236. 
» in usu 201 ns. 
» quae usu consumuntur, minuuntur 

203. 
» sacrae, sanctae 201. 439. 
» vi possessae 234. 277. 

Rescripta prindpis 27 ns. 94. 229. 283. 
451. 452. 

Respedus parentelae 461. 
.. " .. "tJ'JH'''' prudentium 14. 29 ns. 
Restitutio hereditatis 612. 613. 
Retentiones ex dote 485 ns. 488. 
Reus 118. 
Reverentia 458. 
Revocatio in servitutem 65. 77. 
Rex sacrorum 463. 

iudicem 116. 185 ns. 
» in iure 116. 164 ns. 
» 181 ns. 
» úřednické v. extraordinaria 

cognitio. 
Rodiče 62. 455. 478. 
Rodina 13. 

18. 

166. 186 ns. 228. 299. 399. 
411. 

Rozsudí 378. 379. 
Rozvod 464 ns. 483. 484. 490. 491. 
.I.'t.UIJkH.,dC 42. 44. 

» divini iuris 201. 304. Ručení 295. 
» extra commerdum 200 ns. 206. 216. 298. 299. 333. 399. 432 

220. 288. 338. 503. 
» fiscales 202. 234. "''''''''''\'1111.''' návratní 436. 
» 204. 
» furtivae 234. 240. 277. 338. 
» futurae 281. 286. 338. 
» hereditariae 304. 
» hostiles 236. 
» in patrimonio 
» iudicata 189. 

202. 

» mandpi 202. 222. 224. 234. 260. 276. 

» 

344. 381. 506. Satio 
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za schůdek 

Satisdatio 157. 250. 
» rem pupilli salvam fore 157. 

502. 507. 
» secundum mancipium 343. 

14. 

Sedae, scholae 32. 
Sectio, sedor 228. 

465. 
Sekvester 215. 336. 
Senator 448. 461. 
Senatus 25. / 
Senatusconsulta 25 ns. 
Senatusconsultum Afinianum 575. 

» A viola et Pansa cons. 
563. 

» Claudianum 65. 77.549. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

de usufrudu 263, 
ex auctoritate Hadriani 

506. 514. 
514. 602. 

Libonianum 536. 
Macedonianum 26.298. 

333. 
Neronianum 549. 552. 

528, 
555. 608. 

613. 
Pisonianum 549. 
Plandanum 555. 
Silanianum 549. 
T ertulHanum 
Trebellianum 612 ns. 
Velleianum 444 ns. 

475 . 
Sententia iudicis v. rozsudek. 
Sententiae 33. 34. 40. 

'-''-IYLU'-Ul. familiaria, hereditaria 
Servitus tollendi, 

297. 
» 261. 270. 
» 

» 

» 

datur 261. 
ferendi 260. 296. 

Servitus pascendi 260. 
» 260. 270. 
» stilliddii 261. 
» » non averfendi 261. 

» 

» 

» 

» 

iure constitutae 258. 

legales 210. 
personarum 

osobní. 

265. 

» praediorum rusticorum v. slu;o 
žebnosti polní. 

» praediorum urbanorum v. slu~ 

žebnosti domovní. 
» tuitione praetoria constitutae 

258. 266. 272. 273. 
Servus 61. 63 ns. 107. 200. 202. 206. 215. 

298. 313 ns. 343. 427. 460. 502. 
510. 515. 581. 594. 

212. 
» derelictus 63. 
» dotalis 481. 485. 

276. 284. 
» fruduarius 262. 

hereditarius 513. 515. 
» ordinarius 469. 
» poenae 63. 65. 
» 502. 510. 
j) sine domino 63. 

» 

suis nummis emptus 67. 
469. 

32. 
Scholasticus 122. 

» 261 ns. 268. 
268. 283. 
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Služebnosti pozemkové 257. 259 ns. 267. 
268. 345. 

Smír 231. 311. 374. 375. 383 ns. 393. 559. 
Smíšení 239. 
Smlouva 90. 316 ns. 

» abstraktní, kausální 319. 
» dvoustranná 318. 
» herní 375. 408. 
» 390. 
» k tíží třetího 432. 
» námezdní 351. 355. 
» 316 ns. 
» o díle v.locatio condudio 
» o schování v. delDo~;1tulm. 

» ~měnná v. permutatio. 
» ve třetího 430 ns. 
» zástavní v. pignus. 

Smrt 62. 220. 268. 302. 361. 363. 400. 437. 
454. 464. 484. 490. 497. 509. 510. 574. 

Smuteční doba, rok 79. 465. 491. 517. 
75. 497, 527. 608. 

Societas 317. 318. 357 os. 417. 
» leonina 359. 

Sodalida 
Solarium 272. 

82. 

Solidarita 314. 316. 377. 442 ns. 
Solutio 225. 231. 297. 385. 386 

442. 
» per aes et libram 393. 394. 

Solutionis causa adiedus 387. 
Sortitio 130. 
.:'!OlUClStl<V věcné 200. 216. 231. 
Soud, soudní řízení 116. 
~otldcov~;kvvVlrok 90. 228. 266. 267.286 ns. 

461. 530. 576. 
203. 239. 328. 334. 373. 401. 485. 

239 ns. 288. 
v. solutio. 

Splniště 388. 

596 

316. 358. 370. 470. 
v. zasnoubení. 
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-:;p~Jn~'lU, sponsor 43. 143. 317. 324. 433 ns. 
503. 

» poenaHs 143. 182. 
» praeiudicialis 143. 
» et restipuhtio 139. 143. 182. 198. 

376. 378. 
76. 

Srovnávací věda právní 10. 
Stabularii v. caupones. 
Stádo 200. 242. 262. 280. 
Stát 2. 115. 

» v. Romanus. 
Stationes fisd 82. 393. 549. 

» ius docentium 31. 
Státní právo 82. 228. 271. 273. 

432. 
Statu liber 103. 104. 234. 344. 
Status hominis <51. 71. 
Stavení 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

317. 318. 319. 
321. 323 ns. 331. 380. 
381. 383. 384. 396. 402. 408. 

413. 416. 432.440. 
457. 483. 487. 488. 

akcessorická 399. 414, 433. 
395. 397. 

certa, in certa 414. 
collationis 599. 

de evidione 344. 346. 
fructuaria 183. 
poenae v. smluvená. 
post mortem 430. 43 L 

litis· et vindidarum 
179. 

VU!:-,"""'''HJJ''''.", cautionales, iudidales, com~ 
munes 157. 

» 

» 

emtae, venditae hereditatis 
586. 613. 614. 

partis et parte 560. 614. 

Subpignus v. podzástava. 
~u.bscnptlO prindpis 27. 

Subscriptiom!s v Kodexu 44. 48. 
» v testamentu 535. 

Substitutio 
» 

» 

» 

» 

» 

580. 583. 590. 

Successio 
» 

» 

» 

» 

89. 
» 

» in usucapionem 

Suis nummis emptus 67. 
Sukcesse 88. 

85. 

» dotis 464. 

609. 

primae, secundae 546. 
» signatae 14. 185. 
» testamenti 

Tabularius 535. 

T estamentifactio 494. 512. 515. 

551. 561. 

88. 535. 
» 

589. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



Traditio manu 217. 
Transactio v. smír. 
Translatio iudicii 179. 180. 

» legati 565. 
» possessionis 170. 172. 242. 243. 

269. 602. 
T ransmissio hereditatis 584 ns. 

» ex capíte in integr. restit. 584. 
» ex capite infantiae 585. 
» ex iure patrio 585. 
» I ustiniana 585. 
» Theodosiana 585. 

Transscriptio 327 ns. 402. 
Tres Hbri 47. 48. 

» partes 47. 
emptio venditio. 

Tribonianus 40. 
17. 26. 196. 495. 

Trinum nundinum 17. 
nr,I"1"1rl t", 30. 

Triplicatřo 155, 173. 
T urinská glossa 46. 

79. 571. 
Tutela 219. 367. 370. 493 ns. 

» dativa 494 ns. 505. 
» defedur 493. 
» divisa 501. 

» 

» mulierum 79. 493. 505 ns. 
» testamentaria 494.497. 531. 

Tutor 121. 387. 461. 
» Atilianus 495. 505. 
» cessans 496. 
» cessidus 505. 
» ex inquisitione datus 

494. 500. 502. 
» falsus 504. 
» 495. 506. 
» gerens, honorarius 496. 

56 
U čitelové 356, 496. 
Uložení času 105 ns. 209. 
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Ulpiani fragmenta 33. 
Ultro tributa 352. 
Unitas actus533. 534. 536. 
Universitas bonorum, personarum 8l. 

" ,,,,," ... ,,. hr 50. 

Unus casus 242. 
Upomenutí z dluhu 419. 
Určení účelové v. modus. 

133. 280. 318. 320. 322. 331. 336. 
341. 359. 3.63. 368. 375. 387. 412. 420. 
434. 596. 

81. 85. 
US1LlcaplO 230 ns. 247. 

» Hbertatis 268. 
» pro emptore 23L 233. 480. 
» pro herede 230. 232 ns. 514. 520. 
» pro suo 232. 
» servítutium 267. 

Usurae v. 
230. 276 

233. 
323. 433. 

Usus 257. 258. 264 ns. 268.304.338.370.463. 
Usus mC)UernllS Pandectarum 55. 

» 

240. 245. 250. 257. 258. 
261 ns. 263. 266. 267. 
269.281.283.286.288.304. 
338.344. 
559. 587. 591. 

266. 474. 491. 
» nominis 264. 
» petitio 269. 
zisk v. lucrum cessans. 

Uterini 
Hcere 353. 

Utilitas 368. 412. 
U vázání se v dědictVÍ v. aditio hereditatis. 
Užívací právo usus. 

Věd dělitelné 204. 
» 199. 

Věci movité. nemovité 203. 
» složité 200. 216. 
» souborné, hromadné 200.216.231. 280. 
» 204. 329. 558. 
» zuživatelné, 203. 263. 

Velezrádcové 516. 
Vendítio ad pretium 

» bonorum 159. 
515. 

» hereditatis 338. 403. 
» sectionis 228. 
» sub corona 228. 
» trans Tiberim 64. 
») 352. 

65. 
420. 

585 ns. 

OOJllga,tlO 317. 323 us. 385. 394 

Versio in rem 

516. 

Via 260. 

308 ns. ns. 
Vindex 139. 163. 

Vindicatio colo ni 132. 

») 

» 

605. 609. 

nucení. 

Vis armata 255. 256. 
» maior 342. 377. 

Vítium corporis 92. 
» rei purgatur 234. 

Vlastnictví 12. 63. 206. 
» bonitární, 

bonis esse. 
Vmíšení se v dědictví 581. 

245. 424. 448. 460. 473. 499. 
535. 594. 

V olumen parvum 48. 
Votum 316. 
Vůle v. projeveuá 95. 

concepti, q uaesiti 76. 
exheredatio. 

234 ns. 235. 267. 268. 289. 
» mimořádné, řádné 230. 235, 
» služebnosti 267. 
» 268. 288. 

») 

» 

» 

» 

» 

» 

nréllmt:nu 7 ns. 
223. 226. 372. 

397. 434. 494. 495. 541 
550. 563. 564. 565. 568. 572. 
580. 588. 590. 606. 

541. 
100. 

odkládací lOL 102. 
292. 342. 350 ns. 
550. 563. 609. 

pokstati vní, 

543. 

350 ns. 401. 497. 541. 563. 



Zákon citační 34. 4l. 
právní jednání 95. 

Zápis soudní v. insinuatio. 
L.."".JUI'~"'ů v. mutuum. 
Zasnoubení 79. 462. 489. 
Zástava 
Zástavní právo 206. 212. 227. 275 ns. 298. 

» 

299. 304. 333. 345. 370. 
399. 594. 

286. 287. 
290. 488. 

» » k 282. 284. 
» » k právům věcným 28l. 

283. 
»» 292. 488, 
» » simultanní 280. 
» » zákonné 287. 337. 480. 

» 

488. 503. 507. 607. 
276. 278. 279. 282 

287. 289. 292. 346. 387. 

Zastoupení, zástupce 84. 107 ns. 216. 218 
ns. 220. 223. 224. 225. 230. 233. 

388. 
582. 
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Zástupce procesn)' 78, 79. 119. 178 
192. 402. 430. 

Závdavek v. arra. 
Závěť v. testamentum. 
Zcizeni 92. 93. Híl. 

506. 508. 
227. 

» dědictví 585 602. 
Zdraví 92. 
Zkáza věci 87. 206. 268. 288. 341. 

Zvěř, zvířata 206. 236. 

495. 505 




