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PŘEDMLUVA. 

Na samém sklonku života r. 1921 opatřil ,prof. L. Heyrovský ještě 
páté vydání své učebnice práva římského. Vydání to bylo v krátké době 
rozebráno. Podepsaní rozhodli se obstarati vydání nové, nejen i piety ke 

- jménu výtečného učitele celých generací právnických, nýbrž z přesvědčení, 
že v knize Heyrovského dostalo se literatuře naší dílo hodnoty nepomí~ 
jející. Heyrov.ský zasvětil zdokonalení své učebnice celý život. Bylo hlavní 
jeho péčí, aby náš student měl v' ruce knihu co nejlepší, odpovídající 
modernímu stavu vědy. Snaha tato býla korunována výsledkem. Studium 
díla jeho je spolehlivým základem právnické erudice. Kniha má přesné 
formulace, nezanechává pochybností a je vnitřně neobyčejně hlubocepro~ 
myšlena. Bylo by ' v našich poměrech hříchem, dát jí zapadnouti proto, že 
tvůrce její nedlí již mezi živými. 

Při novém vydání snažili jsme se zachovati věcně dílo Heyrovského 
pokud možná nezměněné, aby nebyl setřen .zvláštní jeho ráz. To se týká 
namnoze i sv~rázné dikce Heyrovského. Nicméně hledisk~ paedagogické 
'vedlo nás k některým úpravá.m. . 

Především zásadní otázka: otiskování latinských textů, ~ nichž Hey~ 
rovský přinášel velmi šťastný výběr. Rozhodli jsme se texty tyto, pokud jsou 
parafrasovány zněním českým, vypustiti. Co i tak zbylo, illustrujíc tu případ~ 
nou právnickou formulací, tu praktickým příkladem výklad knihy, bylo po~ 
jato do poznámek s přiřaděním k patřičnému slovu českého. textu. Rozhodla 
tu změněná methoda moderního vyučování právu řítnskému, jak se jisnM 
ŽÍme propagovati zejména na universitě bratislavské. V exegetických a prak~ 
tických cvičeních přihlížíme nyní ' v široké míře k původním textům práva 
římského. Bude snad také možno připojiti iasem k učebnici podrobnější 
výběr z praktických rozhodnutí římských klasických právníků v samostatné 
sbírce. Bylo tedy s našeho stanoviska bez škody možno výběr textů u Hey~ 
rovského značně restringovati. 

Dále bylo do učebnice soukromého práva římského pojato vylíčení zá~ 
kladů klasického civilního procesu římského. Byla při tom vzata za základ 
jednak učebnice Heyrovského římského procesu civilního, vydaná r. 19?5 
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z pozůstalosti, jednak litografie Heyrovského k přednáškám o civilním 
procesu římském. Stalo se to zřetelem k eminentnímu významu klasického 
procesu pro správné ' pochopení soukromého práva římského v době jeho 
největšího rozkvětu. Z téhož hlediska byl vypuštěn zásadně proces doby 
poklasické. 

V jednotlivostech byly provedeny značnější úpravy systematické v právu 
rodinném a dědickém. V právu rodinném byl vyzvednut juristický cha~ 
rakter římské familie a provedeno důsledné odlišení osobního a majetko~ 
vého práva. U spořádání práva dědického pak snažilo se více přihlédnouti 
k historickým momentům, působícím na vývoj této složité látky. Ostatní 
drobnější úpravy podávají se ze snahy udržeti knihu na její výši. 

Zpracování práva věcného a obligačního převzal profesor Vážný, ostatek 
profesor Sommer. Avšak rukopis celého díla četli jsme společně a béřeme 
na se za všechny tipravy nerozdělenou odpovědnost. 

. Vydání díla v kniho~ně spisů právnické fakulty university Komen~ 
ského v Bratislavě umožnil nám energický čin někdejšího ministra školství 
a národní osvěty, univ. prof. Dra Jana Krčmáře, jemuž za to patří dík 
studující mládeže i celé naší právnické veřejnosti. Prof. M. Švabinskému 
jsme zavázáni díkem za laskavost, s níž svolil k reprodukci svého obdivu~ 
hodného díla, jež mnohému z žáků Heyrovského živě připomene výraznou 
postavu oblíbeného učitele. 

V Bratislavě 13. prOSInce 1926. 

O. Sommer. 

J. Vážný. 
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Actio confessoria směřuje k tomu, aby uznáno bylo žalobcovo právo služeb~ 
nosti, aby odstraněn byl stav jemu odporující, po případě aby byla nahra~ 
ze na škoda a dána jistota proti opětnému rušení (caufio de nOI1 amplius 
furbando.) 

283 ř. 3 v textu zdola místo i zvláštní čti ani zvláštnÍ. 
285 ř. 5 shora místo výjimka čti výminka. 
286 ř. 20 shora místo alinea čti aliena. 
329 ř. 2 shora místo parafernalních čti jichž správu žena manželovi svěřila. 
351 ř. 24 shora škrtni slova »promlčením žaloby obligační«. 
353 ř. 7 shora místo dvé čti více. 
357 poslední řádek. textu vlož před věřitelé slovo »všichni«. 
391 ř. 6 shora místo poel1alis čti poenifenfialis. 
422 v titulu G. Darování vlož »a smír«. 
486 ř. 4 shora za -slovem manželství vlož (dos reditz'fegrata). 
531 ř. 9 zdola místo Jul an čti Julian. 
564 předposlední odstavec »Byl~li naopak« vlož na stranu 563 zá odstavec druhý. 

ÚVOD. 

I. ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ. 

§ l. 

O DŮLEŽITOSTI PRÁVA ŘíMSKEHO PRO DOBU NAŠI. 

Nauka ó právu římském jest podnes počátkem vyučování právnického. 
Příčinou toho jest především okolnost ta, že moderní právo s o u k r o mé 
zakládá se na právu římském. Ponenáhlým, více století vyplňujícím vý~ 
vojem historickým, který byl dovršen ve věku 16. a,17., stalo se soukromé 
právo, obsažené v právních sbírkách a zákonech římského císaře J u s t i~ 
n i a n a (527 - 565 po Kr.), v tom onom pozměněné, platným téměř v celé 
Jlznl a střední Evropě, zvláště také v zemích českých. Mluvíme tu o r e~ 
cep ci p r á vař í m s k é h o (§ 22). Této p r a k t i c k é platnosti pozbyly 
ovšem zákony římské zase úplně za 19. století, kdy vstoupily na jich 
mís..to zákoníky domácí (§ 23, IIL). Ale římské právo zůstalo i nyní vele~ 
důležitým jako věd e c k á pomůcka, nezbytná pro plné poznání pl~tného 
práva soukromého. N ebof ony nové zákoníky čerpaly všecky obsah svůj 
podstatně z práva římského, takže neznajíce tohoto v původní' jeho -po~ 
době, nemůžeme náležitě rozuměti ani jim. Právo římské jest pak veliké 
váhy pro naši dobu též pro mocný účinek, jejž mělo na rozvoj novodobé 
p r a v o věd y, obzvláště na vývoj vědy o právu soukromém. Neboť -moderní 
věda právnická vybudována byla hlavně duševní prací, která jIž od 800 let 
koná se na právu římském. I staly se právní pojmy a názory římské 
pevnými kusy našeho vzdělání právnického. Avšak nepomíjitelnou důle~ 
žitost pro moderní pravovědu a právnické vyučování zabezpečuje římskému 
právu nejen dotčená historická platnost, nýbrž zároveň vnitřní hodnota 
jeho. Jest to právo velice dokonalé, již svým ln a t e r i á I n Ý m obsahem, 
svými důmyslnými, reálným potřebám vyhovujícími ustanoveními a vy~ 
znamenává se povahou universálnLNepopřeně však předčí římské právo 
nade všecka práva for má I n o u, logickou dokonalostí: jasnými pojmy, 
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určitým formulováním právních zásad a důsledným provedením jejich. 
Mistrné jest jmenovitě umění římských právníků při užití práva na jednot:: 
livé případy. Vyznačuje se ostrým pojetím a rozlišováním právních poměrů 
a logicky důsledným · provedením právních zásad, při čemž však nejsou 
puštěny mimo zřetel potřeby života praktického. K tomu druží se po:: 
divuhodná úsečnost a pregnance slova. Římské právo stalo se těmito vlast:: 
nostmi vzorem tvoření, užívání a vzdělávání práva dosud nepředstiž"eným. 

] elikož studiem práva římského počíná se právnické studium, jest 
záhodno, aby v učebnici římského práva před vypsáním jeho samého byly 
stručně vyloženy základní pojmy pravovědy vůbec. 

§. 2. 

PRÁVO OB]EKTIVNE. 

Podstatnou podmínkou společenského života lidského jest, aby, kdož 
má v něm účastenství, zachoval se _ k ostatním podle určitých pravidel 
závazných, nebo nor e m. Musí tu býti předpisy, podle nichž jsou čle:: 
nové společnosti povinni v jednotlivém případě jednati tak neb onak, 
opomíjeti toho neb onoho. Skutečné zachovávání norem společenského 
spolubytí těmi, kdož jsou k tomu zavázáni, může býti pojištěno způsobem 
více méně důrazným. 

] edny normy jsou chráněny vně j š í moc í zvláště ustrojenou. Za 
tou příčinou, aby uskutečnění společenského řádu bylo upraveno a po:: 
jištěno mocí vnější, jsou lidé dějinným vývojem spořádáni a sestrojeni 
v určité samostatné svazy, které slovou státy, Stá t jest vrchním, nezá:: 
vislým .majitelem společenské moci donucovací v určitém území. Donucení 
státní může býti pří mým nebo ne pří mým. ] edná::li, kdo jest podroben 
státu, proti té neb oné normě, bývá dílem povinné jednání samo nebo 
úspěch jeho (navrácení do předešlého stavu, náhrada škody) vynucen na 
něm, dílem bývá jemu za přestoupení normy uloženo jisté zlo, trest. Normy 
lidského jednání pak, jichž . zachování jest pojištěno vyhrůžkou státního 
donucení, nazýváme p r á vn í min o r mam i,! soujem jich p r á ve m (žus) 
v o b jek t i vn é m srny s I u . 

Možnost uskutečnění stá t ním do n u cen í m 1est podstatným znakem 
práva. Jím rozeznávají se normy právní od ostatních pravidel lidského 
spolubytí, se kterými v dobách prvotních splývávají v jedno a od nichž 
se odlučují teprve časem, zejména od společenského mra v u a od p r a:: 
v i d e I mra v n o sti. Co se předem dotýče mra v u (zvyklosti při obco:: 

1) I u r i spr a e cep t a sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere. D. 1, 1, 10, 1. U I p_ 
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vání s lidmi, společenské slušnosti, zdvořilosti), jest i jeho zachování po:: 
jištěno nutidly vnějšími, ale jen těmi, jak je má po ruce společnost státně 
neorganisovaná, hlavně jen úsudkem společnosti, veřejným míněním a jeho 
důsledky. ]edná:::li kdo proti mravu, stíhá jej nejvýše _ nepříznivý 6sudek 
tu širšího, tu užšího kruhu společenského, jemuž on náleží (důtka, hana, 
potupa, posměch se strany soudruhů neb obecenstva) a následky jeho 
(vyloučení ze společnosti) . Jako pak jest jednotlivci dáno na vůli, zdali 
chce náležeti té neb oné společnosti, jest i platnost mravu společenského 
jen podmíněnou, jsouc závislou na svolení toho, kdož se mravu podro::: 
buje. · Avšak právo nese se k tomu, aby platilo absolutně, neodvisle na 
přivolení těch, kteří jsou jemu poddáni. Pravidla mra v n o s t i pak, pořá::: 

dajíce v zásadě vnitřní chování člověka, určují vnější jednání a opomíjení, 
jen na kolik se jím uskutečňuje smýšlení vniterní. Jakkoli i tyto normy 
jsou vynutitelné, nejde při tom nikdy o donucení vnější, nýbrž jen o onen 
nátlak, který dovede vykonávati na člověka moc vnitřní hlas svědomí 
individuální přesvědče~í mravní. Kdo jedná nemravně, pro'padá tím soud~ 
svého svědomí. 

Jakkoli vnější, zvláště organisované donucení jest karakteristickým 
znakem práva, tož přece platnost právních norem nelze opírati výhradně 
o ně. Platnost tato musí býti podporována tím, že osoby pro které právní 
předpisy jsou vydány, jim připisují též moc mravně· závaznou.! ] en ten:: 
kráte jest panství právního řádu bezpečným a úplným, když v národě pro 
velikou většinu jeho při ·zachovávání právních pravidel nerozhoduje příčina 
vnějšího (státního) donucení, nýbrž stránka mravní: právní smýšlení 
občanů, úcta před zákonem, loyalita. 

Ú čel e m práva jest pojistiti bytí a rozvoj státního celku a členů jeho. 
Jisté jednání neb opominutí bývá pokládáno za tak nezbytné pro prospěch 
státu nebo jednotlivců, že se přikazuje státním poddaným a hrozí těm, 

. kdož by nedbali daného přikázání, státním donucením. Které jsou však 
podmínky bytí a zdaru státu a členů jeho a která právní přikázání se 
nejlépe hodí k zabezpečení jejich, to nelze odvozovati prostě z abstraktní 
povahy lidské nebo z domněle víozeného právního citu lidského, nýbrž 
bývá poznáno od člověčenstva zkušeností. Právní normy nejsou vrozeny 
člověku, nýbrž vyvinuly se historicky za působení různých činitelů spole::: 
čenských . Rozhodným pro toto tvoření se práva jsou všeobecné kulturní ' 
poměry národa, duševní a hmotný vývoj jeho. Souvisíc úzce s ostatními 
normami socíálními, s mravem a pravidly mravnosti, jest právo spolu s nimi 
závislé na povaze a vzdělanosti určitého národa, na náboženských názorech, 
na hospodářských a společenských poměrech a potřebách i na dějinných 

1) I u s t i t i a est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. D. 1, 
1, 10, pr. U Ip_ . 
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osudech jeho. Všechny tyto okolnosti, podmiňující právo a vůbec celistvý 
život národní, jsou nejen více méně různy u rů~ných národů, nýbrž časem 
se mění i u téhož národa. Proto jeví se četné a značné rozdíly nejen mezi 
právy různých národů, nýbrž jest i u téhož národa právo podrobeno stálé ' 
změně a nepřetržitému vývoji dějinnému. 

§ 3. 

VZNIK A ZMĚNA PRAvA. 

I. Právo objektivné má původ buďsi ze z á k o n a, buďsi z p r á v a 
ob y č e j o v é h o. Zákon a právo obyčejové jsou, jak pravíme, p r a m e n y 
ob jek t i v n é hop r á v a. 

1. Z á k o n jest právní předpis, vydaný nejvyšší mocí státní nebo jiným 
k tomu oprávněný 'm orgánem ve formě náležité. Kdo jest majite:; 
lem nejvyšší moci státní a tím i 'práva zákonodárství anebo kdo jiný jest 
oprávněn předpisovati pravidla po právu závazná, řídí se ústavou jednotli:: 
vého státu. Předpisy o tom vydanými určuje se též", ve které formě vůle 
pravotvorná má býti projevena a zdali snad k p I a t n o s t i zákona se 
nevyhledává, aby vydané nařízení bylo ještě veřejně vy hl á š e n o určitým 
způsobem (publikace). Moc zavazující neboli p ů s o b n o s t zákona počíná 
se zpravidla, jakmile zákon platně vznikl, hlavně jakmile byl vyhlášen. 
Může však též býti ustanoveno, že zákon má působiti teprve od určitého 
dne pozdějšího. Děje se to zpravidla proto, aby obecenstvu byla poskyt:; 
nuta příležitost, seznámiti se v mezičasí s obsahem zákona. 

2. P r á v o ob y č e j o v é jest právní pravidlo, které má moc právně 
závaznou jediné proto, že bývá skutečně stále zachováváno podle práv:; 
ního přesvědčení národa nebo určitých kruhů jeho. I jest k tomu, aby 
p o v s t a I o právo obyčejové, potřebí dvojího. Pravidlo, které má vejíti 
v moc práva obyčejového, musilo býti skutečně z ach o v á v á n o, a to 
po delší dobu, stále a jednostejně. Druhou podmínkou utvoření práva 
obyčejového pak jest, že pravidlo, jehož se užívalo, bylo zachováváno 
z toho pře s věd č e n í, že jest pravidlem právním, tedy normou, pro 
kterou lze se nadíti ochrany státní, nikoli snad jen ~ravem společenským 
hebo pouhou zvyklostí hospodářskou a pod. Přesvědčení toto slove u no:; 
vějších opinio necessitatis. Často nabývají určitá pravidla moci obyčejo:; 
vého práva tím, že soudové případy jim předložené posuzovali a rozho:: 
dovali po delší dobu vícekráte a vždy jednostejně podle oněch pravidel. 

II. U všech snad národů právní řád počíná se právem obyčejovým 
a bývá pak jím ovládán po dlouhou dobu výhradně. V dobách prvotných, 
za poměrů jednoduchých a stejnoměrných bývá pospolitý život pořádán 
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po stránce právní ne důmyslem nebo libovůlí zákonodárnou, nýbrž pra=, 
vidly, která nabyla platnosti faktickým zachováváním a užíváním. Teprve 
později, když vzdělanost postoupila a poměry společenské ~e staly rozma:; 
nitějšími a složitějšími, bývá cítěna potřeba, aby tyto poměry byly spořá=, 
dány právními normami určitějšími, pevnějšími a úplnějšími a ostřeji od 
mravu se odlišujícími, nežli jsou ony, které obsahuje právo obyčejové. 
T u pak státní moc zasahuje v právní vývoj vědomě a úmyslně a stanoví 
určitými a pevnými předpisy, co má býti právem. Toto nařízení 'moci 
zákonodárné mívá stejnou právní platnost jako právo, zakládající se přímo 
na zvyklostech národa samého. Konečně nastávají doby, kdy právu obyče=, 
jovému bývá ponechána působnost pouze v mezích úzkých, ba stává se, 
že zákonodárce zbavuje právní obyčej moci zavazující naprosto, tak že 
ve státě platí za právo jen pravidla zákonná. 

III. Právní pravidla podržují platnost potud, pokud nejsou z ruš e n a 
novým právním pravidlem. Vznik nové právní normy má totiž vzápětí 
zrušení všech posud platných ustanovení, která s ní se nesnášejí: lex poste=, 
rior derogat priori. Přímého prohlášení v novém právním pravidle, že se 
jím zrušuje určité pravidlo starší, potřebí není. Posavadní zákon může býti 
zrušen záko.nem novým úplně (a b r o g a c e) nebo částečně (d e r o g a ce). 
Má:;li ve státě právo obyčejové stejnou platnost jako zákon, může zákon 
býti odstraněn také tím, že se jeho ze všeobecného právního přesvědčení 
po dlouhou dobu neužívá (in desuetudinem abire). 

Nové právní pravidlo platí pouze pro budoucnost. Z á k ony n e p ů:; 
S o b í n a z pět, t. j . právního pravidla nesmí býti užito na skutečnosti, 
které nastaly dříve nežli ono vešlo v platnost. Jen tenkráte jest užíti 
nového právního pravidla též na skutečnosti minulé, když právní pravidlo 
přikládá sobě zvláště účinek zpět působící . 1 

§ 4. 

. JAK ROZDĚLUJE SE PRAvo. 

I. Právní normy mají za účel chrániti přímo zvláštní prospěch jednot=, 
livců naproti zájmům jiných jednotlivců anebo směřují předem ku pojiš:; 
tění společného prospěchu celku, státu. Podle toho dělíme právo v p r á v o 
soukromé (ius privatum, privi = singuli) a v právo veřejné (ius 
publicum).2 , Které zájmy jsou zvláštními zájmy jednotlivců, a které poměry 

1) Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta 
praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus ne:: 
gotiis cautum est. C. I, 14, 7 T h e o d. 

2) P ubl i c u m ius est, quod ad statum rei Romanae spectat; p r i vat u m, quod ad 
singulorum uti1itatem. D. 1, 1, 1, 2. Ul p. 
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se dotýkají přímo prospěchů společných, to řídí se názory určitého národa 
v určité době. Hra~ice mezi právem soukromým a veřejným jest měnlivá 
podle času a místa. Ze protiva mezi nimi není absolutnou, jeví se též v tom, 
že jisté odbory právní mohou míti povahu smíšenou. Jistý společenský 
poměr může býti pořádán právními normami, z nichž jedny mají povahu 
vere]noprávní, druhé soukromoprávní. Částmi práva veřejného jsou hlavně 
právo státní, trestní, procesné, církevní a mezinárodní. Právo soukromé 
dělí se v právo majetkové a rodinné. 

II. Právní normy mají všeobecnou moc závaznou v celém území 
státním anebo platí pouze pro jednotlivé části jeho. Na tom se zakládá 
protiva mezi právem ob e c n Ý m a právem part i k u I á r ním, po případě 
mís tním. 

III. Jednotlivá právní pravidla neshodují se vždy se zásadami, jež 
ovládají právo, ve kterém jsou přijaty. Ze zvláštn.Ích důvodů, jako z dů:: 
vodu prospěšnosti, mravnosti, slušnosti (aequitas) bývají stanoveny od:: 
chylky od oněch zásad, výjimky odporující důslednosti právní, pravidla 
contra rationem iuris. Pravidla ta zoveme právem ne p r a v i cl e ln Ý m nebo 
výjimečným (ius singulare) na rozdíl od práva p r a v i de I n é h o, tedy 
všeobecného (ius commune), t. j . pravidel, shodujících se s principy práva. 
Obsahem práva nepravidelného bývá mnohdy stanovení výjimečných v Ý hod 
pro jistou třídu osob (na pře pro vojíny, pro ženy, pro nezletilce) nebo 
věcí (na pře osvobození jistých pozemků od daní) nebo právních poměrů 
(na pře přednost jistých pohledávek v konkursu). U stanovení takové slove 
beneficium iuris . neboli privilegium v širším smyslu. - Od práva nepravi:: 
delného vůbec, zvláště od privilegia v širším smyslu, jest rozeznávati privi= 
legium v užším smyslu, t . j . právní ustanovení, dané výhradně pro in d i:: 
vid u áln o u o s o b u nebo věc nebo in d i vid u áln Ý právní poměr. Nebo 
privilegium v užším smyslu jest pravidlem i'n d ~ v i d u á I n Ý m (ustanovením 
daným pro individuum, constitutio personalis), privilegžum v širším smyslu 
však a právo nepravidelné vůbec jest rovněž jako právo pravidelne pravidlem 
p o vše c h n Ý m, vyslovujícím předpis pro všecky případy určitého druhu 
(pro skutkovou podstatu abstraktní), lex nebo constžtutžo generalis . 

IV. Právní řád přiznává jednotlivcům moc spořádati si v jistých mezích 
svoje životní poměry právně svým viastním usnesením, popřává jim, jak 
to zoveme, soukromou autonomii. Pro ten případ pak, že by poměry tyto 
nebyly právně upraveny vůlí soukromou, stanoví objekt ivné právo, jakých 
pravidel jest na ně užíti. Právní pravidla tohoto druhu mají v jednotlivém 
případě moc závaznou, jen na · kolik soukromá vůle neustanovila ničeho 
odchylného. Nazývají se proto právem doplňovacím, disposičním. Právo 
doplňovací spořádává pak ten neb onen poměr, jak pro případ ten, že by 
byl právně upraven vůlí soukromou, ale úprava ta byla neúplná, tak i pro 

6 

onen případ, že by se vůbec žádná jeho právnl uprava vůlí soukromou 
nestala.1 Jiná . právní pravidla musí býti zachována naprosto, takže v po:: 
měrech jimi upravených jsou vyloučena veškerá odchylující ustanovení 
vůle soukromé. Slovou proto právem do nu c o v a c í m.2 Právo veřejné 
skládá se podstatně z donucovacích právních pravidel, kdežto v právu 
soukromém platí v míře obsáhlé právo doplňovací . 

. § 5. 

JAK VYVOzUJí SE PRAvNí PRAVIDLA Z PRAMENŮ. 

1. Právní pravidla mohou býti vyvozena pouze z pramenů práva ob:: 
jektivného, tedy jen ze zákonů a z práva obyčejového. Východiskem pro 
každé další poznání práva jest pak zjednati si jistotu o e x i s ten c i zákona 
a práva obyčejového. Při vyšetření existence práva zákonného vyhledává 
se hlavně, aby byl na jisto postaven pravý t ex t zákona. Činnost k tomu 
se nesoucí zoveme k rit i k o u zákona. 

II. K stanovení o b s a h u práva a tím k určení jednotlivých "právních 
pravidel směřuje v Ý k I a d pramenů práva. Co se obzvláště z á k o n ů týče, 
jest úkolem výkladu jejich určiti srny s I s1 o v, jimiž jest v _ zákoně vy:: 
jádřen právní předpis . Výklad zákona (interpretatio legis) jest buď gram:: . 
matický nebo logický. G r a m mat i c k Ý slove výklad, který hledí vyzkou:: 
mati smysl zákona ze slov jeho, řídě se pouze pravidly jazykovědnými. 

Výklad log i c k Ý však snaží se pravý smysl zákona pochopiti z okolností 
jiných. Scžre leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potesta:: 
tem. (D. 1, 3, 17. Cel s.) Dbá zejména toho, v jakém poměru jsou k sobě 
jednotlivé části zákona, který jest předmětem výkladu, nebo zákon tento 
k jiným s ním souvisícím zákonům a vůbec k celé soustavě prá~a (element 
systematický ).3 Hledí dále k předchozímu právnímu vývoji (element histo:: 
rický) a k účelu, jehož zákonem mělo býti dosaženo (ratio legis) . Menší 
váhu mívá pro výklad, co ~alo zákorl.Odárci zvláštní podnět k vydání zákona 
(t. zv. occasio legis) . 

Pravidelným případem bývá, že smysl zákona, nalezený výkladem 
grammatickým, jest jasný a potvrzuje se výkladem logickým. j\.le mnohdy 
nepodaří se pouhým grammatickým výkladem dovoditi z textu zákona 

1) Povahu práva doplňovacího mají na pře nejen právní předpisy o době, kdy se 
má platiti cena trhová nebo nájemné, nýbrž i ustanovení o dědičné posloupnosti zákonné. 

2) V pramenech' římských ius publicum, ius commune : lus publicum pri
vatorum pactis mutari non potest. D . 2, 14, 38. Pap. Sem patří na pře předpisy o formě 
právních jednání nebo o dědicích nepominutelných. 

3) Incivile est ni si to t a leg e perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare 
vel respondere . D. 1, 3, 24. Cel S. -
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určitého a správného smyslu. Výraz zákona jest druhdy ne,srozumitelný, 
obojetný nebo neúplný. Tu nastane pak potřeba na jisto postaviti určitý, 
pravý a úplný smysl zákona prostředkem výkladu logického (t. zv. inter:: 
pretatio declarativa) . Shledá::li se dále výkladem logickým, .že výr a z zákona 
jest nes p r á vn ý, že slova, jichž jest užito v zákoně, nesrovnávají se úplně 
s myšlenkou, která jimi měla býti vyjádřena, jest dáti přednost skutečné 
myšlence zákona. Nesprávnost výrazu pak může zevrubněji záležeti v tom, 
že výraz označuje mé n ě nebo víc e nebo co věcně ji n é h o, nežli co jím 
v zákoně mělo býti projeveno. Tu pak po případě nástupuje výklad r o z:: 
šiř o v a c í (t. zv. interpretatio extensiva) nebo výklad o mez o v a c í (t. zv. 
interpretatio restrictiva) anebo výklad op r a v n Ý (t. zv. interpretatio abro:: 
gans). Druhdy má místo t. zv. argumentum a contrario, t. j . úsudek, podle 
kterého norma právní, jsouc v zákoně stanovena pro určitý skutkový zá:: 
klad, jest zároveň naň obmezena a platí tedy pro všecky ostatní případy 
opak její. 

Výklad zákona, který se řídí zásadami právě uvedenými a jehož plat:: 
nost visí úplně na tom, zdali právní pravidla jím nalezená jsou v pravdě 
pravým obsahem zákona, a tento výsledek jest přesvědčivě dolíčen, slove 
výklad věd e c k ý, d o k t r i n á ln ý. Přihází se však též, že smysl zákona 
bývá stanoven přímo zákonodárcem - t. zv. in t e r p ret a c e a u t h e n:: 
ti c k á - nebo právním obyčejem: in t e r p ret a c e u s u á I n á. Interpretace 
authentická a usuálná, kteréžto obě zahrnuje v sobě výraz in t e r p ret a c e 
leg á I n á , nejsou vlastním výkladem zákona již platného, nýbrž spíše 
n o v Ý m stanovením práva. Mají proto všeobecně závaznou moc, nehledíc 
k tomu, zdali jako výklad staršího pravidla právního jsou správnými čili 
nic. Jelikož pak při authentické interpretaci nejde zákonodárci oto, aby 
zavedl právo nové, nýbrž aby pevně určil právo již platné, má interpretace 
authentická moc zpět působící. 

III. Běží::li o právní posouzení případu, který v právních pramenech 
vůbec není rozhodnut, může pro něj právní pravidlo býti nalezeno též 
jen v platném právu; mez e ryv pramenech platného práva mohou do:: 
plněny býti jen z něho samého. Doplnění to děje se užitím obdoby, 
a n a log i e, a n a log i c kým užitím norem právních. 1 N a případ, který není 
rozhodnut v pramenech práva, vztáhne se jed not I i v é pro jíný, podobný 
druh případů dané právní pravidlo, hledíc k tomu, že se ono jeví býti 
jen užitím všeobecnější zásady, které jest podroben též případ nerozhod:: 
nutý (analogie z á k o n a). Jiný druh analogického užití práva záleží v tom, 
že potřebné pravidlo dovodí se ze všeobecných zásad, na kterých se zakládá 

1) Non possunt omnes articulis ingillatim aut legibus aut senatusconsultis compre::: 
- hendi; sed cum iI) -aliqua causa ' s'ententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praeest 
ad similia procedere atque ita ius dicere debet. D. 1,3,12. Iulian. 
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v íc e právních norem . nebo veš ker o s t norem platného práva (analogie 
p r á va). Od výkladu rozšiřovacího liší se analogie zákona podstatně tím, 
že při ní jest zákona užito na případ, ke kterému vůle v zákoně vyjádřená 
sama se nevztahuje, kdežto při výkladu rozšiřovacím podřizuje se zákonu 
případ, ke kterému se skutečně odnáší vůle v zákoně obsažená, jen že 
vůle tato jest vyjádřena výrazem příliš úzkým. Jelikož analogie zákona 
a práva jeví se býti zvláštním užitím všeobecnýc~ právních zásad, jest 
analogické rozšíření práva nepravidelného vyloučeno . 1 

§ 6. 

PRAvNÍ VĚDA. 

r. Výklad pramenů práva a analogické rozšíření právních norem jsou 
úkolem jednak právní praxe, jednak právní vědy. Právní praxe 
a věda dovedou sice oněmi činnostmi vyvoditi nová právní pravidla z pra:: 
menů práva, odkrýti nové právo, nemají však o sobě té moci, aby je vy:: 
tvořily. Nelze jich tedy pokládati za další prameny práva objektivného. 
Není žádného práva právníků. Jen nepřímo dovedou působiti 'praxe a věda 
právnická na · vývoj práva nového. Nebo právní pravidla, jimiž se řídí 
právnická praxe, nebo kterým učí věda, mohou stálým skutečným zacho:: 
váváním po delší dobu nabýti platnosti práva obyčejového. 

II. Čin n o st p r á v n í věd y neomezuje se ' na vyvozování práva 
z pramenů jeho. Pravověda má další úkol, všechnu oněmi činnostmi z pra:: 
menů práva získanou látku, veškeré odkryté právní normy a principy 
uvésti v přiměřenou formu logickou. Najmě má z právních norem vy:: 
voditi poj my a právní pojmy tyto jakož i právní pravidla a principy 
spořádati podle logické souvislosti jejich v s y s tem a t i c k o u jednotu. 
Při tom jest právní věda venkoncem vědou praktickou : směřujeť k tomu, aby 
platné právo bylo ja~ně a systematicky vylíčeno pro praktické užití jeho. 
luris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atq'ue 
iniusti scientia (1.1,1,1) ." Naproti právní vědě v tomto smyslu neboli prak::' 
ticki- dog mat i ce pr á vn í mají jiné nauky, které se zabývají právem, ne:: 
hl~díce k cílům praktickým, jakod ě j e p i spr á v n í, p r á vn í věd a s r o v:: 
n á va c í a p r á vní fil o s o fi e, povahu pouhých věd pomocných. 

Z nich je pro vědecké porozumění platnému právu nejdůležitější p r á v:: 
ní děj e pi s. Nebo právo, jsouc výtvorem historickým, může býti a jest 
předmětem badání a líčení historického. Výzkum a vypsání dějinného vzniku 

1) Quod vero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad conse::: 
quentias. D. 1, 3, 14. P a u 1. 
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a vývoje práva jest pak úkolem dějepisu právního neboli dějin právních. 
Historické studium práva jest důležitým též pro praktické uskutečnění 
práva. Nebo teprve pomocí dějin právních, které vykládají pfítomný stav 
právní z jeho minulosti, dospíváme k plnému pochopení práva nyní plat:: 
ného. P r á v ní věd a s r o v n á v a c í pak hledí porovnáním práv různých 
národů vyšetřiti společné základy právního vývoje u národů, spojených 
společným původem, vIi v vzájemných styků národů na jejich právo a jed:: 
notné zákony, podle nichž se vyvíjí právo vůbec i u oddělených od sebe 
národů. Od všech ostatních uvedených právní"ch nauk liší se p r á v n í 
f i los o f i e tím, že se nezabývá právem positivním, t. j. v minulosti nebo 
přítomnosti skutečně platným a státem chráněným, nýbrž právem ideál~ 
ným, t. zv. právem přirozeným nebo rozumovým, právem, které 
vzhledem k tomu, že vyhovuje jistým logickým nebo ethickým požadav:: 
kům, by platiti mělo. 

§ 7. 

PRA vo S UBJEKTIVNÉ. 

I. Právo objektivné, pořádajíc pospolité bytí lidské, má povahu im:: 
perativní. Právní pravidla obsahují podstatně normy, t . j. _rozkazy nebo 
zákazy. Normy ty upínají se k určitým skutkovým podstatám, zpravidla 
abstraktně určeným, v ten způsob , že když vyskytne se skutečně ta neb 
ona skutková podstata, právní přikázání nabývá platnosti konkretní. 
N abude::li však právní přikázání konkretní platnosti, ukládá se tím jiným 
v zájmu určité osoby povinnost činiti něco neb opomíjeti něčeho. Tím se 
oné osobě přiznává n á r o k, t. j . uznává se, že osoba ta může vykonání 
oné p~vinnosti požadovati na těch, kdož jí k tomu jsou povinni. Splnění 
povinnosti uložené právní normou, tedy uskutečnění nároku jí odpoví:: 
dajícího jest pojištěno výhrůžkou státního donucení. Právním pravidlem 
uznaný a proto státním donucením chráněný nárok jest p r á vn í m n á r o:: 
ke m, jemu odpovídající povinnost p r á v n í p o v i n n o stí. Právní po:: 
vinnost může proti tomu, v jehož prospěch jest stanovena, býti uložena 
vše m ostatním anebo jen u r čit Ý m jed not I i v Ý m. Jinými slovy, právní 
nárok může směřovati proti každému třetímu nebo jen proti jednomu, po 
případě více určitým jednotlivcům. 

Právní nároky jsou těm, . kterým příslušejí, od objektivného práva 
uděleny ~ za tou příčinou, aby jisté životní potřeby a zájmy jejich nebo 
prospěch celku byly chráněny naproti možnému porušení skrze jiné osoby. 
Jednotlivci, jemuž právní norma, nabyvši konkretní platnosti, uděluje právní 
nároky, jest tím naproti všem, kterýmž jsou uloženy právní povinnosti 
oněm nárokům odpovídající, přiznána určitá volnost jednání. Určitá volnost . 
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jednání, jednotlivci proti jiným ku pojištění jistého životního zájmu udě= 
lená právem objektivným a před odporem jejich chráněná státním donu:: 
cením, slove p r á v o v s u b jek t i v n é m smyslu nebo p rá vos u b jek:: 
t i v n é. Jednotlivce, kterému přináleží jisté subjektivné právo nebo jest 
uložena jistá právní povinnost, zoveme s u b jek tem tohoto práva nebo , 
této právní povinnosti. 

II. Podle toho, zdali právní nároky, tvořící obsah subjektivného práva, . 
zakládají se na normách práva veřejného nebo soukromého, mluvíme 
o ve ř e j n é m nebo s o u k r orné m právu v subjektívném smyslu. 

1. Ve ř e j n é · právo subjektivné jest moc, propůjčená právem objektiv:: 
ným k zabezpečení společných zájmů pospolitosti, potřeb státního celku. 
Subjekt toho práva nemá této právní moci ve prospěchu vlastním, nýbrž 
pouze k dobrému a' užitečnému pospolitosti. · Výkon práva, ačkoli i tu 
závisí na vůli oprávněného, nebývá prostě zůstaven libovůli jeho, nýbrž 
jest podmíněn předpisy jej zavazujícími. On bývá oprávněn k výkonu, 
poněvadž a na kolik to jemu káže povinnost. I může dokonce stanovena 
býti pokuta na nevykonávání práva veřejného. 

2. S o u k r orné prá"vo subjektivné jest jednotlivci ku pojištění jeho 
zvláštních prospěchů naproti jiným individuálním prospěchům od objek:: 
tivného práva udělená volnost jednání. Výkon práva soukromého bývá 
zůstaven zcela libovůli oprávněného. Tomuto nevzchází právní povinnost 
vykonávati právo svoje. Není::li vykonána povinnost odpovídající právu 
soukromému, nezakročuje státní moc sama od sebe, nýbrž zůstavuje se 
oprávněnému, aby neuspokojenému nároku svému sám a výhradně ve 
svém vlastním prospěchu sjednal vnější platnosti pomocí státního úřadu 
nebo v jistých mezích dokonce svépomocí. Přechod od práva veřejného 
k soukromému není však, jak již bylo napověděno, příkrý. I jsou též 
subjektivná práva soukromá, při kterých, co jest právem, jest zároveň po:: 
vinností oprávněného. To platí hlavně o právech rodinných. 

III. Rozeznáváme dále práva a b s o I u t n á are I a t i v n á. Absolutným 
zoveme subjektivné právo, když obsahuje právní nároky, směřující proti 
každému, relativným pak, když obsahuje nároky, příslušející pouze proti 
jedné určité osobě nebo proti více jednotlivým určitým osobám. . 

IV. Právo subjektivné a právní povinnost slovou též p r á v ním p 0:0 

měr e m. Slovem tím označují se i jiné životní poměry lidské, nastupující 
podle ustanovení objektivného práva, jako pod m í n k y práva právních 
závazků, na pře způsobilost k právům, právnická způsobilost k činům, pří:: 
buzenství, poměr manželský. Soujem právních norem, upravujících právní 
poměry určitého druhu, slove p r á vn ím i n s ti t u te m neboli p r á v ním 
z ří z e ním. I jmenujeme právním zřízením na pře vlastnictví, manželství, 
smlouvu, testament. 
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§ 8. 

ROZTŘíDĚNí PRAv SOUKROMÝCH. 

Právo soukromé v objektivném smyslu pořádá s o u k r o m é po měr y 
lidské, t. j. ony životní poměry, ve kterých běží o zvláštní prospěchy jed:: 
notlivců naproti prospěchům jiných jednotlivců. Poměry životní pak, které 
pořádá právo soukromé, dělí se ve dvě hlavní skupiny, v po měr y ma:: 
jet k o v é a · rod i n n é. I skládá se soukromé právo opjektivné z p r á v a 
ma jet k o v é h o a z p r á var o di n n é h o. 

1. P r á v o maje t k o v é dotýká se 
1. panství jednotlivců nad věc ni i (res), t. j. nad neosobnými hmot:: 

nými kusy světa vnějšího. Právo zapovídá, aby jednotlivec, v jehož osobě 
nastaly jisté skutečnosti, nebyl od nikoho rušen, působí::li na určitou věc 
ve kterémkoli směru, nebo alespoň aby nebyl rušen, působí::li na věc ve 
směru určitém. Proti tomuto jednotlivci jest všem ostatním osobám - leč 

by ta neb ona byla vyňata ze zvláštního důvodu - uložena právní po:: 
vinnost, nerušiti jej v žádném nebo přece ne v určitém působení jeho na 
věc. Tím jest jemu samému proti všem ostatním ·od práva objektivného 
přiznána volnost nakládati s věcí, obzvláště jí užívati ve všech vztazích 
nebo alespoň v tom neb onom určitém vztahu. Volnost tato jest absolut:: 
ným právem subjektivným, bývá pojímána jako pří mé p r á v n í pan st v í 
nad věcí a zvána p r á v e m věc n Ý m v s u b jek t i v n é m s mys I u (ius 
in reJ. Podle toho, zdali toto právní panství nad věcí jest všeobecným 
nebo jen částečným, dělí se věcná práva ve v I a s tni c tví (dominium) a ve 
věcná p r á vak věc i c i z í (iura in re aliena). Soujem právních pravidel 
o subjektivných právech věcných a jiných právních poměrech k věcem 
zoveme p r á v o věc n é v o b jek t i v n é m s mys I U. 

2. Jiný druh majetkových poměrů právních jest poměr obligační 
(obligatio). Záleží v tom, že jedna osoba jest ze zvláštního důvodu osobě 
jiné po právu povinna k jistému jednání nebo opomenutí. Osoba, ve pro:: 
spěchu které druhá jest povinna jednati nebo opomíjeti, má tu právní ná:: 
roky pouze proti této jednotlivé osobě. Právní nároky tyto tvoří právo 
relativné, kterb zoveme p r á v o o b I i g a ční v s u b jek t i v n é m s mys I u. 
Soujem právních pravidel, vztahujících se k obligačním poměrům, jest 
p r á v o o b I i g a ční v o b jek t i v n é m s mys I U. 

3. Majetková práva .( věcná a obligační) určité osoby spolu s obli:: 
gačními závazky (dluhy) jejími tvoří j měn í neboli m aj e t e k oso by. 
Jměním neboli majetkem (bona, pecunia) v právním smyslu míníme totiž 
soujem všech právních poměrů určité osoby, které 1ze oceniti hospodářsky 
(v penězích). Samostatný právní význam má jmění hlavně v případech těch, 
kde bývá převedeno jako celek od posavadního majitele na jiného, což 

se stává zvláště následkem smrti onoho. Zemře::li osoba, nastupuje ve veškeré 
její majetkové poměry, . práva i závazky, jakožto jednotu jiná osoba, děd i c, 
nebo více jich. Vedle této děd i c k é P o s I o u p n o s ti mohou po smrti 
osoby nastati ještě jiné majetku jejího s,e dotýkající změny právních poměrů. 
Veškero st právních norem, odnášejících se k osudu majetku osoby zemřelé, 
sluje p r á vod ě di c k é v objektivném smyslu. Výraz p r á vod ě d i c k é 
v s u b jek t i v n é m s mys I u má význam několikerý, o čemž jest pojed:: 
nati místněji v rozdíle pátém. 

II. Poměry rodinné jsou vztahy, jichž jednotlivec jest účasten 
jakožto člen onoho trvalého spojení osobního, které nazýváme rod i n o u 
nebo příbuzenstvím. Poměry rodinné jsou sice spořádány hlavně pravidly 
mravu a mravnosti, mají však též po mnohé stránce důležitost právní. 
Proto bývá obzvláště vznik a zánik jejich určen pravidly pr~vními. Soujem 
právních pravidel, odnášejících se ku poměrům rodinným, jest p r á v o 
rod in n é v obj. sm. S rodinnými souvislé majetkové poměry utvařuje 
právo začasté ~vláštním způsobem. Veškerost právních norem tohoto druhu 
zoveme r o dinn ým p r á v em m aj etk ový m. 

II. ŘÍMSKÉ PRAMENY PRÁVNí. 

§ 9. 

PŘEHLED PRAMENŮ. 

1. Justinián dělí právo v objektivném smyslu podle p r a m e n Ů, ze 
kterých vzniká, v ius scriptum a v Íus non scriptum. 

1. Ius scriptum jest právo stanovené z á k o ne m. V dějinném vývoji 
, římské ústavy státní příslušelo právo zákonodárství různým orgánům. 
Podle základního zřízení r e p u b I i k á n s k é h o bylo představitelem státní 
svrchovanosti a majitelem zákonodárné moci veš ker é ob č a n s t v o 
(populus Romanus). Zákonem občany všeobecně a trvale zavazujícím jest 
podle toho pouze lex, t. j. ustanovení, na kterém se k n á vrh u ma g i:: 
str a t o v ě usneslo přímo ob č a n s t v o, seřaděné v hromadu hlasující 
(comitia). Snesení veškerého občanstva bylo později na roveň postaveno 
plebiscitum, t. j . usnesení hromady ple .bejské (concilium plebis) . 
Zřízení p r i n c i pat u (27 pře Kr.) mělo v zápětí, že vstoupilo záhy na 
místo zákona lidového jako hlavní forma zákonů u sne sen í sen a t u 
(senatus consultum). Od zavedení monarchie absolutné, které spadá do 
konce 3. století po Kr., jsou 'pramenem nového práva výhradně zá k ony 
c í s a ř ů . Zvláštností státního zřízení . římského · jest, že právní moc, před:: 
pisovati právní pravidla, příslušela v některých dobách i jiným orgánům 
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než činitelům zákonodárným. Tak byli v jistých mezích oprávněni ke tvorbě 
nového práva za republiky a principatu ma g i str a t o v é, za principatu též 
c í s a ř a p r a voz n a I c i. I vyskytují se v dějinném vývoji římského práva 
tyto formy pravidel právních: lex, plebiscžtum, senatusconsultum, edictum 
magistratus, constitutio princžpis, responsa prudentium (§§ 11-16). 

2. Ius non scriptum slove p r á v o ob y č e j o v é (mores, consuetudo) . 
Srv. § 10. . 

II. Výrazem právní prameny neoznačujeme pouze pr.ameny vzn i ku 
práva, uvedené pod č . 1., nýbrž také 'prameny p o zná n í práva, t. j. vše, ' 
z čeho čerpáme znalost toho neb onoho práva. V tomto smyslu jsou pra~ 
meny práva římského všecky památky starověku, které podávají zvěst o prá~ 
vu římském: Lze tu rozeznávati prameny p r á v nic k é a ne p r á v nic k é. 

1. Prameny p r á v nic kým i jsou z á k ony římské, pokud se docho,
valy na nás ve slovném znění, římské s p i syp r á v nic k é, nás došlé, a za~ 
chované I i s t i n y o jednotlivých právních úkonech.1 Dochovaly se některé 
soukromoprávní listiny v původní své podobě na dřevěných deskách, vos~ 
kem potažených (tabulae ceratae). Starořímská forma listinná byla totiž 
ta, že o tom neb onom ději, sběhlém před svědky, bylo učiněno sepsání 
vyrytím na vnitřní, voskem potažené stránky dvou dřevěných desek, spo~ 
jených po způsobu listů knihy. Obsahu listiny byl dán ráz zápisu svědko~ 
vého, v němž prohlášení stran bylo podáno ve třetí osobě, na př. Dasius 
Breucus emit mancipioque accepit nebo sestertia duo milia persoluta acce~ 
pisse se dixit L ; Titius ab L . Caecilio Iucundo. Desky, chov~jící uvnitř 
takové sepsání (scriptura interior) , byly ovinuty vícekráte nití, na kterou 
svědkové přitiskli své pečeti (signare) , a byla pak ještě k pečetěm těmto 
připsána jména pečetitelů . Aby obsah uzavřené listiny mohl býti bez poru~ 
šení pečetí seznán, býval zevně opakován. Tento druhý exemplář listinný 
(scriptura exterior), zůstal neuzavřený a bývala pak k ochraně jeho mnohdy 
připojena třetí destička pohyblivá. I jest tedy celá listina dr uhdy triptychon, 
druhdy jen diptychon. 2 Přečetné listiny soukromoprávní jakož i listiny 
o nařízenich úředních, o nálezích soudních a jiných veřejných úkonech 
z doby vlády římské, napsané jazykem řeckým, dochovaly se na nás na 

1) Starší zákony a nejdůležitější listiny právní jsou otištěny ve sbírkách Br u n s, 
Fontes iuris Romani ant i qui, Pars I. Leges et negotia (7. vydání vypravil 
O . Gradenwitz, 1909); P. F. Girard, Textes de droit romain, 5. vyd. 1923; Ricco~ 
bono, Baviera, Ferrini, Fontes iuris romani antejustiniani (1909) ; Pars 
I. Leg es; S chi a par e II i, Raccolta di documenti latini, I. Documenti romani 1923. 

2) Někdy obdržel obsah listiny· úpravu s u b jek ti v n o u: vydavatel listiny dosvě~čil 
tu neb onu skutečnost vlastnoručním písemným prohlášením, na př. »L. T i ti u s s c r i p s i 
me accepisse ab L. Caecilio Iucundo sestertium nummum duo milia«
a přitiskl pod toto prohlášení svou pečeť. L i s t i n a taková jest chi r o g rap hu m. 
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p ap y rec h, které v ohromném množství odkrývají se nejnověji v Egyptě. 1 

Některé listiny zachovaly se nám v nápisech na mědi nebo na kameni.2 

2. P r a m e n y ne p r á v nic kým i jsou hlavně n 'e p r á v nič tí s p i s o~ 
v at e I é římští .a pozdější řečtí. Hojné zprávy o právu dávají nejen děj e p i s~ 
c o v é : Polybius, Tit. Livius, Dionysius Hal., Plutarchus, Appianus, C. 
Corn. Tacitus, C. Sue'tonius Tranq., Dio Cassius, t. zv. Scriptores historiae 
Augustae, Procopius, nýbrž i g r a m mat i k o v é : M . T erentius Varo (de 
lingua Latina), M. Valerius Probus (de notisiuris), Sextus Pompejus Festus 
(de verborum significatu), Aulus Gellius (noctes Atticae), N onius Mar~ 
cellus; k o mm e n t a to r o v é: Asconius, Boethius, Servius; f i los o f o v é 
a řeč II í c i, mezi nimi nad ostatní důležitý M. T ullius Cicero, scriptores ret 
rusticae : M. PorciusCato, Varro; agrimensores: Frontinus, Hyginus, Agen~ 
nius Urbicus; ba i b á sní c i, zejména Plautus a satirikové.3 Důležitým 
pramenem znalosti římského práva jsou konečně též k jiným účelům nežli 
k právnickému zhotovené n á p i s y na pomnících, stěnách, mincích a p.4 

§ 10. 

PRÁVO OBYČEJOVÉ. 
J 

'1. Jako u jiných národů dál se též II Římanů prvotný právní vývoj 
na podkladě práva obyčejového. Ještě v první době republiky byly jak 
veřejné, tak i soukromé poměry právní v míře převládající spořádány starými 
obyčeji a zvyklostmi právními. Ovšem bylo již v polovici pátého století 
př. Kr. staré právo obyčejové z převalné části převedeno ve formu práva 
psaného, byvši vtěleno v z á k on d van á cti tab u I í (§ 12, II.). Ale jakkoli 
právo soukromé v dobách nejbližších ve svém vývoji a pokroku těsně 
přiléhalo ke dvanácti tabulím, spočíval .další tento vývoj formálně přece 
jen na právu obyčejovém. Na něj působili hlavně tehdejší pravoznalci. 
Byli to v první řadě pontifikové. Znajíce právo božské (fas) a ka= 
lendář, bývali otazováni a · spolučinni při soukromoprávních a soudních 
úkonech, konaných s obřady , rázu náboženského, a rozhodovali o tom, 
ve které dny jest magistratovi dovoleno (fas) soud konati (dies [asti) , 
ve které zapověděno (nefas, dies nefasti). Způsobem tím 'byla v kollegiu 
pontifiků ústní a písemnou tradicí zachována znalost práva a praxe jeho. 

1) Srv. Mi tt ei s ~Wi 1 c k e n, Grundztige und Chrestomathie der Papyruskunde 1912 ~ 
Me y e r, J uristische Papyri 1920. 

2) Srv. Bruns, F. 1, str. 282 ns. 
3) Z některých těchto spisů jsou úryvky s právnickým obsahem otištěny v Br u n s. 

Fontes, Pars II., Scriptores, 7. vyd. 1909. 
4) Nejúplnější sbírkou latinských nápisů jest Co r p u s i n s c r i pti o n um . Lat i,. 

n arum, 1862 nsl. Dodatky k němu přináší Ephemeris epigraphica, 1872 nsl. 
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T oto vědění vztahovalo se hlavně k interpretaci z~kona XII tabulí, k for;: 
mulím soukromoprávních a pro cesných jednání a k užití jich. Majíce takto 
veliké činné účastenství ve veškerém právním obchodě, hleděli pravoznalci 
zprostředkovati mezi psaným právem a novými potřebami a požadavky 
životními. Odvozovali sice právní pravidla zdánlivě ze slov zákona, za;: 
váděli však ve skutečnosti namnoze pravidla nová, 'která nabyla povahy 
norem právních skutečným užíváním. Toto právo, které vytvořila popsaná 
intérpretatiq, bývá druhdy zváno zkrátka ius civile a činí valnou část práva 
soukromého za republiky. Vedle toho vyvíjela se též obyčejová právní 
pravidla samostatná, která nebyla navazována interpretatione na zákony. 
Platnosti práva obyčejového dosahovala ta i ona pravidla hlavně opěto;: 
vanými, jednostejnými o ně se opírajícími nálezy soudů. I uvádějí se 
u Cicerona »res iudicatae( i »iuris peritorum aucforitas( vedle práva obyče;: 
jového (mos) přímo mezi prameny práva objektivného.1 

II. Ještě právníci doby císařské i císařové sami přiznávají právu oby;: 
čejovému stejnou právní moc jako zákonu. Právní důvod platnosti pr.áva 
obyčejového spatřují v tom, že dlouhověkým užíváním právního praVidla 
dává se nepřímo na jevo souhlasná vůle (tacitus consensus) všech. 2 Dů;: 
sledně bylo zastáváno, že novým právem obyčejovým mohou býti zrušeny. 
i lidové zákony samy. Vedle mimosoudního obyčeje právního uvádí se 
ustálená praxe soudní jako rovnocenná skutečnost pravotvorná.3) 

III. Povšechné výroky, přiznávající právu obyčejovému oproti zákonu 
moc zrušující, jakož i rozhodnutí s nimi se srovnávající byly přejaty do 
]ustinianovy kompilace. V této jest ovšem též K o n s t a n t i n ů v reskript,4 

1) Legibus (duodecim tabularum) latis coepit necessariam esse cl i s pu t a ti o ne m 
for i; haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum, a prudentibus 
communi nomine appellatur i u s ci v i I e. (§ 12.) !ta in civitate nostra est pro p ri u m 
ius civile, quod sine scripto in sola pruden1ium interpretatione consistit. D. 1, 
2,2,5.12. Pomp. . 

2) I n vet e r a t a co n s u e tu d o pro lege non immerito custoditur et hoc est lUS 
quod dicitur m o ri b u s co n s ti t u t u m. N am cum ipsae leges nulla al~a ex causa .nos 
teneant, quam quod iudicio popuH receptae sunt, merito et ea, quae sme ullo scnpto 
populus pro bavit, tenebunt omnes: n.am quid interest suffragio populus voluntatem suam 
declaret, an r e b u s i p s i set fa cti s? quare redissime etiam illucl receptum est, ut leges 
non solum suffragio legislatoris, sed etiam ta cit o co n sen s u o mni u m per desuetu~ 
dinem abrogentur. D. 1, 3, 32, 1. J u 1. Praví~li Celsus (D. 1, 3, 39), quo~ no~. rat~o~e. in~ 
trodudum, sed e r r o r e primum deinde consuetudine obtentum est, m alllS Slmlhbus 
non obtinet, odmítá · se tím pouze analogické rozšíření právního pravidla obyčejového , 

vzniklého omylem. . . 
3) Imperator 'Severus rescripsit consuetudinem aut rerum perpetuo Slml~ 

liter iudicatarum auctoritatem vím legis obtinere debere. D . 1, 3, 38. 
4) Consuetudinis ususque longaevi non vilis audoritas est, verum non usque. adeo 

sui va1itura momento, ut aut rationem vincat aut legem. C. 8, 52, 2. Co n s t a n t 1 n u s. 
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podle něhož právo obyčejové nemá míti té moci, aby překonalo zákon. 
Tím však mělo býti řečeno jen, že obyčejové právo partikulární nemá 
derogační síly proti všeobecnému zákonu říšskému. 

§11. 

LEG E S A P LEB I S CIT A. 

1. Právní pravidlo, stanovené k návrhu magistrata od veš ker éh o 
ob č a n s t v a (populus Romanus Quiritium), slove lex. Lex est, quod po;: 
pulus Romanus iubet atque constituit (G a i. 1, 3). Shromáždění všeho 
občanstva, podle jistých dílů seřaděné, se kterým magistrat k tomu opráv;: 
něný sjednává závazné snesení v zákonné formě, slove comitia. Právo 
comitia svolati a je říditi (ius cum populo agendi) příslušelo výhradně 
vrchním magistratům, pokud měli moc velitelskou (imperium) v území 
městském, najmě konsulům, praetorům a císařovi. Od komitií liší se con;: 
cilium plebis. jsouc hromadou pouze plebejských občanů. Snesení hro;: 
mady plebejského občanstva, učiněné k návrhu plebejsk~ho magistrata, 
z()ve se plebi scitum. Původně plebiscita měla platnost pouze pro pIe;: 
beje, obdržela však plnou moc zákona pro celé občanstvo, když lex Hor;: 
tensia mezi r. 289-286 př. Kr. ustanovila, že, na čem plebs by se usnesla, 
má zavazóvati veškeré občany římské. Odtud se pro ně vyskýtá též ozna;: 
čení lex plebive sc.itum nebo lex sive id plebi scitum est, ba i pr·ostě lex. 
Z hromad plebejských zůstali patriciové i pak vyloučeni. I sluje hromada 
taková nadále concilium, ne comitia. Concilium plebis povolati a je říditi 
mohl pouze magistrat plebejský, zpravidla trivunus plebis. 

V pozdější republice přiházelo se, že vrchní magistrat byl zvláštním 
snesením lidovým zmocněn pro jisté případy vykonávati moc zákono" 
dárnou, zejména udíleti právo občanské nebo řády obecní (leges munici" 
pales, leges coloniae) nebo provinční. Nařízení od magistrata, z této moci 
jednostranně vydaná a leges datae zvaná, měla pak stejnou právní moc 
jako vlastní ~ákony (leges rogatae). 

II. Při výkonu zákonodárství lidového bylo postupováno, jak násle;: 
duje. N á vrh z á k o n a (rogatio, lex) býval zpravidla na hromadu lidovou 
vznesen, teprve když byl dříve zkoušen a schválen o d sen a tu. Právní 
podmínkou platnosti zákona však takové předchozí jednání ·senatu nebylo. 
Podle staré zvyklosti, a jak lex Caecilia Didia z r. 98 př. J{r. znova přede;: 
psala, musil n á vrh zákona zároveň se dnem, kdy hromada konati se měla, 
trinum nundinum (= 24 dní) před tím býti veřejně ohlášen v plném znění 
(promulgatio Zegis). V komitiích samých pak nebo v konciliu plebis dal ma;: 
gistrat, který byl původcem návrhu (Zator, rogator legis), přečísti celou zá" 
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konnou osnovu a otázati se občanstva, zdali ji přijímá za zákon (rogare 
populum, ferre ad plebem: ») Velitžs iubeatis Qužrittes ut .. . «). Nato se 
hlasovalo (suffragžum ferre), a to vždy o celé osnově, a byla tato prostě 
beze změny přijata nebo celá zavržena. Proto zakázala nahoře dotčená lex 
Caecilia Didia, aby návrhy zcela různého druhu nebyly spojovány v jedno 
(ne quid per saturam ferretur). Celý úkon legislační byl dokončen tím, 
že řídící magistrat sám oznámil (renuntiare) konečný výsledek hlasování. 
Renunciací přijatého zákona vešel tento ihned v platnost. Zvláštní další pu~ 
blikace zákona potřebí nebylo. Ale velmi často se stávalo, že zákony byly na 
deskách, původně na dřevěných, později na měděných, veřejně vyvěšeny na 
foru nebo jiném vhodném místě (unde de pIano recte legi possit). Opis býval 
uschován v archivu (v aerariu). Lex Licinia Iunža z r. 62 př. Kr. předepsala, 

by již při první promulgaci osnovy navrhovatelem opis její byl podán aerariu. 
Povždy platila a byla také potvrzena zákonem XII tabulí 1 zásada, 

že novější lex odnímá platnost staršímu zákonu lidovému, stanoví~li přímo 
jeho zrušení nebo odporuje~li jemu svým obsahem. 

Lex nebo plebiscitum začínaly se ,ú vod e m (index nebo praescriptio), 
vytýkajícím jméno magistra ta, který byl navrhl zákon, místo a čas, kde 
a kdy občanstvo jej schválilo, a jméno oddělení, jehož hlas byl první 
ohlášen, s jménem občana, který v oddělení tom hlasoval první. Nato 
následovalo v I a s t n í u stan o ven í zákona (rogatio), vyjádřené slovy roz~ 
kazovacími a rozvržené po případě v odstavce. Z á věr e k tvořívala sanctio 
legžs, t. j. ustanovení, jimiž mělo býti pojištěno, že předpisy zákona budou 
zachovávány. Zákony, obsahující zápověď jistých soukromoprávních jed~ 
nání, dělí se zřetelem k sankci jejich v leges perfectae, mžnus quam per~ 
fectae a imperfectae. A sice sluje . zákon lex perfecta, když právní jed~ 
nání, předsevzaté proti zápovědi, jest prohlášeno za , neplatné, lex mžnus 
quam perfecta pak, když zákon, neprohlašuje právní jednání za neplatné, 
ukládá pokutu tomu, kdo by je předsebral, a lex imperfecta, když v zá~ 
koně není stanovena ani neplatnost zapovědeného úkonu ani uložena po~ 
kuta původci jeho. - Pojmenována bývala jednotlivá lex adjektivní for~ 
mou gentilskéh.o jména navrhovatelova (leges consulares vždy podle obou 
konsulů) a podle předmětu, jejž upravuje zákon. 

§ 12. 

JEDNOTLIVÉ LEGES. 

I. Zprávy římských spisovatelů o jednotlivých, k návrhu krá I o v~ 
s k é m u přijatých zákonech komitialních nejsou věrohodny. Jiné leges 

1) In XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius 
ratumque esset. Liv. 7, 17, 12. 
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regžae objevují se ve sbírce de ritu sacrorum, zvané obecně žus Papžržanum 
podle vybájeného původce svého Pap i r i a. Od dob Augustových o sbírce 
této 'a o předpisech v ní obsažených děje se častá zmínka a uvádí se 
druhdy i doslovné znění jednotlivých ustanovení. Tato záležejí v před~ 
pisech, dotýkajících se pouze bohoslužby nebo mravních a náboženských 
povinností, jichž opominutí jest nefas. Jsou n'amnoze zajisté prastará a po~ 
cházejí nepochybně ze zápisů pontifiků. Že by však byla právě králov~ 
skými leges rogatae, není podobno pravdě. Uvedena jsou u B ru n se, 
Fontes I. 1-14. 

II. Za r e p u b I i k y jest nejznamenitějším výtvorem zákonod'árství ko~ 
mitialného z á k o n ,d van á cti des k, lex nebo leges duodecim tabularum . 
Podle zpráv starověkých zahájena byla činnost, směřující ke zdělání ' tohoto 
zákona r. 462 př. Kr. návrhem plebejského tribuna C . Te r e n t i I i a A r s y, 
ut quinqueviri creentur legibus de imperio consulari scribendis. Snahy nesly 
se k tomu, aby byla postavena pevná a určitá pravidla zákonná na místo 
práva obyčejového, jehož neurčitosti prý patričtí konsulov.é zneužívali při 
správě soudu na škodu plebejů. Po tuhém odporu patriciů bylo pak na 
rok 451 př. Kr. zvoleno od komitií 10 mužů k sepsání zákona, decemviri 
consulari žmperio legibus scribundis~ Tito, majíce zároveň v rukou veškerou 
magistratní moc, sepsali zákon, který byl přijat od komitií po centuriích 
a napsán na 10 desko Na r. 450 zvolení noví decemviri leg. scr. přidali 
dvě nové desky (u Cicerona: tabulae iniquarum legúm) . Ale ustanovení 
těchto dvou desk byla, poněvadž mezi tím decemviri byli svrženi s vlády, 
schválena k návrhu konsulů od komitií teprve r. 449.1 

V zákonu dvanácti desk bylo téměř veškeré posavadní právo,2 zejména 
soukromé a procesní, které bylo platilo jako právo obyčejové, sebráno, 
pevněji stanoveno a podle potřeby zevrubněji určeno neb i změněno a do~ 
plněno. Že také právo řecké ' mělo jakýsi vliv na obsah zákona XII tabulí, 
není pochybno.13 Jisto jest, že v - zákoně tom bylo nejedno ustanovení, pře~ 
jaté z práva řeckého. Normy zákona dvanácti desk mají povahu ryze právní, 

1) Jakkoli římské podání o vzniku zákona XII tabulí nezasluhuje ve všem plné 
víry, nelze přece jen za pravdu dáti těm, kdož nejnověji popírají, že by zákon dvanácti desk, 
byl vůbec výtvorem zákonodárství decemviralního z polovice 5. století př. Kr., a spatřují 
v něm pozdější padělek, jehož původcem byl prý Gn: F I a v i u s kolem 300 př. Kr. (tak 
Pais) nebo dokonce teprve Sex. Aelius Paetus kolem 200 př. Kr. (tak Lambert). 
I na dále jest pokládati za zabezpečené, že v polovici 5. století př. Kr. dosazeni byli 
v Římě de c e m v i ri 1 eg i b u s s c ri b u n d i s a že dílem jejich jest 1 e x XII tab u 1 a rum. 

2) (Lex XII tab.) fon s o mni s' p u b li ci p ri vat i q u e es t iuris ... vel ut co r p u s . 
o mni s r o man i i u ri s. Livius, lIL, 34. 

3) Zprávě starých historiků, že před ' dosazením decemviratu meškali v Athenách 
a v jiných městech řeckých římŠtí vyslancové, aby se, poučili o právech řeckých , ' a -že 
decemvirové brali radu s Hermodorem, vystěhovalcem Efeským, nelze ovšem dáti plné víry. 
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jsou nesmíšené s předpisy mravními a náboženskými. Vyjádřeny jsou slovy 
úsečnými a určitými. 

Dvanáct desk, na kterých byla napsána lex decemviralis, bylo na foru 
veřejně vystaveno. Zdali, když původní desky časem vzaly za své, byly 
obnoveny, jest pochybno. Obsah jejich zůstal však v Římě vždycky vše:: 
obecně znám. Právníci psali komentáře k zákonu dvanácti desk, hlavně 
Sex. A e I i u s, La b e o a ještě G a j u s. Různí spisovatelé, právničtí a ne:: 
právničtí, uvádějí buď celé věty, buď jednotlivá slova nebo alespoň obsah 
jednotlivých předpisů jejich. Zákon XII tabulí je nám zachován pouze 
v těchto fragmentech. 1 

III. Též další legislační činnost komitií a koncilií plebis za r e p u b li k y 
byla velmi čilá. Vztahovala se ke všem odborům právním, ale lněla celkem 
ráz politický. Práva soukromého týkaly se jednotlivé leges obyčejně jen, 
když šlo zároveň o zájmy politické nebo socialní. 

V prvních dobách p r i n c i pat u vykonávaly hromady lidové nadále 
moc zákonodárnou a povstaly zejména za A u g u s t a četné leges rogatae. 2 

Již za Tib e r i a byla však zákonodárná činnost hromad občanských celkem 
fakticky zastavena a vyskytují se odtud pouze ojedinělé případy nových 
zákonů lidových.3 

Leg~s rogatae nebo datae, vydané po zákonu XII tabulí, zachovaly 
se jen po skrovnu buď přímo na měděných deskách, buď jen ve zprávách 
spisovatelů. O většině víme pouze všeobecně obsah neb dokonce jen 
jméno.4 

') Z pokusů, které se staly v novější době za to'u příčinou, aby zbytky zákona XII 
tabulí byly sebrány a obsah a uspořádání jeho byly na jisto postaveny, vyniká S c h o e II 
legis XII tabularum reliquiae, 1866. Srv. též Br u n s, Fon t e s I, 15 násl. 

2) Z nich jest pro právo soukromé zvláště důležitou obsáhlá 1 e x I u 1 i a dem a:: 
ritandis ordinibus z r. 18 pře Kr., a dodatek k ní, lex Papia Poppaea z r.9 po ' 
Kr. Obyčejně zovou se dohromady 1 e x I u li a e t Pap i a Pop p a e a. Ustanovení jejich, 
potírající vzmáhající se nechuť k manželství a k výchově dítek pokutami i odměnami, 
zaváděla mnohé a podstatné odchylky od starého práva, hlavně v právu dědickém. 

3) Tak 1 eg e s, navržené od císařů K I a u d i a- a Ne r v y, hlavně pak při každém vladaři 
do konce 1. století po Kr. a snad dél~ se opakující 1 ex de i mp e ri o (v. § 15, I). Cetné 
jsou císařské leges datae, zakládající se v tom, že právě dotčená lex de imperio . 
dala císařovi právo udíleti všeobecně římské občanství a obecní ústavu. 

4) Pokud se dochovaly na nás ve znění doslovném, jsou otištěny u Br u n se, Fon:: 
t es I., 45 a ns. a u G i r a r d a, T extes 24 a ns. Na prvotních deskách měděných došly nás 
na př.: 1. t.zv. lex Rubria de Gallia Cisalpina, soudní řád vydaný mezi r. 49 a 42 
pře Kr. pro města _ Gallie předalpské. Čtvrtá deska jeho, obsahující 19. až 23. kapitolu, 
byla nalezena r. 1760 v troskách Veleje. Br un s, Č. 16. - 2. Fr a gm e n tu mAt e s t i n u m, 
zlomek zákona, zachovaný na desce, odkryté r. 1880 v zříceninách města Ateste. Upravuje 
soudní pravomoc magistratů obecních v Gallii předalp,ské a spadá v stejnou dobu jako 
1 ex Rub r i a. Není však podobno, že by byla další částí její. Br u n s, Č. 17. - 3. T. zv. 
I e x I u 1 i a mu nic i p a I i s, zákon to Caesarův z r. 45 pře Kr. Části její, obsahující mimo 
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§ 13. 

EDICT A MAGISTRATUU M. 

I. Magistratové římští (magistratus popuU RomanO, t. j. ve smysle 
řádů republikánských ti, kdo řídili potřeby státu, byvše k tomu zvoleni 
přímo od občanstva, nebyli při výkonu úřadu svého omezeni na to, prostě 
uskutečňovati zákony lidové nebo právo obyčejové, nýbrž mohli mocí , 
svého úřadu, kde toho potřebu uznali, jednati podle vlastního uvážení, 
neopírajíce se o předpisy zákonů. Zásada tato platila zvláště o magistratech, 
kterým byl svěřen soud nad rozepřemi, týkajícími se práv soukromých. 
Z toho vzešlo pro obor práva a procesu soukromého zvláštní samostatné 
magistrátní ' tV,oření norem, které stalo se velice důležitým pro vývoj řím:: 
ského soukromého práva. 

Civilní pravomoc soudní (iurisdictio) byla u Římanů povždy spo:: 
jena s vrchní úřední mocí (imperium). Příslušela původně králi, později 
konsulům. Zákonem Liciniovým z r. 367 pře Kr. byl postaven vedle oba 
konsuly třetí vrchní magistrat, praetor urbanus, kterému byla jako zvláštní 
obor přidělena soudní pravomoc ve sporech soukromoprávních. Zároveň 
byli zavedeni dva nižší magistrati, aediles curules, a byla na ně vznesena 
iurisdictio v právních sporech ze smluv kupních, učiněných na tržišti, 
a nad jistými přestupky. Od polovice 3. století pře Kr. praetor urbanus 
konal soud pouze v právních spotech mezi občany římskými, kdežto pro 
soudní vyřízení rozepří neobčanů byl ustanoven nový vrchní úředník, 
řečený praetor qui inter peregrinos (nebo inter cives et peregrinos) ius 
dicit, později zkrátka praetor peregrinus. V provinciích měl civilní juris:: 
dikci místodržící. 

lus dicere těchto magistratů záleželo po výtce v nalézání práva v pří:: 
pravném řízení, nesoucím se k ustavení právní rozepře, a v přikázání 
dalšího projednání jejího a konečného rozhodnutí porotcovi (iudicem 
dare, iudicari iubere). V nejstarší době byla tu volnější činnosti magistrata, 

jiné kusy všeobecného řádu obecního pro římské obce, došly nás na měděné desce, která ' 
byla nalezena poblíž bývalé Heraklee. Bruns, č.18.-4. Lex de imperio Vespasiani 
z r. 69-70 po Kr., t. j. komitiemi potvrzené sen a t u s 'c o n s u I tu m, kterým byla vzne~ 
sena tr i b u nic i a pot e s t a s na Vespasiana Značný zlomek z ní jest na desce odkryté ve 
14. století. Bruns, č.56. Četná jsou privilegia veteranorum. Vojínům, současně 
ze služby vojenské propuštěným, bývalo úhrnným nařízením císařským udíleno občanství 
římské a co n u b i u m s peregrinkami. Císařské ' nařízení, obsahující jména jejich, bylo 
p"k jako I e x (d a t a) vyryto na měděnou desku a vyvěšeno v Římě na Kapitoliu a býval 
jednotlivým vysloužilcům vyhotoven výtah z onoho nařízení, a to na měděném dip~ 

tychu, uzavřeném pečetmi svědků, ověřujících správnost opisu. Posud nalezeno takových 
di p lom ů voj e n s k Ý ch z doby od Klaudia d~ Diokletiana ke 120. Příklady má Br u n s, 
č. 98 a 99 a Girard str. 124 ns. 
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přisluhujícího právem v Římě mezi občany římskými, překážkou forma 
řízení soudního. Nebo ve starém občanském procesu ustavovaly strany 
svou právní rozepři tím, že přednášely ústně pevné formule, podle slov 
zákona zdělané (legžs actiones) . Tato forma pro cesná měla v zápětí, že 
mezi občany mohly v Římě na soudě ku platnosti přivedeny býti jen ony 
nároky, které se zakládaly na zákonu lidovém (lex) nebo byly z něho od:: 
vozovány alespoň interpretatione (§ 10,1.). Avšak úplně bezmocným oproti 
předpisům zákona magistrat i tu nebyl. Měltě zajisté právo odepříti své 
spolupůsobení při legisakci (denegare legžs actionern). Práva tohoto mohl 
užiti k tomu, by doplnil mezery v zákonodárství alespoň s té stránky, že dal 
průchod obranám ialovaného" které , v zákonech lidových uznány nebyly. 

Volněji mohl si počínati magistrat, spravující soud nad peregriny nebo 
v provinciích, tedy praetor peregrinus a místodržící v provincii. Řízení 
zde časem vzalo na se tu podobu, že strany ustavovaly právní rozepři 
krátkým spisem, zvaným forrnula, ve kterém bylo stanoveno, za jakých 
p~dmínek žalovaný by měl býti odsouzen, za jakých osvobozen. Lex 
Aebutia pak asi z polovice 2. století př. Kr. připustila řízení s formulemi 
písemními (agere per formulas sive per concepta verba) v občanském 
procesu, konaném v Římě, jako zákonnou formu soudního řízení. Teprve 
v procesu s formulí písemnou magistrat nabyl plné volnosti pro činnost 
pravotvornou. Nebo v řízení tom praetor mohl povoliti formuli (actionem 
dare) i pro takové nároky, které se nezakládaly na právu lidovém a do:: 
sáhly právní povahy teprve zakročením praetorským (actiones praetoržae). 
Vedle toho magistrat připouštěl ovšem formule také pro nároky, příslu:: 
šející ze zákonů lidových nebo podle práva obyčejového (actiones cžvžles). 
Ale on mohl i . v případech, kde nepokládal za příhodnou právní ochranu 
žalobního nároku, ač tento byl úplně odůvodněn podle lidového zákona, 
žalobci formuli naprosto odepříti (formulam, actžonem denegare) nebo ji 
uděliti se zvláštním dodatkem, řečeným exceptio, jímž bylo uloženo po:: 
rotci, aby, bude::li prokázána určitá, po soudu praetorově rozhodná obrana, 
zprostil žalovaného žaloby. 

, II. Všeobecnější platnosti nabyla prvotvorná činnost soudních magi:: 
stratů e d i k t y jejich. Edžctum rnagistratus jest veřejná, písemná vyhláška, 
kterou se oznamuje nařízení magistratovo. Ius edicendž příslušelo všem 
vrchním magistratům, zejmena soudním. Magistratové s civilní jurisdikcí 
soudní je vykonávali hlavně hned, když nastupovali na úřad, aby obe:: 
censtvu oznámili, podle kterých norem krom zákonných hodlají se spra:: 
vovati přisluhujíce právem. Magistratní vyhlášky toho způsobu sluly edicta 
perpetua, na rozdíl od ediktů, vydaných mezi rokem úředním (edžcta re:: 
pentžna, edžcta prout res žncždžt proposžta). Magistrat v ediktech zpravidla 
nevyslovoval přímá právní přikázání, nýbrž oznamoval jen, jaká opatření 
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on hodlá učiniti za těch neb oněch podmínek. I ohlašoval na př.: žudž::: 
ci'tmt dabo; actionem non dabo,. in possessžonem iri žubebo,. bonorum 
possessžonem dabo,. in žntegrum restžtuam,. pacta conventa servabo. Ale 
kromě takových e d i k t ů obsahovalo album magistratní, t. j. pobílené desky 
dřevěné, které byly vyvěšeny veřejně, ještě různé for m u I á ř e pro soudní 
jednání, hlavně vzorce pro formulae actžonum. I označují začasté prameny 
výrazem edictum soujem všech valbu obsažených jednotlivých ediktů, 
,druhdy dokonce veš ker e n o b s ah magistratního a I b a, tedy e'd i k ta 
i formule. 

Edžctum perpetuum pro magistrata, který je vydal, bylo závazným 
původně jen po zvyklosti, jen že když magistrat rozhodl jinak, nežli byl 
stanovil v ediktu, z libovůle nebo ze stranictví, zrušil často jeho nález 
intercessí majitel stejné nebo vyšší úřední moci. Teprve lex Cornelia (67 
př ." Kr.) předepsala, ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent. Též 
mohl magistrat ve svém ediktu pouze prohlásiti, jakých pravidel on sám 
bude šetřiti ve svém úřadování. Jeho nástupce v úřadě takovým prohlášením 
vázán nebyl, aniž správcové ostatních obvodů jurisdikce. Ale ve skuteč:: 
nosti bývala ustanovení, která se byla osvědčila a vyhověla právnímu pře:: 
svědčení národa, přejímána též od nástupců prvního edicenta, kdežto to, 
co se neosvědčilo v praxi, odpadlo obyčejně za krátko. Způsobem tím 
přecházela všecka osvědčená edicta od magistra ta na magistrata (edicta 
,tralaticža), mohla ale vždycky, když to žádaly nové potřeby a názory,. 
býti změněna nebo doplněna novými ustanoveními (edicta nova). I stalo, 
se edictum (soujem všech platných ediktů), jakkoli formálně platilo jen 
pro jediný rok, přece fakticky stá I Ý map e v n Ý m, ro k por o cep ř e~ 
hl í žen Ý m řád e m soukromého práva a procesu. Takovýto vždy jen pro 
jeho úřední okres platný právní řád vydával každý magistrat k civilní ju:: 
risdikci povolaný a vyskytují se tedy v Římě: edictum praetoris urban i, 
edictum praetoris peregrini a edictum aedžlium curulium, mimo Řím pak 
jednotlivá edicta provincžalia. ' 

Kromě práva stanoviti v ediktech a b str a k t ,n í právní normy měli 
soudní magistratové povždy moc stanoviti nové právo pro jed not I i v ý 
pří pad. Mohli totiž v každé dóbě o své újmě pro zvláštní případ dáti 
nebo odepříti actionem neb exceptionem, neopírajíce se ani o zákon ani 
o svoje edicta. Zejména mohla od nich pro nový nárok býti udělena for:: 
mule, která nebyla sepsána podle stálých valbu vyhlášených vzorců, nýbrž 
podle zvláštností konkretního případu (actio in factum). 

III. Ius edicendi soudních magistratů trvalo ~ bylo též skutečně vy:: 
konáváno ještě za principatu. Ale mnohé novoty v právu bývaly magi:: 
stratskými edikty ve skutek uváděny teprve, když k ,tomu , byl dai podnět 
senat. Zejména se naskytalo, že nová právní zásada, uznaná senatuskon:: 
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sultem, byla ustanoveními ediktovými jen zevrubněji provedena. Vedle 
ediktů městských potrvala též jednotlivá edicta provincialia. Avšak čím 
dále tím více byla edicta různých obvodů jurisdikčních sobě sblížena ob:: 
sahem. Tento vývoj zakončil císař Hadrian, dav před r. 129 po Kr. od 
slavného právníka S a I v i a J u I i a n a přehlédnouti a spořádati veškerá edicta 
a způsobiv senatusconsultum, kterým bylo předepsáno magistratům, aby 
J ulianovo spořádání ediktů učinili nezměněné obsahem svého alba. Bu" 
doucí změny a doplňky byly vyhrazeny císařské pravomoci. Pro tuto 
stálou platnost svou slove dílo J ulianovo edictum perpetuum ve smyslu 
novém. K ediktu tomuto, jež obsahovalo jak edicta tak i formuláře, bylo 
jako dodatek přidáno od Juliana edictum aedilium curulium.1 Jakkoli i na 
dále soudní magistratové nastupujíce na úřad vyhlašovali edictum, platilo 
odtud materialně pro celou říši a trvale jediné ediclum. Ale magistratové 
mohli i nadále stanoviti nové právo tím, že pro jednotlivé případy udíleli 
actiones nebo exceptiones in factum . Teprve když řízení per formulas 
a porotní řízení vůbec bylo odstraněno v 3. stol. po Kr. , magistratní alba 
nebyla více vyvěšována při jednotlivých soudech. 

IV: Jak z řečeného se dává, byla u Římanů pravidla právní, která 
čel pala svou právní platnost jediné z úřední moci svých původců . Z vala 
se ius honotarium nebo praetorium. Protivou k tomuto bylo žus civile, t. j. 
právo, které se zakládalo na zákoně komitialném (lex) nebo na pramenech 
právních, jsoucích s ním na rovni (quod legžs vicem obtinet) . Toto roz" 
lišování má svůj důvod v tom, že právní platnost magistratských ediktů 
byla, jak bylo vyloženo, obmezena co do místa a času, kdežto leges a ona 
ustanovení, která měla legis vicem, platila všeobecně a trvale. Proto jest 
pro římské právníky pravým, vlastním právem (žpsum ius) pouze ius civile. 
Ono trvá nominalně, i kqyž jemu odporují ustanovení ediktní, jakkoli 
v takovém případě prakticky, na soudě, byla dávána přednost právu 
ptaetorskému. 

Magistratské předpisy byly vydávány při konání spravedlnosti předem 
jen k tomu konci, aby ius civile bylo podrobněji provedeno nebo dopl" 
něno (žuds civžlis adiuvandi, supplendi gratža). Ale mnohdy magistratové 
stanovili též právní pravidla, nesrovnávající se s právem civilním, aby tím 
právo toto opravili (iuris civilžs corrigendi gratia) . Mohli se odvážiti ta" 

. 1) Ze starších ediktů před Hadrianem zachovalo se nám jen pramálo ve zprávách 
spisovatelů, nejvíce II Cicerona a M. Valeria Proba (de not. iur. V, 1-24). Z e d i k tu 
Had r i a n o v a máme četné zlomky nebo zprávy o jeho obsahu ve spisech římských 
právníků o ediktu, které byly přejaty do J ustinianových Pandekt, hlavně v komentářích 
Ulpianově, Paulově a Gajově k ediktu. V novější době pokusil se o restituci ediktu 
Hadrianova se skvělým úspěchem Len e I, Das e d i c t um per p e t u u m, 2. vyd. 1907. 
Týž vypravil též vydání ediktu u Br u n s e, I, č. 65, 66. 
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,kových změn, aniž se musiJi obávati nepříjemných následků (intercesse 
magistratské, obžal9by trestní po složení úřadu), když šlo o zastaralá usta" 
novení práva civilního a oni měli pro sebe veřejné mínění své doby. S hle" 
d iska toho spatřována v právu magistratském přímo viva vox žuris civžlis. 

Protiva mezi ius civile a ius honorarium proniká celé římské právo 
soukromé. Ve'Škeré právo soukromé jest buď ius civile nebo ius honora" 
dum. Zároveň jest rozdělení toto, jež vztahuje se předem k · právu ob" 
jektivnému, důležitým též pro práva subjektivná. Protiva mezi civilními 
a praetorskými právy subjektivními, se kterou byly spojeny jist~ praktické, 
hlavně procesné rozdíly, jeví se ve všech částech systému římského práva 
soukr.omého. Vedle civilního jest praetorské vlastnictví, právo služebnosti, 
právo obligační a dědické, vedle civilních žalobních nároků (actiones ci" 
viles, actiones quae ipso iure competunt) magistratské nároky (actiones 
honorariae, praetoržae, aediliciae, actiones quae a praetore dantur). Vy:: 
tčený dualismus v právu soukromém podržel i poté, co právo ediktové bylo 
pevně upraveno Julianem, pro práva subjektivní ještě praktický význam. 
Teprve v pozdějším vývoji právním odpadávaly ponenáhlu praktické ná" 
sledky, které se dříve k němu pojily. V J ustinianově právu jest tomuto 
rozeznávání dvojího práva odňata veškera půda. Přes to se zachovává 
i tu nominalně . 

§ 14. 

SEN A T U S CO N S U L T A . 

I. Vedle magistratů a shromážděného občanstva měla účastenství v moci 
státní od původu rada starších, senatus. Po právu byl senat ještě po celou 
dobu r e p u b I i k y v podstatě sborem pouze poradním, a měla snesení 
jeho pouze ráz pouhé rady, pouhého dobrozdání. Ale fakticky dostala se 
v republice ponenáhlu do jeho rukou nejvyšší moc vládní; Na tvorbu no" 
vého práva mohl působiti senat tím, že dal navedení magistratům, aby při 
konání spravedlnosti a vydávání ediktů sjednali platnost určitým pravi" 
dlům. Zákonodárné moci samé však senat postrádal původně úplně. Od 
dob Sullových ji vykonával přece alespoň potud, že zprošťoval jednotlivce 
závaznosti toho neb onoho zákona pro jednotlivý případ (legibu-s solvere) . 
Lex Cornelia r. 67 před Kr. zvláště potvrdila toto dispensační právo se" 
natu. Tato dispensace pHslušela senatu ještě v 1. stol. principatu , přešla 
však časem namnoze na císaře. 

Z a p r i n c i pat u senat dělil se o vládu státní s císařem, byl však vskutku 
namnoze jen orgánem a povolným nástrojem tohoto. Formalně byla práva 
senatu rozšířena. Jmenovitě stanovil senat hned v prvních dobách princi" 
patu přímo též všeobecné právní normy a mělo takové senatus consultum 
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o sobě legis vicem, t. j. stejnou platnost jako zákon lidový. Za Tiberia 
vstoupila senatu'sconsulta úplně na místo snesení hromad lidových a zůstala 
až do dob Severů přední formou římského zákonodárství. T eprve abso~ 
lutné císařství odstranilo úplně zákonodárné právo senatu. 

II. Právo senat svolati a s ním sjednati usnesení (referre ad senatum) 
měli pouze magistratové s imperiem a tribuni plebis. Za principatu měl 
císař nejen právo činiti v senatu osobně ústní návrhy, nýbrž byl také, 
oprávněn zaslati senatu návrh písemný. Takový návrh byl pak v senat~ 
od úřed~íka, obyčejně quaestora, císaři přiděleného, přečten. Maje povždy 
formu císařovy řeči k senatu, nazván byl oratio principis in senatu habita. 
Pochopitelno, že návrh pochodící od císaře stával se časem víc a více 
rozhodným pro snesení senatu, tak že konečně oratio principis sama bývá 
od právníků místo senatuskonsulta uváděna jako pramen práva. 

Snesení, které stalo se z vůle většiny senatorů, bylo sepsáno po skon~ 
čeném sedění od magistrata, který je byl způsobil, u přítomnosti více 
senatorů, kteří pak jsou uvedeni v zápise jako ti, kdožscribendo adfuerunt. 
Ale teprve tím, že listina tato byla podána k aerariu, aby tam ~neseni 
senatu bylo zapsáno, nabylo senatus consultum právní platnosti. Druhdy 
byla senatuskonsulta vyryta na měděné desky a tyto vyloženy veřejně. Ve 
shodě s původní svou povahou státoprávní byla senatuskonsulta sepsána 
i za principatu po způsobu pouhého dobrozdání (senatui placere, videri, 
senatum censere,arbitrari). - Poj m e n o v á n o bývá jednotlivé senatus~ 
consultum prodlouženou formou adjektivní jména rodového nebo příjmi ' 
císaře, který je navrhl, nebo konsulů, za jichž úřadování vzniklo, nebo podle 
předmětu, jedno (S. C. Macedonianum) podle zločince, který dal k němu 
podnět. Značnější nás došlé zbytky senatuskonsult jsou sestaveny u Br u n s e. 

I. 164 ns. 

§ 15. 

C O N S T I T U T ION ESP R INC I P tJ M . 

1. Římský princi pat byl zřízen v lednu 27 př. Kr., kdy Caesar 
O c t a v i a n u s uvedl v platnost novou ústavu státní, podle které stál v čele 
státu doživotní vladař, princeps, císař. Princeps byl formálně magistratem~ 
jehož moc pocházela podle státoprávní teorie z vůle lidu. Jádrem jeho praVO:f 
moci bylo jednak imperium proconsulare, jednak tribunicia potestas, obě 
jako hodnosti doživotní. Kromě túho byla císaři udílena jednotlivá nadpráví 
zv]áštním komicialním zákonem, který slove v Justinianově kompilaci lex de 
imperio nebo lex regia . Mocné bylo postavení císařovo ve správě soudní. 
Byl především oprávněn vyšetřiti a rozsouditi každou trestní věc a každou 
soukromoprávní rozepři na místo řádného soudce. Mnohem důležitější však 
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bylo, že bylo lze odvolati se (appellare) k císaři z každého nálezu soudního, 
a mohl pak princeps nejen zrušiti onen nález, nýbrž učiniti nové rozhodnutí 
ve věci samé. 

Na vývoj právní působili císařové velmi obsáhle a důrazně · nařízeními 
a nálezy, které vydávali ze své moci magistratské. Byly zvány nejvšeobecněji 
constitutiones neboli acta principis. Jsou čtyři druhy: edicta, mandata, 
decreta a rescripta. 

Edicta' principis jsou nařízení císařova, kterými vykonávaje jako vrchní 
magistrat ius edicendi (§ 13, II.), vydával ustanovení zpravidla všeobecná, 
a která oznamoval obecenstvu veřejnou vyhláškou. Mandata jsou instrukce, 
kterými princeps úředníkům svým a místodržícím v provinciích předpi~ 
soval, jakých pravidel mají šetřiti ve správě svého úřadu. Decreta slovou 
rozsudky, kterými císař rozhodl jednotlivé právní rozepře naň vznesené. 
Rescripta principis pak jsou písemná dobrá zdání císařova o jednotlivých 
právních sporech. Úředníci, najmě místodržící v provinciích, předkládali 
totiž začasté, když jim vzešla pochybnost, císařovi případ, o který šlo 
(relatio, consultatio), načež císař jim oznámil reskriptem rozhodnuti'případu. 
Časem pak přiházelo se a vcházelo víc a více ve zvyk, že strany ve sporu 
jsoucí' samy vznášely na císaře prosby (preces, libelli, supplicationes) o jeho 
dobrozdání. Odpovědí (rescriptum), ve které na jednostranné vylíčení 
žadatelovo princeps stanovil, podle jakých právních pravidel případ se ' má 
rozsouditi, byl vázán soudce spor rozsuzující, předpokládajíc, že co ž~datel 
byl udal, bylo pravda. Co se týče vnější formy, bylo rescriptum vydáno 
jako samostatný dopis (epistola), anebo byla prostě pod písemní dotaz při~ 
psána odpověď (subscriptio, adnotatio). První formy užívalo se při reskrip~ 
tech k úřadům, druhé obyčejně naproti soukromým stranám. Ve formě listu 
(epistola), svědčícího jednotlivému úředníkovi nebo městllm té nebo oné 
provincie, byla vydána též všeobecná nařízení císařů, druhdy i bez před~ 
chozího dotazu adresátova. Na příjemci samostatn~ho listu bylo pak, aby jej 
po případě uvedl ve' známost veřejnou. Rescriptum, vydané osobám soukro~ 
mým (subscriptione), nebývalo doručeno jim samým, nýbrž, jak zavedl asi 
císař Tra ja n nebo Had r i a n, bývala podání stran s připojenými k nim 
subscriptiones občas hromadně veřejně vyvěšována a bylo to zůstaveno 
žadateli, aby si z této 'vyhlášky (liber libellorum rescriptorum propositorum) 
pořídil ověřený opis žádaného vyřízení. Decreta a rescripta obsahovala 
mnohdy pouze rozhodnutí podle právních norem již platných a měla pak jen 
povahu rozsudku soudního. Často však byla v nich vyslovena právní pra~ 
vidla, která v posavadním právú obsažena nebyla, a bylo takto dekretem 
nebo reskriptem stanoveno pro jednotlivý případ nové právo. Bylo~li vůlí 
panovníkovou, aby nařízením jeho byla poskytnuta právní výhoda pouze 
pro tento jednotlivý případ, neplatila ovšem taková constitutio personalis 
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pro jiné případy téhož druhu. Pokud však obsah konstituce nebyl takovým 
způsobem omezen, mělo decretum nebo rescriptum právní platnost nejen 
,pro jednotlivý, jím zvláště rozhodnutý případ, nýbrž i pro všecky případy 
stejné, aniž by činilo rozdílu, zdali tato všeobecná platnost byla přiznána 
konstituci přímo jejím slovným zněním (constitutio generalis) čili nic. 

Právním základem p I a t n o s t i konstitucí císařských byla úřední moc 
císařů, jimž lex de imperio přiznávala nejúplnější volnost nařizovací. I platila 
po zásadě edicta principis jen pro dobu vlády císařovy, pozbyla ted y nej~ 
později smrtí jeho právní 'moci. Zpravidla obnovoval ovšem nástupceedicta 
svého předchůdce třebas jen mlčky, takže velká č~st císařských ediktů měla 
fakticky trvalou platnost. Mandata principis pak platila pouze pro toho 
úředníka, jemuž svědčila, tedy jen pro jeho úřední okres i dobu a jen pro 
trvání vlády císaře, který je vydal. Ale tím, že jistá právní pravidla byla 
přejata ve všecka mandata, vydaná úředníkům stejné kategorie, a byla v nich 
zase a zase opakována ocl pozdějších císařů, nabyla také ona pravidla fak~ 
ticky povahy všeobecných a trvalých norem právních. Také decreta a re~ 

' scripta podržovala formalní platnost pouze, pokud vládl dekretující nebo 
reskribující panovník. Avšak též o nich lze říci, že zachována bývala v trvalé 
platnosti přímým nebo nepřímým potvrzením pozdějšími vladaři. Když pak 
v pozdějším vývoji monarchická idea římského principatu se sesilovala 
víc a více, počal se ujímati názor, že všecky druhy konstitucí císařských mají 
legis vicem, t. j. stejně všeobecnou a trvalou platnost právní, jako zákon 
lidový. Mínění to zastávají všeobecně římští právníci od dob Hadrianových, 
odvolávajíce se hlavně k lex imperii, ježto prý tímto zákonem lid všecku 
svou moc přenesl na císaře. 1 

II. Od principatu, jejž zřídil A u g u s t u s, liší se podstatně n o v é 
c í s a ř s tví, ku kterému položil základ D i ocl e t i a n u s (284 - 305 po Kr.), 
a jež pak dobudoval Co n s t a n t i n u s (324- 337 po Kr). Clsařství toto jest 
i co do formy dokonalou m o n a r chi í a b s o I u t no u. V ní přísluší císa~ 

řovi vlastní zákonodárství, a to výhradně a neobmezeně, a odpadá veškerá 
pravotvorná činnost jiných orgánů. P r a m e n e mno v é hop r á v a jest v té 
době výlučně z á k o n o d á r s tví c í s a ř s k é. 

Zákonodárnou moc vykonávali nyní císařové hlavně tím, že vydávali 
vše ob e c n é zákony (leges generales). Bývaly vydávány ve třech různých 
for má c h. Jedna z nich se vyvinula patrně ze staré oratio principis in senatu 
habita (§ 14, II.) a zove se také teď oratio: císařský zákon byl zaslán 

1) Co n s ti t u t i o p ri n ci p i s est quod imperator de cr e t o vel e d i ct o vel e p i~ 
s t u I a constituit, nec unquam dubitatum est, quin id leg i s v i c e m ob t i ne a t, cum 
ipse imperator per legem imperium accipiat. Gai. 1,5; Quod principi placuit, 
1 e g i s ha bet v i g o r e m: utpote cum leg e r eg i a, quae de imperio eius lata est, po~ 
pulus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. D. 1,4, 1 pro U Ip. 
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jednomu z obou říšských senátů v Římě nebo .v Konstantinopoli a přečten 
v jeho sedění od vyššího úředníka. 'Druhá forma, opírající se o dřívější 
edictum principis, záležela v tom, že veřejným vyvěšením vyhlášen byl 
zákon, ve kterém císař dával právní předpisy přímo svým poddaným veške~ 
rým (ad populum) nebo části jejich (ad populum urbis Romae). Z převalné 
části však byly leges generales vydávány v ten způsob, že císař v nich vy~ 
zýval vrchního úředníka říšského, obyčejně praefekta pr aetorio k veřejné 
vyhlášse zákona, která byla pak provedena edikty podřízených úředníků. 
Mandata principis jakožto pramen nového práva po čase se více nevysky::: 
tují. Decreta i rescripta pak podržela jen pro jistou dobu dřívější moc 
zákona. Sice ještě Diokletian ' vydal nes četná r,escripta pravotvorná. Ale 
počínajíc již Konstantinem Vel. byla platnost reskriptů a dekretů čím dále 
tím více omezována, až jim byla moc závazná ponechána pouze pro jednot::: 
livý, jimi rozhodnutý případ. Později zase jim byla vrácena dřívější moc 
zákonná zprvu jen částečně, od Justiniana však téměř úplně. Jaksi uprostřed 
mezi všeobecnými zákony císařskými a reskripty byly pragmatic~e sanctio::: 
nes, pragmatica, císařská to ustanovení, vydaná ve prospěchu veřejném 
jednotlivým korporacím, obcím a jiným jednotám, obyčejně na žádost jejich. 

R o zdě len í říš e římské ve dvě polovice (partes Orientis a partes 
OcCidentis) nebylo na újmu jednotě zákonodárství. Nebo rescripta a zákony, 
vydané od císaře jedné polovice říšské, platily samy od sebe i v polovici 
druhé, což mělo v zápětí, že konstituce císařské bývaly zpravidla vydávány 
jménem obou císařů (Augusti), i když nařízení pocházelo jen od jednoho. 
Podle nařízení Theodosia II. a Valentiana III. z r.429 měl však 
každý jednostranně vydaný zákon nabýti ' platnosti v druhé říšské polovici 
teprve tím, když byl úředně oznámen vladaři jejímu, a byv přijat od něho, 
byl pro ni veřejně vyhlášen. 

III. Constitution~s .principum zachovaly se nám velkým počtem ve sbír::: 
kách 5. a 6. století. Nejhlavnější konstituce, zachované nápisy z doby prin::: 
cipatu, jsou otištěny u Br u n s e, 1., str. 249 ns. Viz dále Ha e n e 1, Corpus 
legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum. 1857, 1860. 

§ 16. 

R ESP O N S A P RUD E N T I U M. 

I. První základy římské vědy právní byly položeny ve s bor u po nt i::: 
f i k ů. Znalost práva i soudního kalendáře (fasti) patrický sbor pontifiků 
dovedl prý na dlouho zatajiti obecenstvu" až kolem r. 300 ph Kr. C n. 
F I a v i u s, písař censora Appia Klaudia, vyvěsil na foru soudní kalendář 
a uveřejnil sbírku legisakcí (ius civile Flavianum). Od polovice 3. století 
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př. Kr., kdy T ib e r i u s Co r·u n c a n i u s, první plebejský ponHfex maximus, 
jal se vyučovati právu veřejně, znalost práva stala se svobodnou a samostat~ 
nou naukou, nejsouc více přístupnou pouze členům sboru kněžského . 

Činnost právníků římských, jsouc po výtce praktickou,1 .záležela hlavně 
v udílení dobrých zdání právních o konkretním případu na uči:: 
něnýdotaz(respondere), v opatrném sdělání právních jednání (ca:: 
vere) jakož i v přispívání stranám v jednání soudním, zvláště navrhováním 
vhodných formulí procesných (agere) . Ve všech těchto směrech bylo na 
právnících, zvaných od dotazů na ně vznášených iuris consulti, žádáno po:: 
moci obsáhlou měrou nejen od soukromých osob, nýbrž i od magistratů 
a porotců. Týkalo"li se responsum otázky, která byla předmětem soudní 
rozepře, přiházelo se druhdy, že respondent zastával na soudě proti jinému 
odporujícímu dobrozdání pravost svého responsa (disputatio forž). Jsouc 
dobrozdáním muže všeobecné důvěry požívajícího a práva znalého, respon:: 
sum iurisconsulti mělo ovšem nemalou váhu, ale nebylo za republiky po 
právu závazným pro soudce. Pouze nepřímo, t. j. stavše se právem obyčejo:: 
vým, nabyly výklady pravoznalců začasté platnosti právní.2 

II. Za p r i n c i pat u bylo udílení právních dobrozdání o jednotlivých 
případech co do formy a účinků od císařů zevrubněji upraveno. Augustus 
a jeho nástupcové udíleli vynikajícím právníkům ius respondendi, t.j. zmoc:: 
ňovali je, aby dávali responsa z p o vol e n í c í s a ř o v a (ex aucforitate 
principis respondere). Responsa tato měla býti vydána a na soudě ode:: 
vzdána psaná a zapečetěná. Ius respondendi zvýšilo zajisté nemálo vážnost 

1) K literatuře právnické položil základy S ex t u s A e 1 i u s Pa e t u s Ca t u s konsul 
r. 198 př. Kr. Od něho pochází první právnické dílo T r i per t i t a neboli i u s A e 1 i a nu m, 
připojující k zákonu XII tabulí interpretaci jeho ale g i s a c ti on es. Též právníci, 
následující po S. Aeliovi, najmě M. Porcius Cato Censorius (zemř. 149 př. Kr.), 
syn jeho příjmím L i ci n i a n u s (zemř. 152 pře Kr.), P. Mu ci.u s S c a'e vol a (kons. 133), 
M. Man i 1 i u s (kons. 149) a vrstevník jejich M. Jun i u s Br u t u s omezovali se na to , 
že sepisovali a sestavovali formule pro právní jednání nebo dobrá zdání o jednotlivých 
případech. Vlastní vědecký ráz dal právnické literatuře teprve Q. Mu c i u s S cae vol a 
(konsul r. 95), vytvořiv první system práva ' civilního (i u ri s ci v il i s li b r i X VII 1). 
Mezi četnými žáky jeho vynikl nejvíce C. A q u i 1 i u s G a II u S. K větší formalné doko. 
nalosti přivedl soustavné vzdělávání práva Ser v i u s S u I p i ci u s R u f u s (zemř. r . 43). 
Z velikého počtu jeho žáků by li hlavně A u 1 u s O fi li u s a Alf e n u s Var u s (kons. 
39 pře Kr.). 

2) S udílením právních dobrých zdání souvisí též nejstarší v y uč o v á n í p r á v ů m. 
Kdož chtěli se poučiti o právech, činili to v ten způsob, že přidruživše se k tomu neb 
onomu pravoznalci, byli přítomni, když udílel r e s p o n s a. Při této příležitosti rozpředl 
se výklad o právních pravidlech, o která dobré zdání se opíralo. Ke konci republiky 
vyskytuje se však již vyučování začátkům pravovědy ve formě souvislého výkladu 
theoretického. Slove i n s t i t u e r e na rozdíl od i n str u e r e, které znamená, jak se po. 
dobá, onu více p~akticko~ přípravu pokročilejších, kterou jim poskytoval i u r i s co n. 
s u I t u s tím, že je poučoval o právní stránce případů jemu předložených. 

JO 

právníka jím poděleného a platnost responsa jeho, ježto ku mravní váze 
jeho přistoupla ještě politická. Přece však ani responsum autorisovaného 
právníka . nemělo té moci, že by soudée byl právně zavázán jím se říditi . 
Stejná platnost jako právním dobrým zdáním privilegovaných právníků, 

učiněným o konkretním sporném případu, byla záhy přikládána též mí:: 
něním oněch pravoznalců, vysloveným ve spisech jejich. Zevrubněji určena 
byla právní platnost právnických spisů reskriptem císaře H a cl r i an a, který 
stvrzuje, jak se zdá, dávnou zvyklost, ustanovil, že když se mínění auto:: 
risovaných právníků shodují, pravidlo takto všeobecně přijaté (ius receptum) 
má moc zákona, neshodují::li se však právníci (ius controversurri), že soudci 

. jest volno se říditi kterýmkoli míněním.1 Rozhodnutí právníků jak v dobro:: . 
zdáních o praktických případech, tak i v literárních dílech obsažená, vše:: 
obecně responsa prudentium zvaná, stala se odtud p r a m e n e m ob jek:: 
t i v n é hop r á v a, a to pramenem, který legis vicem obtinet.2 

Principatem počíná se pro římskou literaturu vědy právnické epocha 
k 1 a s i č n o sti. Vědě právní dali tu .nový směr především dva právníci, 
kteří podrželi po celé století rozhodný vliv na rozvoj její, Labeo za Augusta 
a Sabinus za Tiberia. M. Antistius La b e o (zemř. mezi 1. 10 a 22 po Kr.) , 
příkrý republikán ještě za principatu, vynikající nadáním a všestrannou 
učeností, dospěl ke mnohým posavadnímu učení ' odporujícím názorům 
a naukám. Proti němu hájil posavadní učení hlavně C. Atejus Ca pit o 
(zemř. 22 po Kr.), vrstevník a politický odpůrce . labconův. Massurius 
S a b i n u s proslavil se spisy, které vedle děl labeonových lze pokládati 
za východiště klasické právovědy, což platí zvláště o jeho libri tres iuris 
civilis, obsahujících zdokonalený system práva civilního. Důležité bylo, že 
Sabinus v různých otázkách nepřisvědčoval labeonovi a že na učebním 
ústavě, na kterém učil právům Sabinus, též jeho nástupcové v této čin:: 

nosti hájili mínění jeho, kdežto na jiném učilišti, které byl založil pří:: 
vrženec labeonův Sempronius Pro c u I u s, zastávána byla rozhodnutí 
labeonova. Vědecký rozpor tento se přiostřil, když počet sporn)Tch otázek 
časem valně vzrostl. Způsobem tím povstaly a potrvaly až do dob Hadri:: . 

1) R e s p o n s a p rud e nt i u m s u nt sen ten t i a e e top i n i o nes e o rum, q u i. 
b u s per m i s s ume s t i u r a co n der e.Quorum omnium si in unum sententiae con. 
currunt, id quod ita sentiunt leg i s v i c e m obtinet; si vero dissentiunt, iudici licet , 
quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Had ri a ni significatur. G a i. 1, 7. 

2) U čit e I s k á činnost právníků měla za principatu podstatně stejnou podobu jako 
za republiky. Napořáde vyskytují se dvě základní formy právnického vyučování , insti. 
tu e r e a i n str u e r e. Ale novotou bylo, že vyučování tou i onou methodou dálo se 
n yní ve zvláštních posluchárnách veřejných (a u d i t o r i a nebo s t a t i o nes i u s P u· 
blice docentium aut respondentium). Taková učiliště právnická byla nejen 
v Římě, nýbrž i v zemích mimoitalských, jmenovitě v Berytě, v Alexandrii, v Athenách 
a v Caesarei. 
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• I 

anovych dvě vědecké strany, jichž rozdílnost jeví se nám podle docho~ 
vaných pramenů v kontroversích, d~uhdy dosti detailních. ] Jsou to š k o I y 
(sectae, scholae), Pro k u I i a n ů a S a b i n i a n ů. Vedle Sabina měl vyni~ 
kající účastenství v řízení jeho školy C. C a s s i u s Longinus a slují po něm 
Sabiniané mnohdy Cassiani. Jako Prokuliané Labeona, čítali Sabiniané 
mezi své Kapitona. 

Za císaře Hadriana byl první právnickou autoritou Salvius J u I i a n u s, 
slovutný edicti perpetui conditor (§ 13, III.), jehož spisy, hlavně digestorum 
libri XC, obsáhlý to system celého římského práva, byly nad jiné rozhod~ 
nými pro vývoj právní vědy. Vedle Juliana vystupuje v popředí jako samo~ 
statný a pronikavý myslitel starší vrstevník jeho P. Juventius Cel s u s syn 
(konsul r. 129 po Kr.) a byli jako právníci velice váženi Sex. Caecilius 
Africanus a Sex. Pomponius. Poněkud později (alespoňaždor. 178) 
psal G aj u S.2 Jeho spisy, zejména commentarii quattuor institutionum, poží~ 
valy později ve východní polovici říše veliké autority, takže první vyučo~ 
vání v právích dělo se tam až do J ustiniana na základě Gajových Institucí. 

K slavným právníkům z dob Severů činí přechod L. Ulpius Marcellus 
a Q. Cervidius S cae vol a, učitel Papinianův. Aemilius Pap i n i a n u s 
pak, praefectus praetorio za Septimia Severa, usmrcený r. 212 k rozkazu 
Karakally, byl od pozdějších právníků a císařů ctěn a slaven jako první 
mezi právníky. Spisy jeho, mistrné důmyslným odůvodněním a úsečností 
rozhodnutí, mezi nimi hlavní jeho díla quaestionum libri XXXVII a respon~ 
sorum libri XIX, působily rozhodným způsobem na právovědu a praxi 
následujících věků. Již kleslou sílu tvůrčí vykazují mladší vrstevníci Papi", 
nianovi, Domitius U I p i a n u s (zemř. r. 228) a Julius P a u I u s, oba za 
Alexandra Severa praefecti praetotio. Činnost jejich záleží z veliké části 
v tom, že sebrali a zpracovali výsledky posavadní jurisprudence. Pozdější 
praxe a zákonodárství ctily je jako první právníky po Papinianovi. První 
polovici 3. století náleží ještě Herennius Mo des t i n u s, jenž bývá po~ 
kládán za posledního právníka klasického.3 

1) Zda jevil se rozdíl i v různosti methody vědecké nebo ve způsobu právní in::: 
terpretace, jest sporno. 

2) Ani vrstevníci Gajovi ani pozdější právníci klasičtí se jeho nikdy nedovolávají. 
Tuto a jiné osobnosti Gajovy se týkající záhady někteří vysvětlují tím, 'že Gajus byl 
učitelem práv v provincii. 

3) Z klasické právnické literatury římské dochovaly se na nás značné zbytky po::: 
zdějšími sbírkami, hlavně J ustinianovými Pandektami, kteréžto obsahují přečetné výpisky 
ze spisů klasických právníků, ovšem vytržené z původní souvislosti. Podle původního 
pořadu a znění hledí úryvky tyto podati Lenel, Palingenesia iuris civilis, 2 sv. 
1889. Některé spisy došly nás samostatně. Co se z<!chovalo z doby před Hadrianem, 
jest pojato do sbírky Bremer, Iurisprudentiae antehadrianae quae super::: 
s u nt, 2 sv. 1896-1901. Zbytky právnických knih krom děl, zachovaných J ustinianovou 

32 

III. Vylíčené pravotvorné působení právníků zanikalo, když v polovici 
3. století po Kr. nastal rychlý úpadek pravovědy samé a rostoucí absolu~ 
tismus císařský nestrpěl vedle sebe více samostatného pramene práva. Dobrá 
zdání právníků byla úplně zatlačena rozhodnutími císařů samých a jakkoli 
žus respondendž bylo ještě po jistou dobu udíleno a vykonáváno, nebylo 
vedle přečetných reskriptů císařských více místa pro responsa prudentium 
jako prameny nového práva.1 Spisy dřívějších právníků podržely svou 

sbírkou, vydali hlavně H u s c h k e, I u ri spr ude n t i a e a n t e i u s t i n i a n a e q u a e s u::: 
persunt, 1. II, 1 v , 6. vyd. vypravili Seckel a Kiibler 1908 a 1911; Kriiger, 
Mommsen, Studemund, Collectio librorum iuris anteiustiniani 1.,11., 
lIL, 1878-1905. B a v i e r a, Fontes iuris Romani antejustiniani. Pars II. Auctores 1909. 
Viz též G i r ar d, Textes. Ze zbytků těch jsou nejdůležitější: -

1. Gai institutionum commentarii quattuor. Spis ten nám zachoval 
ve výtahu o 2 knihách, přijatém do Breviaria (§ 19, II , 1.) a zvaném G a i e pit o m e 
neboli západogotský Gajus. R. 1816 pak byly odkryty úplné Instituce Gajovy, opsané 
asi v 5. století, v palimpsestu knihovny kapitoly Veronské. R. 1898 pak shledány byly 
úryvky výkladů o Gajových Institucích na palimpsestu Autunském, napsané v 5. století. 

2. T . zv. fragmenta Ulpiani, t.j. část výtahu ze spisu Ulpiani liber sin::: 
gularis regularum, kterýžto výtah byl sdělán brzy po r. 320. Z Ulpianových 
li br i d u o i n s t i t u t i o n u m byly odkryty ve Vídeňské dvorní knihovně zlomky na 
6 pergamenových proužcích. 

3. Julii Pauli sententiarum ad filium libri quinque. Byly přejaty ve 
výtahu a se Ziněnami do Breviaria a zachovaly se krom toho v úryvcích y právních 
sbírkách, v § 19. uvedených, a v Justinianových Pandektách. 

4. Tak zv. fragmentum Dositheanum. Mezi úlohami ke cvičení v pře::: 

kladech z řečtiny do latiny, které v jednom z rukopisů jsou připojeny ke spisu A r s 
g r a mm a t i c a magistra D o s i t h e a ze 4. století, zachoval se zlomek právnického spisu 
z doby klasické; jednající o rozvrhu práva a o způsobech manumisse. 

5. Fr a g m e n t a de i u r e f i s c i, zlomky to z právnického díla, náležejícího konci 
2. nebo počátku 3. století, nalezena byla na dvou listech perga~enových zároveň s Gajem 
ve Veroně. 

6. Fragmen'tum de formula Fabiana, jež jest klásti do konce 2. nebo po::: 
čátku 3. století, zachovalo se na pergamenovém listu z Egypta. 

1) Za absolutního císařství byly v Římě, v Konstantinopoli a v Berytě p r á v nic k é 
š k o I y, na nichž učili pro f e s s o r e s neboli a n tec e s s o r e s, státem dosazení a placení. 
Vedle nich byly též právnické ústavy, jichž učitelové nebyli ustanoveni od státu, jako 
v Athenách, v Caesarei a v Alexandrii. J ustinian potlačil ústavy naposled jmenované. 
Předepsán byl pevný řád studijní, jak následuje. Před Justinianem bylo vyučování 
rozměřeno na čtyři ' léta. V p r v ním ročníku, jehož posluchači zvali se dup o n d i i , 
bylo přednášeno o Institucích Gajových, po nich o 4 I i b ri s ing u I are s, jednajících 
o zřízeních práva civilního: res uxoria, tutela, testamentum a legatum. Po:: 
sluchačům ročníku dr u h é h o, pojmenovaným e d i c t a I e s, byly vykládány 1. část ko::: 
mentáře k ediktu (»p r i map a r s leg u m«) a několik titulů z části druhé (»d e i u d i::: 
c i i s«) a třetí (»d e r e b U s«(). Pro rok tře t í byly nařízeny přednášky o zbývajících titu::: 
lech 2. a 3. části ediktové , a o 8 knihách z Papinianových r es po n s a a byli proto po::: 
sluchači poctěni jménem Pap i n i a n i s t a e. Ve čtv rt é m roce měli studující, zvaní nyní 
A'Ú "C(J..L, studovati soukromě r e s p o n s a Paulova. - O studijním řádu J ustinianově viz § 20, III. 
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právní platnost. Ba z nich bylo nyní čerpáno starší právo výhradně. I zna::: 
mená pak v této době ius vetus neboli zkrátka ius spisy právnické s ostat::: 
ními v nich vyloženými prameny staršího práva, stojíc v protivě proti 
leges, t. j. k císařským zákonům, výhradnému to pramenu nového práva. 

Nesnázi, která vzcházela při užívání děl právnických na soudech z veli::: 
kého objemu právnické literatury a z pře četných kontroversí, snažilo se 
odpomoci císařské zákonodárství dílem tím, že určilo, ke kterým práv::: 
nickým spisům smělo býti přihlíženo, dílem tím, že dalo předpisy o užití 
právních p'ravidel, náležejících k ius controversum. Nejdále zasáhl v tom 
směru z á k o n Va len t i a n a III. a T h e o d o s i a II., vydaný r. 426, t. zv. 
citační zákon.1 Ustanovil, aby bylo hleděno pouze ke spisům Gajovým, 
Pap i n i a n o v Ý m, U 1 p i a n o v Ý m, P a u lov Ý maM ode s ti n o v Ý m, 
jakož i ke spisům všech těch starších právníků, jichž se ' dovolává oněch 
pět jmenovaných. U váděl:::li by kdo některého z těchto starších právníků, 

měl předložiti původní text spisu citovaného a pravost předloženého textu 
prokázati porovnáním s rukopisy spolehlivými. G a j o v i, který za živa 
nebyl autorisovaným právníkem, byla autorita zvláště a s důrazem přiřčena . 
Dále ustanovil zákon citační, že když z uznaných spisů se uvedou mínění 
sobě odporující, má platiti ono pravidlo, pro které jest vět š i n a auktorů. 
Když by byla rovnost hlasů, mělo rozhodnouti mínění Papinianovo a směl 
soudce podle vlastního uvážení voliti mezi míněními uvedenými jen ten::: 
kráte, když ' by o případě, o který šlo, nebylo žádného rozhodnutí Papi::: 
nianova. Zápověď Konstantina Vel. z r. 321, aby nebyly citovány 
Ulpianovy a Paulovy notae k Papinianovi byla opětována, Paulovy Sen::: 
tentiae však měly býti vždycky rozhodnými. 

§ 17. 

rus CIVILE, IUS GENTIUM A NATURALE. 

Jako v graekoitalickém starověku vůbec platil princip personality práv, 
též staří Římané vycházeli z myšlenky, že právní řád jimi vytvořený jest 
určen pouze pro občany římské (Quirites , cives Romani). Právo, které 
platilo v nejstarším Římě, jest ius Quicitium nebo, jak. později slove, ius 

1) Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa fir . 
mam us. Eorum quoque scientiam, quorum sententias praedicti omnes suis operibu~ 
miscuerunt, ratam esse censem us: si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum 
codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior 
numerus vincat auctorum , vel si numerus aequalis sít, eius partis praecedat auctoritas, 
in qua excellentis ingenii vir Pap i n i a n u s emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit 
duobus. C. Th. 1, 4,3. Theod. et Valentinian. 
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civile (sc. Romanorum). Jest to právo ryze národní, právo platné výhrad~ě 
pro občany římské, takže pouze tito mohou býti účastni právních poměrů, 
upravených jeho normami. 

Podle dotčeného starořímského názoru byli cizinci po zásadě nezpů::: 
sobilými práva postrádali jmenovitě ochrany u římských soudů. naprosto. 
Ale ode dávna byly činěny výjimky z této příkré zásady. Mezinárodními 
smlouvami přátelskými byla povolena tu v užších, tu v širších mezích 
příslušníkům cizího státu volná tržba na půdě římské a zabezpečena reci:: 
peratio, t. j. p.rávo přivésti k platnosti u soudu římského nároky, vzniklé 
z oné tržby . Jakého řízení soudního a práva mělo býti užito na takové 
případy, bývalo zvláště -ustanoveno jednotlivou smlouvou mezinárodní. 
Pokud ustanovení ta nedostačovala, bylo při rozsuzování právních rozepří 
hleděno ke zvyklostem mezinárodního, hlavně řecko::: italského obchodu 
nebo k novým předpisům, které magistratové spravující soud cizinecký
od polovice 3. stol. pře Kr. praetor peregrinus a místod'ržtcí v provinciích 
(§ 13, 1.) - vydali mocí svého úřadu (imperium) a pojali časem do svých 
výročních ediktů. Tou měrou pak, jak se šířilo nadvládí Říma nad pere::: 
grinskými státy a obcemi s ním spolčenými nebo jemu poddanými, od::: 
padávaly zvláštní mezinárodní smlouvy o právní ochraně obchodu cizinec::: 
kého a přestávalo tím ono právo cizinecké, kterého se užívalo pouze podle 
mezinárodních zvyklostí právních nebo podle nařízení magistratních, býti 
pouhým právem podpůrným. Toto mezinárodní právo soukromé, vytvořené 
právem obyčejovým nebo předpisy magistratskými, jímž se spravovaly 
všeobecně římské soudy, když slo o p.rávní posouzení poměrů občanů 
římských k c i z i n c ů m (peregrini) nebo cizinců mezi sebou, slulo ius 
gentium. vývoj jeho počíná se hlavně od polovice 3. století pře Kr: 

Ius gentium zjednávalo si časem víc a více platnosti také pro poměry 
mezi občany ř í m s kým i samými, vnikajíc právem obyčejovým nebo na::: 
řízeními praetorů městských též do soudů občanských. I jest pak již v l. 
století pře Kr. ius gentium . ona část římského soukromého práva, která 
platí společně pro vše ch n y v území římském meškající s v o bod n é 
(Řírnany i peregriny). Vedle tohoto nenárodního p~áva soukromého platilo 
ius civile jako právo určené výlučně pro občany římské. Ius gentium upra:: 
vuje podstatně pouze soukromý obchod majetkový. V právu rodinném 
a dědickém má výhradn€> ·panství právo národní : pro Římany ius civile, 
pro cizince právo jejich domovské obce. Hlavně ovládá ius gentium obchod 
obligační. Ius civile podrobovalo právní jednání i na tomto poli přísnému 
formalismu. Ale ius gentium tu popřává obchodu více volnosti. Na kolik 
vůbec předepisuje formality, objevují se tyto jen jako zeslabené formy 
práva civilního. Avšak namnoze jest pro ius gentium karakteristickou přímo 
·bezforemnost jeho právních jednání. . 
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, Ius gentium, jak posud bylo vyloženo, bylo právem p r a k t i c kým. 
Byloť částí platného práva římského: právem, jehož bylo užito sice na 
všecky lidi svobodné, ale jen na kolik byli v území římském, právem, 
které mělo svůj původ ze stejných pramenů jako ostatní právo římské. 
T h e o ret i c k y nazírají ovšem právníci římští na ius gentium jinak. Nebo 
oni pojímají ius gentium jako právo vše I i d s k é, platné u všech národů. 1 

K tomuto právu domněle světovému počítají pak nejen právní pravidla, 
která u římských soudů skutečně platila jak pro občany tak i pro cizince, 
nýbrž též některá již nejstaršímu právu civilnímu náležející pravidla a zří~ 
zení, která sice se zakládala na principu povšechnějším, uznaném i u ji~ 
ných národů, ale ve své podrobné úpravě byla zvláštní římská, takže 
právní účinky jejich, jak nastávaly pro občany římské, byly nepřístupny 
cizincům. To platí např. o otroctví, o nabytí práva vlastnického okkupací, 
tradicí a pod. . 

Podle některých právníků římských jest ius gentium totožné s ius 
naturale, t. j. s právem,' které prý vyplývá ze samé přirozené povahy lidí 
a poměrů (ratio naturalis)~ a právě proto jest společné všem lidem. Jiní 
různili iils naturale od ius gentium vytýkajíce, že pravidla jednoho od~ 
porují druhdy ustanov~ním druhého, a bylo na pře otroctví odvozováno 
z ius gentium a zároveň tvrzeno, že iure naturaZí všichni lidé jsou svo~ 
bodnými. U I p i a n 2 dokonce odvažuje se výroku, že ius naturale jest 
právem, které platí od přírody pro všechny živočichy, a 'odlišuje od něho 
ius gentium jako právo, které jest společné pouze lidem. 

Od té doby, co ius gentium platilo také pro právní vztahy římských 
občanů mezi sebou, nabývalo ono' v římském právu soukromém víc a více 
půdy na úkor práva civilního. Rostoucí měrou byl stírán se starého práva 
jeho svéráz národní, zmírňoval se příkrý formalismus domácích zřízení 
právních, a nabývalo římské právo povahy universálnější, jak to hovělo 
potřebám světového obchodu národů antických, soustředěných kolem moře 
Středozemního . Toto hnutí bylo podporováno pravotvornou činností ma~ 
gistratů, císařů a pravoznalců . Ve směru stejném působilo i nejnovější zá~ 
konodárství císařské a byl to hlavně J u s ti n i a n, který dovršil tento vývoj, 
odstraniv jmenovitě celou řadu starších zřízení práva civilního nadobro. 

1) Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio partim eommuni 
omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius eonstituit, id 
ipsius proprium est voeaturque i u s e i v i 1 e, quasi ius proprium ipsius civitatis; quod 
vero naturalis ratio inter omnes homines eonstituit, id apud omnes populos peraeque 
eustoditur voeaturque i u s gen t i u m, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque 
Romanus partim suo proprio partim eommuni omniuIll hominum iure utitur. G a i. 1, 1. 

2) D. 1, 1, 1,3. Ius naturale est, quod natura omnia animalia doeuit: nam ius 
.istud non humani generis proprium, sed omnium animalium eommune est. Bine deseen~ 
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Tyto a Jl~e změny v starém národním právu římském činilo pozdní 
zákonodárství císařské mnohdy, dávajíc se uná'šeti proudem hellenistickým. 
Právoř e c k é, t. j . soubor právních zásad, společných všem právům obcí 
řeckých, udrželo se i poté, co ex constitutione Antonina z r. 212 po Kr. 
stali se téměř všichni svobodní obyvatelé' říše občany římskými, jichž 
personálním právem bylo odtud římské ius civile, přece jen jako místní 
právo obyčejové. V dobách podiokletianských pak podlehlo tomuto právu, 
jehož širokým polem byla celá východní polovice říšská, do jisté míry 
samo právo římské. Nebo od Konstantina Velikého rozhošťuje se v právu 
římském víc a více živel řecký, aniž se této době pokleslé vědecké tvorby 
právnické všude poštěstilo sloučiti tyto novoty zákonodárné s římským 

. právem klasickým v jednotu organickou. Každým způsobem však pravo~ 
věda, pěstovaná ve východních universitách, působila 'svojí doktrinou na 
vývoj práva římského a konečnou jeho formulaci v zákonících justinianských. 

§ 18. 

AEQUIT AS A IU S STRICT UM. 

Právo, určujíc skutkové podstaty, na které navazuje své předpisy in 
abstracto, nezbytně generalisuje. I může se přihoditi, že právní pravidlo, 
užito na konkretní případ, jeví se býti nespravedlivým, ježto nešetří zvlášt" 
ností případu, ač ·na tyto cit spravedlnosti a slušnosti klade velkou váhu. 
T II pak může býti summum ius summa iniuria. Ale neshoda mezi plat~ 
ným právem a přesvědčením o tom, co jest spravedlivo a slušno, může po~ 
vstati též, když právo zůstalo pozadu za rychleji pokračujícími názory 
mravními a společenskými a nevyhovuje více novým potřebám a poža~ 
davkům životním té neb oné doby. Římským právníkům jest aequum et 
bonum nebo zkrátka aequum právní pravidlo, na kolik ono vyhovuje pře~ 
svědčení národnímu s té neb oné stránky vytčené, tedy na kolik dbá 
zvláštních . okolností jednotlivého případu nebo se shoduje se změněnými 
názory nové doby. Protivu k němu činí ius strictum, právo, dovozené 
bezohlednou důsledností z všeobecných norem, právo, v němž vládne 
iuris rigor, iuris subtilitas, a které ve svých důsledcích jest mnohdy přímo 
nespravedlivé (iniquum) . Jmenovitě bývá za aequum prohlašováno platné 
již právo novější, ponejvíce právo praetorské oproti staršímu právu civil" 
nímu, jež jest povýtečně ius strictum, ale též právo dosud neho~ové, jež 
se pravotvorným půs.obením magistratů, CÍsařů a pravovědy nebo právem 
obyčejovým teprve pozvolna vytvořuje. Římané spravují se tu zásadou : In 

dit maris atque feminae eon~unctio, quam nos matrimonium appellamus, hine liberorum 
proereatio, hine edueatio. ' 
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omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est. (D. 50, 17, 
90. Paul.) 

Aequitas jest však Římanům nejen měřítkem pro posouzení platného 
práva, nýbrž též normou, doplňující je na tom poli, kde bývá jím při~ 
sluhováno podle volného uvážení soudcova, jako v těch případech, kde 
praetor si vyhrazoval v ediktu volné zakročení (Uti quaeque res erit 
animadvertam .. si qua mihi iusta causa esse videbitur in integrum resti~ 
tuam) nebo kde porotci bylo nařízeno, aby přihlížel ku bon um et aequum 
při actiones in bonum et aequum conceptae a actiones bonae fidei i arbi~ 
trariae, proti nimž stojí actiones stricti iudicii. S tohoto hlediska podává 
se pak Rímanům definice: Ius est ars boni et aequi. (D. 1, 1, pro Cel s.) 

Ale římským právníkům jest aequitas též přímo tvůrčím principem , 
při vývoji práva. Odvozují z ní nejen změny zavedené již právem novým, 
ný~rž dovolávají se jí pro jednotlivá rozhodnutí svoje, aby jim tím sjed~ 
nalI všeobecného uznání. Aequitas takto pojata jest dosti blízká ideál~ 
nímu právu, jež nazváno bylo ius naturale. Ba někdy bonum et aequ:, 
ulil a ius naturale dokonce spolu splývají. 

§ 19. 

PRÁVNÍ SBÍRKY PŘED JU STINIAN EM. 

I. Constitutiones principum nebyly uveřejňovány za principatu úřed~ 
ním i sbírkami. Obecenstvu byly známy pouze ze spisů právnických, ve 
kterých důležitá císařská nařízení bývala nejen uváděna, nýbrž i vědecky 
zpracována. Potřeba sbírek právních, jmenovitě úplných a authentických 
sbírek císařských nařízení, byla pociťována živě za absolutné monarchie 
pro nepřehledné množství reskriptů hlavně Diokletianových a zánik plodné 
literatury právnické. Potřebě této hleděly odpomoci: 

1. dvě podle původců svých pojmenované práce s o u k r orné, Codices 
Gregorianus et Hermogenianus. Codex Gregorianus, 'vydaný za císaře 
Diokletiana, byl rozdělen v Ubri (nejméně 19) a tituZi a obsahoval kon~ 
stituce až do Diokletiana (do r. 295), a to alespoň již od Hadria~a. Do:, 
datkem k němu byl Codex Hermogenianus, který vznikl v původní po:, 
době také již r. 295 nebo nedlouho po tom a byl později znova a znova 
vydán a rozmnožen zvláště konstitucemi z r. 364 a 365. Rozpadá se pouze 
v tUuli. Z obou sbírek zachovaly se nám pouze nepatrné zlomky ve sbír~ 
kách pozdějších. Vydány jsou v K r li g e r o v ě Collectio III. 223 ns. 

2. Ú ř e dní sbírku konstitucí dal poříditi po prvé východořímský 
císař T h e o d o s i u s II. (402-450). Dosadil r. 429 komisi, která by 
sebrala edicta a leges generales Konstantina a následujících císařů a za:, 
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řadila je podle látky v tituli, spořádajíc je tam podle pořadu časového; 
zároveň měla býti zpracována i responsa prudentium.1 Pouze prvý úkol, 
zpracování konstitucí, byl úplně proveden a to teprve od nové r. 435 
utvořené komise. Nařízením Theodosiovým ze dne 15. února 438 byla 
pak sbírka ta, rozdělená v 16 knih s tituly obsahujícími jednotlivé kon~ 

, stituce, seřaděné podle časového pořadu, vyhlášena za zákon jako Codex 
Theodosianus. Byv schválen od západořímského císaře Val e n t i a na .IIL, 
byl Codex Theodosianus publikován za zákoník též v říši západní.2 

3. T.zv. posttheodosiovské Novely.Jsouto zákony, vydané po 
vyhlášení kodexu Theodosiova (legesnovellae), které dílem zaslali Theo~ 
dosius II. a později východořímští císařové západním císařům, aby byly vy:, 
hlášeny též v druhé polovině říše, dílem vydali císařové západořímští sami.3 

1) Úkolu tohoto, zpracovati leges i ius, podjaly se, arci v menším rozsahu, některé sbírky 
s o u k r o m é. Nás došly zbytky několika takových soukromých sbírek, obsahujících zá:: 
roveň císařské co n s t it u ti o nes i ú ryv k y z e s tar š í c h s P i s ů p r á v nic k Ý c h. Jsou to : 

1. Fr a g m e n t a Vat i ca n a, zlomky obsáhlé sbírky, odkryté r. 1821 v palimpsestu 
Vatikánském. Jsou tam jednak úryvky ze spisů Papinianových, Ulpianových a Paulových, 
jednak reskripta, vzatá z kodexů Gregorianova a Hermogenianova, a tři zákony Konstan:: 
tina Vel. a j~den Valentinianův z r. 372. Sbírka ta byla zhotovena asi za Konstantina 
a jen rozmnožena mezi 372 a 438. . 

2. T. zv. C o II a t i o 1 egu m M o s a i car ume t Rom a na rum, v rukopisích: L e x 
Dei q u a m p r a e cep i t Do min u s ad Mo y sen. Jest rozdělena v t it u li, ve kterých 
jsou uvedena ustanovení práva Mojžíšova, po nich úryvky z ' děl Gajových, Papiniano:: 
vých, Paulových, Ulpianových a Modestinových a konstituce císařské z kodexů Grego:: 
rianova a Hermogenianova i zákon z 390. C o II a t i o, jejíž původ a tendence jsou velmi 
záhadné, byla sepsána mezi 390 a 438. 

3. T. zv. Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti, t. j. více dobrých 
zdání pravoznalce z druhé polovice 5. neb z počátku 6. století, v nichž jsou jako do:: 
klady uvedena místa z Paulových Sen ten t i a e a některé konstituce ze všech tří kodexů . 

4. Četnými rukopisy zachovala se v syrském vydání a v arabském, arménském, 
koptickém a grusínském překladě řecká kniha římského práva, která v rukopisích jest 
zvána »)Zákony Konstantina, Theodosia a Leona«, u nás pak obdržela jméno »)Syrsko~ 
fímská kniha právní«. V původní své podobě náleží již době před Konstantinem, v po:: 
zdější pojímá zákony až do r. 474 po Kr. Nabyla v Orientu velikého rozšíření a po:: 
držela , tam platnost do 17. věku . Po prvé vydali ji celou Br u n s a S ach a u, Syrisch:: 
romisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert (1880), pak na podkladě nově odkrytých 
rukopisů S ach a u, Syrische Rechtsbiicher, I. (1907). 

2) Co de x T h e o d o s i a n u s došel nás velmi úplně v různých rukopisech. Vydání, 
jež vypravil Ha e n e 1 r. 1842, jest dnes předstiženo vydáním: T h e o d o s i a n i I i b r i XVI 
c u m c o n s t it u ti o n i b u s S i r m o n d i a n i set 1 e g e s n o vell a e a d T h e o d o s i a= 
num pertinentes, ediderunt Th. Mommsen et Paulus M. Meyer, 2-voll. 
1905. Pro zevrubný, k němu připojený komentář má posud velikou hodnotu vědeckou 
vydání Jac. Goth 'ofreda (vydal Marvillius 1665, pak s dodatky Ritter 1716 v 6 fol. 
sv.). Prvých 6 knih kodexu vydal nově 1923 P. Kriiger. 

3) Ze sbírky těchto novel zachovaly se nám části přímo nebo ve výtahu přešlém 
do Breviaria. Sbírku tu vyd~l Ha e n e I (1844) jako dodqtek ke své edici Theodosiana, 
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II. V některých na troskách západořímské říše povstalých državách 
germánských byly pro římské poddané zhotoveny zákoníky (leges Ro= 
manae), které obsahovaly císařské konstituce a části spisů římských práv~ 
níků namnoze ve výtahu, nebo přece ne valně změněné . Jsou to: 

1. Lex Romana Visigothorum, t. zv. Breviarium Alaricianum. Zákoník 
tento, jejž vyhlásil král A I a r i chll. r. 506, přejal leges a ius oddělené 
od sebe. Leges jsou stručný výtah z Theodosiana a z posttheodos. novell 
i více míst Codicis Gregoriani a- Hermogeniani. Ius tvoří Instituce Ga~ 
jovy, umenšené na dvě knihy (t. zv. Epitome Gaii) a úryvek z Papiniani 
liber -I. responsorum. Vsem těmto částem, vyjmouc Instituce Gajovy, jest 
připojena 'interpretatio, vážená z prací starších. Vydání: Ha e ne 1, Lex Ro~ 
mana Visigothorum. 1849. 

2. Lex Romana Burgundionum (t. zv. Pap i a n), sestavení práva plat~ 
ného v Burgundsku pro poměry Římanů mezi sebou, vydané nepochybně 
za krále G u n dob a d a kolem r. 500. Podává ustanovení, čerpaná ze tří 
kodexů a novell, ze Sententií Paulových, z jednoho spisu Gajova a z in~ 
te~pretací oněch pramenů. Vydal ji deS a I i s v Monumenta Germaniae 
sect. I. t. II. pars I (1892) . 

3. Edictum Theoderici, vyhlášené nepochybně mezi 493 až 507 jako 
zákon platný pro Římany i OstrogotY. Prameny jeho jsou tři codices, 
novelly posttheodosiovské, Sententiae Paulovy a interpretatio. Vydání : 
B I u h m e, Mon. Germ. Leges V. (1875) str. 145 ns . 

§ 20. 

JUSTINIANOVY SBíRKY PRAv A ZAKONY. 

F I a v i u s J u s t i n i a n u s narodil se r. 482 v Tauresii v západní lllyrii 
a vládl jako císař vedle strýce svého Justina ode dne 1. dubna 527, samo~ 
jediný ode dne 1. srpna téhož roku ~ž do své smrti, nastalé r. 565. Dal po~ 
říditi obsáhlé sbírky, složené jak z konstitucí císařských (leges) , tak ze 
spisů klasických právníků (ius) , a zasáhl krom toho ve vývoj římského 
práva velmi účinně četnými zákony novými. O podrobné provedení J usti~ 
nianových záměrů kodifikačních a legislačních měl hlavní zásluhu T r i~ 
bon i a n u s (zemř. r. 545). Záměry tyto potkaly se s úspěchem znamenitým. 
Kodifikací a zákonodárstvím J ustinianovým byly jednak nejcennější vý~ 

nejnověji pak (1905) P. M. Me y e r v díle výše (pozn.2) uvedeném. Pozoruhodny jsou též 
t . zv. Constitutiones Sirmondianae, t. j. sbírka 18 konstitucí namnoze o ústavě 
církevní z let 331-425, povstalá v Gallii. F vydal první Jac. Sirmondus roku 1631 , 
nejnověji Ha e n e I 1844 za novellami právě uvedenými, posléze Th. Mo m m sen zá
roveň s Theodosianem. 
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tvory římské pravovědy zachovány budoucím pokolením, jednak byl vývoj 
římského práva zakončen způsobem v celku příhodným. Věci sběhly se, 
jak následuje. 

I. Nejprve měla býti pořízena nová sbírka k o n s t i t u c í císařských . 
Konstitucí Haec quae necessario ze dne 13. února 528 byla zřízena desíti~ 
členná komise- a bylo jí nařízeno, aby z konstitucí, obsažených ve tř.ech 
starších kodexích, a z pozdějších zhotovila nový zákoník jménem Codex 
Iustinianus. Hotové dílo bylo vyhlášeno konstitucí Summa rei publicae 
ze dne 7. dubna 529 za zákon s působností ode dne 16. dubna téhož 
roku, a to v)T]učnou, co se týče konstitucí. 

II. K podniku druhému, spořádání sbírky výpisků ~e starých s p i s ů 
p r á v nic k Ý c h, která by obsahovala zároveň právo praktické, učiněna 
tato příprava . -Řadou konstitucí byly dílem nejdůležitější sporné otázky 
(ius controversum) rozluštěny, dílem zastaralá právní zřízení _ naprosto 
odstraněna nebo přetvořena . ! Konstitucí Deo auctore ze dne 15. prosince 
530 bylo pak nařízeno T r i bon i a n o v i, aby sestavil komisi, která by 
spolu s ním pořídila sbírku práv ze- spisů právnických. Komisi bylo 
uloženo, aby, činíc výpisky, přihlédla jen ke spisům právníků autoriso~ 
vaných. Zákon citační Valentiniana lIl. neměl rozhodovati. Všichni práv~ 
ní ci měli si býti rovni. Též smělo býti užito dříve zavržených notae 
Papini"ani (§ 16, IIL). Komise kompilační, _ vynechavši vše zbytečné, po~ 
dobné, sobě odporující nebo zastaralé a učinivši potřebné změny, měla 
výpisky z děl právnických seřaditi v 50 knihách (librO pod vhodnými 
tituly podle pořadu kodexu a praetorského ediktu. Celé dílo mělo nazváno 
býti Digesta neboli Pandectae a jako codex. iuris enucleati, v němž každý 
výpisek měl platnost císařské konstituce, činiti dohromady s kodexem con= 
stitutionum výlučně platný zákoník o dvou dílech. Zvoliv si 16 spolu~ 
pracovníků, T ribonian provedl dílo jemu uložené ve třech letech. 2 Kon~ 
stitucí latinskou Tanta , řeckou LlÉ8w%c'V ze dne 16. prosince 533 byla 
Digesta vyhlášena za zákón, jehož působnost měla počíti se dnem 30. 
téhož měsíce. Zároveň bylo zapověděno, aby nikdo více nedokládal -se 
původních spisů právnických, nepsal komentářů k novému zákoníku a ne~ 
užíval při jeho opisování zkratek; pouze doslovné překlady v druhý říšský 

1) Padesát z těchto rozh~dnutí sporných otázek bylo spojeno ve zvláštní sbírku, 
označenou jménem q u in q u a gin t a -d e ci s i o nes_ 

2) U žito bylo děl 39 spisovatelů. Jména jejich s označením spisů byla zachována 
nejen v nápisech (i n s c ri pti o nes) jednotliVých výpisků, nýbrž byla též sestavena ve 
zvláštním seznamu, umístěném před Digesta. Seznam tento slove podle rukopisu, ve kterém 
se nám zachoval, in d e x F I o r e n t in u s, neshoduje se však úplně s tím, co jest v Di~ 
gestech samých uve-deno _ Někteří z právníků, jichž děl bylo užito, neměli i u s r e s~ 
pondendi. 
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jazyk, parafrase a poukázání k jiným titulům a paralelným místům byly 
dovoleny.1 

R o zdě len a jsou Digesta především v 50 knih (LibrO. 2 Libri roz~ 
padají se (mimo knihy 30 - 32) v tituli s nápisy (rubricae). Rubriky ti~ 
tulů jsou vzaty z kodexu J ustinianova a z ediktu a spořádány celkem podle 
téhož pořadu jako v ediktu. Pod jednotlivými tituly jsou seřaděny úryvky 
spisů; jsou opatřeny nápisy (inscriptiones) , obsahujícími jméno spisova~ 
telovo a označení spisu i oddílu jeho. Spořádání úryvků uvnitř titulů 
souvisí patrně se způsobem, jakým kompilatorové rozdělili mezi sebe 
práci přečtení a excerpování právnických spisovatelů. Komise rozdělila, 
jak se podobá, fídíC se rozvrhem obvyklým ve vyučování právnickém, 
spisy podle obsahu jejich ve tři skupiny a rozstoupla se asi sama též ve 
tři oddělení, z nichž každé pročetlo a vypisovalo jednu skupinu spisů. 
V jedné skupině byly v čele libri ad Sabinum (spisy o právu civilním), 
v druhé libri ad. edictum, v třetí responsa a quaestiones Papinianovy. Při 
vřaďování excerptů pod tituly byly výpisky z téže třídy spisů ponechány 
zpravidla pohrom -dě v ten způsob; že nejobsáhlejší skupina excerptů byla 
postavena před ostatní. Druhdy byly připojeny dodatkem výpisky ze spisů, 
přibraných teprve později. I lze pak v jednotlivých titulech rozeznávati 
zpravidla tři, druhdy i čtyři skupiny neboli m a s s y úryvků, které pak 
u nás slovou massy Sabinova (S.), ediktová (E.), Papinianova 
(P.) a Postpapinianova (pP., Appendix). V některých titulech jsou 
ovšem p.ouze dvě massy nebo dokonce pouze jedna. 

Úryvky ze spisů právnických jsou sice v zásadě podány doslovně, 
ale přece bylo v nich mnoho vynecháno, vloženo nebo jinak změněno. 
Přídavky a změny tyto slovou emblemata Tribonžanž, dnes obyčejně prostě 
in t e r p o I a ce. Záležejí často v tom, že výraz pro ztízen! zast~ralé jest 
nahrazen slovem, znamenajícím podobný institut práva platného, na př . 

1) Pan dek t y zachovaly se úplné ve skvostném, v 6. nebo 7. století psaném ru~ 
kopise, který byl původně v Pise (odtud littera Pisana), od r. 1406 pak jest ve Flo~ 
r e n ci i .a odtud sIove F 10 r e nt i n a (s c. htt e r a). Krom toho máme četné rukopisy 
glossatorů, které obsahují text namnoze totožný (l i t t e r a com m u n i s, Bon o ni e n s i s), 
ale odchylující se velmi často od Florentiny. Pravdě se podobá, že tyto rukopisy měly 
společný původ ze starého opisu Florentiny, který byl však v některých částech opraven 
z jiného starého a samostatného rukopisu. V rukopisích bolognských jsou řecká místa 
vynechána, i n s c r i pti o nes jednotlivých míst pak podány jen zkomoleně. Mistrné kri~ 
tické vydání Pandekt vypravil Th. Mommsen, 1866-1870. Fotografická reprodukce ruko~ 
pisu Florentského byla vydána v Italii 1910. Zmíniti se sluší i o italském vydání Digest 
(Boafante, Fadda, Ferrini, Riccobono a Scialoja) 1. Libri I-:-XXVIlI. 1908. 

2) K účelům školským byla Digesta dělena v sedm partes, vzatých z komentářů 
ediktových. Jsou to: II Q (O -c 0., Dei u d i ci i s, Der e b u s, Um b i I i c u s, De t es t a~ 
mentis, pars VL, pars VII. 
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mancipatžo, fiducia, cognitor, sponsor výrazem traditio, pignus, procurator, 
fideiussor. Novými methodickými výzkumy zjištěn jest převeliký počet 
interpolací v Pandektách. Ale i kde původní znění nebylo změněno, má 
výrok klasického právníka, hledíme~li k souvislosti s ostatním obsahem 
Pandekt a s obsahem Institucí a Kodexu, často jiný smysl, nežli jemu 
dal původce jeho. Jest tedy mnohdy potřťbí dvojího výkladu míst pan~ 
dektních (t. zv. duplex interpretatžo). Jde nejprve o to, aby byl určen 

smysl, ve kterém k I a s i c k ý p r á v n í k místo napsal. Po té jest hledati 
smysl, který místo dostalo tím, že bylo přejato do sbírky JU5,tinianovy. 
Přes to, že Justinian tvrdí opak, nalézáme v jeho kompilaci přece druhdy 
ustanovení sobě odporující (t. zv. antinomiae), nebo opakovaná (t. zv. leges 
geminatae) nebo umístěná pod nepravým titulem (t. zv. leges erraticae 
sive fugitivae). 

III. Sepsání nové učební knihy, která by sloužila za úvod do studia 
nových zákoníků, bylo v době, kdy se pracovalo na Pandektách, uloženo 
Tribonianovi a dvěma učitelům práv, Theophilovi a Dorotheovi . . 
Učebnice tato, zvaná Institutžones, l byla konstitucí Imperatoriam ze dne 
21. listop. 533, vydanou cupidae legum iuventuti, vyhlášena za zákoník. 
Instituce měly počíti působiti zároveň s Pandektami dnem 30. prosince 
533. Jest nejpodobnější, že právě uvedení dva · učitelové práv vypracovali 
ten knihu 1. a II., onen ostatní dvě knihy, T ribonian pak že měl pouze 
vrchní řízení. Institutiones skládají se ze čtyř knih, rozdělených v tituly, 
a jsou spořádány celkem podle soustavy institucí Gajových. Sdělány byly 
z Gajových Institucí a Res cottidianae a jiných starých učebnic. Prameny tyto 
se však jednotlivě neuvádějí. Zároveň bylo dbáno nejnovějších konstitucí.2 

. IV. Když byly hotovy PandeKty, Justinian ulozil Tribonianovi, 
Dor o t h e o v i a třem advokátům, aby přepracovali Kodex z r. 529. Měli 
konstituce po něm vydané umístiti pod příhodnými tituly, obsah posa~ 
vadní sbírky pak přivésti v úplnou shodu s Pandektami a Institucemi 
a jiné na jevo vyšlé nedostatky odstraniti. Konstitucí Cordi nobis ze dne 

1) Mezi nejnovějšími edicemi I n s t i tu c í vynikají vydání, která obstarali S c hra der 
(s komentářem) r. 1832, Kriiger, 2. vyd. r. 1899 a Huschke r. 1868. 

2) Současně s publikací Pandekt předepsán byl dne 16. prosince 533 riový řád 
s t u d i í právnických konstitucí O mne m r e i p u b I i cae. Studium mělo trvati 5 let. 
V 1. ročníku měly posluchačům, zvaným nyní »1 u s t i n i a n i n o v i«, býti vykládány 
Instituce a první par s Pandekt. Posluchačům 2. ročníku (»E d i c t a I e s«) měla se před~ 
nášeti střídavě druhá neb třetí par s Pandekt a 4 li b ri s ing u I are s ze IV. neb V. pars, 
zahajující oddíly o dos, tutela, testamentum a legatum (kn. 23. 26. 28. 30.). Pro 
3. ročník (»P a pin i a n i s t a e«) předepsána byla par s II. nebo III., v 2. ročníku nepro~ 
braná, a ze IV. pars .knihy 20-22. Studující 4. ročriíku (A'Ú-caL) 'měli pro sebestudo'~ 
vati 10 zbývajících li b ri s ing u I;H e s z IV. a V. p-a r s Digest. K tomu přibyl 5. ročník 
(»pr o I yt a e«), 'kterému přikázáno soukromé studium Kodexu. 

43 



16. listopadu 534 byl přehlednutý a ' opravený zákoník~ Codex nipetitae 
praelectionis, vyhlášen za zákon, který měl d'ojíti působnosti dne 29. téhož 
měsíce,l Zároveň byl starý Kodex z r. 529 odstraněn, tak že se nám nijak 
nezachoval. Nový Kodex skládá se ze 12 knih, tyto z titulů s rubrikami. 
Při spořádání jich byl zachován system Pandekt, ale s různými odchyl::: 
kami. V titulech jsou constitutiones seřaděny podle pořadu časového; v čele 
každé jest inscriptio, obsahující jméno císaře, který ji vydal, a adresáta, 
kterému svědčila, a na konci subscriptio, udávající místo a dobu nařízení. 
Interpolace a poklesky při Pandektách nahoře vytčené- vyskytují se i v Ko:: 
dexu a jest i tu často na místě interpretatio duplex. Nejstarší constitutio 
jest od Hadriana. 

V. Dokonav tato díla, Justinian vydal ještě četné zákony, 'Novellae 
constitutiones post codicem (VEUQUL (hULá~EL~ ~lELa TOV KWDLxu) neboli zkrátka 
Novellae, NEUQuL Většinou byly sepsány jazykem řeckým, některé latinským, 
jen malý počet obojím jazykem říšským. Justinian zamýšlel poříditi úřední 
sb í r k u n o vel, ale neuvedl tento zámysl ve skutek. Nás došly však 
jeho novely celkovým počtem 169 jinými různými sbírkami.2 

VI. Části Justinianova zákonodárství jsou jedny k druhým v tomto 
poměru: 

1. N o vel y byly vydány jako jednotlivé zákony po Institucích, 
Pandektách a Kodexu. Podle zásady lex posterior derogat priori mají tedy, 
když právní pravidla si odporují, novely přednost před jmenovanými třemi 
sbírkami práv, mezi novelami pak předchází novela mladší novelu starší. 

1) Kodex je zachován daleko hůř než Digesta, Zejména jsou v bolognských r~ko~ 
pisech vynechány řecké zákony jakož i zpravidla i n s c ri pti o nes a s u b s cr i p ti o nes 
konstitucí. Vytčené mezery byly doplňovány v 16. století a později, kdy byly hlavně 
v dřívější stav uvedeny řecké konstituce (t. zv. 1 e g e s r e s ti tu t a e) z byzantských sbírek 
a jiných pramenů. Výtečné vydání: Kr ii g e r, Co d e x 1 u s ti n i a n u s, 1877. 

2) Sbírku obsahující 124 novely (z nichž 2 jsou tam dvakráte) v latinském výtahu, 
pořídil 1 u li a n, profesor v Konstantinopoli, ještě za ] ustiniana, ale ne před 555. Slove 
E pit o mel u li a n i. Vydal ji Haenel r. 1873. Druhá sbírka, zvaná A u t h e n ti c u m, 
má 134 novelIy, latinské v originálu řecké, v doslovném latinském překladě. Authentika 
bylo již při škole bolognské užíváno jako znění obecného (ve r s i o v u 1 g a t a). V poz~ 
dějších rukopisích bolognských byl tento text rozdělen na 9 C o II a t i on e s, do nichž 
vřaděno bylo však pouze 97 novel, kdežto ostatní byly vynechávány nebo jen v dodatku 
připojovány. Nejnověíší vydání Authentika pořídil G. E. Heimbach 1846-1851. Nej~ 
úplnější jest sbírka, zhotovená v Konstantinopoli za Tiberia II. (578-582) a čítající 168 
novel převahou v jazyce řeckém, mezi nimi 155 zákonů ]ustinianových. Tato řecká sbírka 
vešla na západě v známost teprve v 16. století. Zachovala ~e nám v rukopise benátském 
z 13. a ve florentském ze 14. století. V tom i v onom vynechány jsou nqvely latinské. 
V benátském rukopise sbírky jest připojeno ještě 13 zákonů, zvaných e d i c t a I u s t i~ 
n i a n i. Nejnověji vypravil sbírku novel] ustinianových, spořádanou chronologicky, Z a~ 
cha r i a e (1881). V několika jiných sbírkách zachovalo se dalších 9 novel 1 ustinianových. 
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2. I n s t i tu c e a Pan dek ty vešly v mo<.: zákona současně, Codex 
repetitae praelectionis teprve po nich. Ale Justinian nařídil výslovně, že 
jmenované tři sbírky (tria volumina) mají býti pokládány za jednotný 
celek. Nařízení toto bylo vydáno sice původně za tím účelem, aby určen 
byl poměr Institucí a Pandekt ke Kodexu starému z r. 529, ale byvši 
později přejato i do kodexu nového z r. 534 odnášelo se pak k tomuto. 
J sou tedy úplně na rovni nejen Instituce s Pandektami, nýbrž i obě tyto 
sbírky s Kodexem. . 

\7II. J ustinianovy sbírky práva zákony byly pojíI?ány za jeden celek 
již od glossatorů a byl tento od nich nazýván Corpus iuris civilis.1 

Co se týče z p ů s o b u, jak se cit ují u nás mís t a z J ustinianovy 
kompilace, jest prve připomenouti, že jsou (od dob glossatorů) v Insti:: 
tucích bezprostředně tituli, v Digestech a Kodexu pak jednotlivé úryvky 
spisů a konstituce, jsou::li delší, rozděl~ny vod s t a v c e, ze kterých první 
slove principium (zkratka: pr.), ostatní pak paragrafy, které jsou u -nás 
znamenány číslicemi po sobě jdoucími, a že jednotlivý úryvek spisu v Pan:: 
dektách nebo jednotlivá konstituce v Kodexu bývají jmenovány Lex (značka 
L.). I cituje se pak v ten způsob, že nejprve se uvádí odstavec (v Insti:: 
tucích) nebo lex i odstavec (v Digestech a v Kodexu), na to sbírka, ze 
které se cituje, označená zkratkou 1. (lnstitutiones) , D. (Digesta) , C. 
(Codex) , pak rubrika titulu s připojeným číslem knihy a titulu. , Mnozí 
novější při citování jmenují místa z Digest fragmenta (zkratka fr.), místa 
z Kodexu constitutiones (c.) a vynechávají pak na dobro značku D. nebo C. 
Nejnověji ovládá však víc a více t. zv. BIologický způsob citování: ke 
značce sbírky připojují se sestupně čísla knihy, titulu, úryvku a paragrafů. 2 

1) R. 1583 vydal D. Gothofredus celé corpus iuris po prvé v jednom svazku. Vy~ 
dání toto', rozšířené v četných otiscích, nepodává textu bezvadného. Z novějších kritických 
vydání vynikají edice, jichž původci jsou Gebauer a Spangenberg (1776-1797), dále bratří 
Kriegelové a s nimi Hermann (Codex) i Osenbriiggen (Novely); 17. vyd. 1887, 
a Corpus iuris civilis: I. lnstitutiones (P. Kr'iiger), Digesta (Th. Momm~ 
sen) 14. vyd. 1922. II. Codex (P. Kriiger) 9. vyd. 1916. III. Novellae (R. Scholl, 
G. K r o ll) 4. vyd. 1912. 

2) Příklady: pro I. de donat. 2, 7. = I. 2, 7 pro 
L. 1 § 45 D. depositi 16, 3 = fr. 1 § 45 depositi 16, 3 = D. 16, 3, I, 45. 
L. 27 § 1 C. de pignor. 8, 13 = C. 27 S 1 de pignor. 8, 45 = C. 8, 13, 27, 1. 

Knihy 30. 31. a 32. Digest mají každá pouze · jeden, všem třem společný ti tul us, 
znamenaný rubrikou de legatis et fideicommissis. I bývá z nich citováno na př. 
takto: L. 7 D. de legatis I. (čti: in primo) (30) = D. 30, 7. - L. 2 D. de legatis II. (31) = 
D, 31, 2. - L. 87 D. de legatis III. (32) = D. 32, 87. 
. Obsahujedi ten neb onen titul pandektní neb kodexový pouze jediný úryvek, cituje 

se tento jako 1. uno (= lex uníca) nebo fr. uno (fragm. unicum), po případě C. uno 
(constitutio unica). Na př. L. uno § ·1 D. de ripa mun.43. 15 = fr. uno § 1 de ripa 
mun. 43, 15. - L. uno § 5 C. de caduc. tolI. 6, 51 = C. uno § 5 de caduc. toHo 6, 51 
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N o vel y (značka Nov.) jsou u nás znamenány prostě čísly, která 
mají podle sbírky 168 novel v Kontiově vydání z 1571. Úvod a doslov 
jsou vyznačeny tento jako epilogus, onen jako praefatio. Hlavní část, zv. 
sanctio, bývá rozdělena na kapitoly, které, jsou~li delšími, dělí se na para~ 
grafy. Cituje se pak v ten způsob, že uvá4í se číslo novely, po případě 
kapitoly a paragrafu, jako na př.: Nov. 115 cap.3 § 14. Nov. 118 praef.1 

III. POZDĚJší OS UDYŘÍMSKÉH O PRÁVA. 

§ 21. 

ŘÍMSKÉ PRÁVO ZA STŘEDO\TĚKU. 

1. V I t a I i i byly po vyvrácení říše ostrogotské jak právní sbírky J u sti:: 
nianovy, tak i dotud vydané novely jeho za zákon prohlášeny Sanctione 
pragmatica, zvanou Pro petitione Vigilii z r.554 (kap. 11). Když pak za 
nedlouho římsko::byzantské panství vzalo za své na západě, byla sice zde 
umenšena praktická platnost práva římského, nikoli však v stejné míře 
i theoretická. Právu římskému bylo nepřetržitě dále vyučováno, a to také na 
vyšších školách právnických v Řím ě, v R a ven n ě a v jižní Fr a n ci i. 
I zůstala zákonodárná díla J ustinianova známa celému rannímu středov~ku. 
Některé vědecké práce, jichž předmětem stala se kodifikace J ustinianova již 
za dob jeho, byly pomůckami vědeckými po celý středověk. Z nich jest t. zv. 
T ~ r i n s k á g los s a k Institucím. Od právníků středověkých pak byly 
k jednotlivým kusům Justinianovy kompilace nebo i k Breviariu (§ 19, ~I.1) 
připisovány nové vysvětlivky (glossy), jak dosvědčuje na př. P i s t o j s k á 
glossa ke Kodexu. Asi již ve 12. století byla napsána systematicky spořádaná 

Na místo rubriky titulu bývá psáno krátce eod. (= eodem titul o), když běží 
o citát stejného titulu, jako přímo před tím byl uveden, a h. t. (= hoc titul o), když 
má býti označen ti t u I u s, jednající o nauce, která jest předmětem výkladu, na příkl.; 
L. 7 D. de cond. indeb. 12, 6., L. 14 D. eod. (= de cond. indeb.). L. 1 C. qui pot. 8, 17. -
L. ll. § 1 C. eod. (= qui pot. 8, 17). - Při výkladu nauky o vydržení lze citovati: § 7 
1. h. t. (= de usucap. 2, 6) nebo L. 6 D. h. t. (= de usurp. et usucap. 41. 3). 

1) Starší spisovatelové neužívali při citátech z kodifikace J ustinianovy číslic, nýbrž 
citovali v ten způsob, že, označivše napřed povšechně to neb ono dílo J ustinianovo, 
uváděli rubriku titulu a slovo, kterým: se začíná citovaný paragraf (v Institucích) nebo 
lex i paragraf (v Digestech a v Kodexu). Digesta bývala označována místo písmenem D. 
též písÍnenami p. nebo P. (P a n d e c t a e), nejčastěji ale značkou ff. Novely označovaly 
se slovem a u t h. (= a u t h e nt i cae) a připojovalo se k citátům z nich číslo kolace. Na 
př.: inst. de usufr. § constituitur = I. 2, 4, 2. - ff. (nebo D . neb P.) ad exhib., 1. tigni 
§ ibidem = D . 10, 4, 7, 7. - Cod. de testamentis 1. cum antiquitus § etsi quidem = C. 6, 
23,28,2. - Auth . de hered. ab intest. § ex his autem, colla IX = Nov, 118 cap. 5. 

4.6 

Epžtome Exactis regibus. Jiný soustavný výklad práva J ustinianského, jehož 
se od 12. až do 13. století užívalo za učebnici, jsou t. zv. Petri exceptiones 
(= Excerptiones) legum Romanorum. Při přechodu od 11. století ke 12. pak 
vznikl Brachylogus iuris civilis, učebnice to velmi zdařilá , opírající se hlavně 
o Instituce Justinianovy. 

II. Ve východní říši římské byly k Justinianovým sbírkám právním 
a zákonům pořizovány již za života Justinianova řecké překlady, výpisky 
a výklady. Z těchto byzantských děl literárních zachovala se samo:: 
statně t . zv. Paraphrasis Jnstitutionum, řecké zpracování institucí, za jehož 
původce bývá pokládán učitel práv Theophilus (vydal C. Ferrini 
1884-97). Ostatní výklady k jednotlivým částem kodifikace Justinianovy 
známe namnoze pouze z úryvků, které se z nich uchovaly v Basilikách 
a scholiích jejich.1 J ustinianovy sbírky sloužily však v říši byzantské i za 

, podklad pozdějších zákoníků. Mezi těmito z á k o n í k y c í s a ř ů by z a n t:: 
s ký c h jest nejdůležitějším zákoník, dokončený od císaře Leo n a Philo:: 
sopha (886 -911), zvaný ra BaatAt'X,a (vófup,a). B a s i I i k a jsou spořádána 
podstatně podle J ustinianova Kodexu ,a mají 60 knih s tituly, pod nimiž jsou 
seřaděny výtahy z Institucí, Pandekt, Kodexu a N ovell. Záhy byly k dílu 
tomu přičiněny g los s y (aXÓAta) ze starých byzantských komentářů ku 
právu J ustinianovu.2 

III. V B o log n i počal ČÍsti o právu římském na konci 11. století tamější 
rodák Ir ne r i u s (t asi 1130). Vykládaje zákoníky Justinianovy 3 podle 
nové methody, dospěl za krátko k úspěchům, které zjednaly právnické škole 
bolognské slávu velikou již za jeho života. Po něm pokračovali v zevrub" 
ných výkladech práva J ustinianského jiní učitelové italských škol právních 

1) Nejčastěji bývají uváděny komentář St e p han ů v k Digestům a T h a I a I a e II v 
ke Kodexu. 

2) Vydání: E. Heimbach, Basilicorum libri LX. VI. v ol. 1833-70, k tomu 
Z ach a r i a e, S up pie m e nt u m 1846 a volI. VII. S u p pie m e nt u m a I t e rum, e d . 
E. C. Ferrini 1897. 

3) Šlo tu především o obnovené studium Pandekt. Téměř ve všech bolognských 
rukopisech Pandekty jsou rozdě]eny ve tři části: Di g e s t u m vet u s (l i b. I-XXIV, 
tit. 2), Infortiatum (lib. XXIV, 3-XXXVIII) a Digestum novum XXXIX-L); 
v Infortiatu poslední část, počínající slovy tres partes v D. 35, 2, 82, sluje Tres 
par t e s. Rozdělení toto jest za,chováno též v nejstarších tiskových vydáních. Bolognské 
rukopisy Kodexu obsahují jen první~h devět knih Kodexu. PO'ilední tři knihy Kodexu , 
které vešly teprve později ve známost, činily samostatnou část, zvanou T r e s I i b r i. 
Větši.nou již od Irneria, z části od pozdějších glossatorů byly ke konstitucím Kodexu, 
druhdy k místům Institucí, které byly pozměněny novelami , připisovány výtahy z té 
neb oné novely. Tyto výtahy z novel slovou A u t h e n ti cae (rozuměj co n st it u~ 
t i o nes) . Podobně byly od glossatorů zpracovány a v Kodexu umístěny dva zákony 
císaře Friedricha I. a jeden na 11 authentik rozložený zákon císaře Friedricha II. (t. zv. 
A II t h e nt i cae F ri der i c i a n a e). ' 
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až do polovice 13. století. Podávali interpretaci zákonů Justinianových ve 
formě glossy, t. j. tak, že připojovali k jednotlivému místu v pramenech 
slovné nebo věcné vysvětlení, tu kratší, tu delší. Glossou sluLi pak nejen 
jednotlivá vysvětlivka, nýbrž i souhrn většího jich počtu. Podle této formy 
výkladu slovo u lrnerius a po něm následující italští učitelové práv 12. a 13. 
století g los s a t o r y. Posledním glossatorem jest Ac cu r s i u s (t 1260). 
Sestavil z gloss a jiných spisů glossatorských úplný komentář k celé kom:: 
pilaci Justinianské, který zván jsa Glossa ordžnaria magistralis nebo zkrátka 
Glossa, l po staletí požíval autority nevídané. Ale glossatorové podnikali 
též systematické vylíče"ní práva římského. Již od Irneria samého pochází 
systematické dílo, Summa Codicis, úplná to učebnice práva římského, 

o kterou se pak opírají jiné podobné Summae pozdějších glossatorů.2 

Glossatorové první podali exegesi celého zákonodárství J ustinianova. 
Získavše určením textu pevný základ pro interpretaci, zjednali si obsáhlým 
a hlubokým studiem pramenů práva J ustinianova úžasnou znalost všech 
ustanovení v Corpus iuris civilis. Shledali z celé Justinianovy kodifikace 
výroky, které se odnášely k té neb oné otázce, spojovali je mezi sebou, 
hledíce při tom, kde na první pohled si odporovaly, odpor ten odstraniti. 
Zprostředkujíc zároveň znalost práva Justinianského pro ostatní vzdělaný 
svět, stala se škola italských glossatorů rozhodným činitelem též při recepci 
práva římského (§ 22). Jednoho se ovšem glossatorům jako vůbec středo:: 
věku nedostávalo, pochopení historické povahy práva. Hledíce na úryvky 
právnické literatury klasické v Pandektách a na staré . konstituce císařské 
v Kodexu, jako by to byly výroky samého Tustiniana, nedov'edli vystihnouti 
dějinný vývoj práva římského. Tím vysvětluje se pak též, že v glossator:: 
ských rukopisech Pandekt a Kodexu byly rostoucí měrou zanedbávány 
žnscriptiones a subscržptiones. 

IV. Glossatory vystřídala ve 14. a 15. století nová škola italských práv:: 
níků, škola postglossatorů neboli komentatorů. Jímala mysle 
schola~tickou dialektikou, zevrubnou interpretací a přebohatou kasuistikou. 

1) Původně nebylo Co r p u s i u r i s ci v i li s vypraveno souborně, nýbrž vyskytují 
se jako samostatné kusy ni g e s t u m vet u s, In for ti a t u m, Di g e s t u mno v u m, 
Co d ex (9 prvních knih) a Vol ume n par v um (T r e s 1 i b ri, A u t h e n ti c u m v 9 
collationes, institutiones). Ve Volumen parvum bývaly umístěny jako de~ 
ci m a c o II a t i o sbírka longobardského práva lenního (1 i b rif e u d o rum) a něko lik 
zákonů císařů od Friedricha L do Konrada. Nejstarší tisková vydání těchto částí jsou 
opatřena glossou Akkursiovou. K vydáním těm srv. S pan gen ber g, Einleitung in das 

. rom.~just. Rechtsbuch 1817. 

2) Po lrneriovi dobyli si mezi glossatory slavného jména v polovici 12. století t. zv. 
čtyři do c t o r es: B u I g a r u s, Ma r t i n u s, 1 a c o b u s a H u g o, v 2. polovici 12. století 
R o g e ri u s, na konci, téhož století Pia cen t i n u s (t 1192) a J o a n nes B a s s i a n u s, 
na počátku 13. století A z o. (t kolem 1230). 
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. K porozumění čistému římskému právu však škola ta nepřispěla. Vždyť 
komentáře postglossatorů, dávajíce přednost Glosse před textem~ nezabý:: 
vají se více bezprostředně prameny práva římského, ba po čase uvažují již 
jen o tom, co pověděli o glosse již jiní, takže,jak čteme u spisovatele 15. sto:: 
letí, "non glossant glossas, sed glossarum glossas". Přece však práce tyto staly 
se veledůležitými pro platnost práya římského. Nebo postglossatorové, 
hovíce směru více praktickému, hleděli též k právním pravidlům, která tehdy 
platila v ltalii na podkladě práva kanonického, statut municipalních nebo 
práva zvykového. Přizpůsobivše tím právo Justinianské potřebám a názorům 
doby, připravili cestu pro jeho zavedení do života praktického. l 

§ 22. 

RECEPCE PRÁVA ŘÍMSKÉHO. 

Právo římské podrželo platnost v zemích, které byly dříve částmi 
rlse římské, ještě po tom, co bylo již pominulo panství Římanů na zá:: 
padě. Též pod vládou panovníků germánských popřáno bylo obyva:: 
telstvu římskému spravovati se právem svým. Záhy jevilo však římské 
právo vliv i na práva germánská hlavně za působení církve, která sama 
byla posuzována podle práva onoho (Ecclesža vžvit lege Romana). Naopak 
zase právo římské pozměňovalo se víc a více, podléhajíc účinkování ger:: 
mánskému. Od 11. století počíná právo římské, a to v té podobě, jakou 
bylo obdrželo Justinianem, zabírati v praktickém životě víc a více místa. 
Nabyvši v 12. a 13. století rozsáhlé platnosti v jižních zemích evropských, 
rozšířilo právo Justinianské své panství ještě dále ve stoletích následujících. 
Byloť přijato za platné právo též v celém Německu, v Nizozemsku, v ze:: 
mích Českých a v Polsce. 

T oto obživnutí práva římského u národů nových zveme rec e p c í 
p r á vař í m s k é ho. Působily na ně četné různé okolnosti. Ale v základě 
svém jsou snahy po recepci práva římského pouze stránkou onoho velko:: 
lepého hnutí duševního, které, nesouc se vůbec ke vzkříšení řecké a římské 
antiky, slove r e n a i s s a n c í. Jako toto hnutí mělo původ svůj v Italii, 
vyšly také první popudy k recepci práva Justinianského z vědeckých pr~cí 
a ideí glossatorů italských. 

1) Z postglossatorů jsou O d o fr e cl u s (t 1265), Dur a n t i s (t 1296, napsal S p e~ 
culum iudiciale), Cinus (t l336), Bartolus de Sassoferrato (t l357), nejzna~ 
menitější ze všech, který měl ohromný vliv na praxi své doby a následujících věků, 

Bal d u s cl e U b a I cl i s (t 1409), P a u I u s cl e C a str o (t 1441) a J a s o n cl e May n o 
(t 1519). 
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G los s a to r o v é hleděli na právo římské jako na právo, které platiti 
hy mělo všeobecně. Byli v tom utvrzeni názorem středověkým, že císařství 
Karla Velikého jest p o k rač o v á ním s tar é h o, svět ovládajícího c í s a ř~ 
s tví římského a právo římské právem, jež tehdejší panovníci italští zdo~ 
bení zároveň korunou císařskou, převzali od svých předchůdců, od Kon~ 
stantina, Theodosia a J ustiniana. 

O,d italských učitelů práv byla znalost práva Justinianského šířena 
daleko za Alpy. Vábeni slávou vysokých škol italských, odebírali se ze 
všech zemí evropských, jmenovitě i ze zemí českých, četní žáci do ltalie, 
aby tam získali učenosti v právu římském. Po vzoru vysokých škol ital~ 

ských a pařížské byly zřizovány od 14. století u n i ve r s i ty v zemích 
středoevropských, z nichž nejstarší jest obecné učení pražské, jež založil 
Karel IV. jako král český r. 1348, a bylo na těchto universitách vedle 
práva kanonického vyučováno právu římskému, kdežto domácímu právu 
se tam nedostalo · žádného pěstění. 

Kdož přišli ze zemí zaalpských, aby se vzdělali ·v právích na vysokých 
školách italských, byli v prvních dobách většinou příslušníky stavu d u~ 
ch o vn í h o, jako náleželi témuž stavu učitelové práv při universitách 
středoevropských až do konce 15. století. Souvisí to úzce s platností, kterou 
právo římské mělo na soudech církevních. Teprve později ozývá se a ze~ 
siluje mezi znalci cizího práva živel laikalní, až vyvine se v 16. věku 
zvláštní světský stav právnický. Na čele jeho stáli, kdož byli se 
vzdělali v právích na universitách. Vedle těchto uče n Ý ch p r á v n i k ů, 
z jichž řad panovníci volili si svoje rádce a úředníky, byla tu ještě četnější 
třída p o I o uče n Ý c h praktiků právnických, kteří působili jako městští písaři, 
jako soudní přímluv čí a pro.kuratoři nebo jako notáři. Těmto poloučeným 
sloužily za pomůcky k uvedení v cizí práva pop u I á r n í s p i s y právnické. 

Od italských učitelů práv ~řevzaty byly též ná~ory jejich na právo 
římské, jmenovitě i přesvědčení o všeobecné zavazovací moci jeho. Pře~ 
svědčení to bylo podporováno zvláště ideou, že říš e Něm e c k á, jejíž 
králové byli zároveň císaři římskými, jest stát o p r á v ním p o k rač o v á~ 
ním bývalé z á pad oř í m s k é říš ~ a že tedy právo Justinianské platí 
v . celém Německu podpůrně jako psané právo císařské. Zesilováno bylo 
toto pojímání práva římského hu man i s m e m. Nadšeného obdivu, se 
kterým pohlíženo na klasický starověk, dostalo se též právu římskému. 
Utvořil se dokonce názor, že právo toto jest právem absolutně pravým, 
že jest psaným rozumem (ratio scripta), .zjeveným pro všechny národy a doby. 
Ale názory tyto nebyly by dovedly toho, by národ přijal právo římské, 
kdyby v národě samém nebyly bývaly zároveň živě pociťovány potřeby, 
jimž právo domácí více nestačilo. Spadáť recepce práva římského v dobu 
přechodní mezi středověkem a novověkem, v dobu, kdy u národů evrop~ 
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ských dály se náhlé ·obsáhlé a pronikavé změny poměrů hospodářských 
a společenských. Tomuto rozvoji nedovedlo se přizpůsobiti v čas právo 
domácí. Nebylo tu jmenovitě silné ústřední moci zákonodárné, která by 
bývala s to, aby přetvořila právo domácí jednotně. Za to potřebám ča~ 
sovým přicházelo vstříc právo · římské, povznesené nad místní a stavovský 
partikularismus právních řádů středověkých, právo, v němž se plně za~ 
bezpečují individualismus a všeobecná volnost tržební, jak to odpovídalo 
snahám po vyproštění se z tísnivých svazků středověkých a hovělo pro~ 
spěchům hlavně měst, kde vzkvétaly tržba a průmysl. Konečně mělo římské 
právo velikou převahu nad domácím i s té stránky, že jsouc již ·ve své 
podobě antické právem vědecky propracovaným, bylo nyní neseno od 
pravovědy vyspělé. Usnadněna byla recepce římského práva též tím, že 
učenci, kteří zaváděli právo to do domácí praxe právní, čerpali znalost 
jeho ze spisů italských postglossatorů, v nichž, jak již pověděno (§ 21, III), 
právo římské podávalo se již ve formě pozměněné podle potřeb a názorů 
života tehdejšího. 

Znalci a polof:nalci práva římského, pořizujíce osnovy zákonné nebo 
sbírky právní, vypravujíce listiny a právní dobrá zdání, vystupujíce na 
soudě jako přímluvčí a zástupcové, zasazovali se účinně o to, aby co nej~ 

·více užito bylo práva římského. S úspěchem největším však to činili, kde 
byli ·povoláni k tomu, aby rozsuzovali rozepře právní. Již velmi záhy bylo 
nalézáno podle práva římského od duchov.ních na s o ude ch c í r k e v n í ch. 
Též zdomácnělo již časně v zemích středoevropských z ltalie pochodící 
vznášení právních rozepří na r o z s udí h o, kterého si strany volívaly oby~ 
čejně z mužů práv cizích znalých. Tím byl na mnohém místě zjednán 

· přechod k s o u d c o v s tví uče n é m u. Zároveň byl živel neučený ve pro~ 
spěch učeného vypuzován ze soudnictví tlakem s hora. Vyvinula se appel~ 
lace a byly zřizovány vyšší a nejvyšší soudy, při nichž byli .za soudce 
a přísedící přibíráni v počtu rostoucím právničtí učenci. To mělo na po~ 
savadní řádné soudy, od jichž nálezů bylo nyní lze se odvolati k oněm 
soudům appellačním, ten účinek, že ponenáhlu přeměňovali ze z lidových 
soudů na soudy učenecké. V tom směru bylo pro Německo zvláště roz~ 
hodným ustanovení komorního řádu soudního z r. 1495, podle kterého 
přísedící císařského a říšského soudu komorního měli býti ... bráni z polo~ 
vice z doktorů práv a byli soudce komorní i přísedící povinni přísahati, 
že budou souditi podle říšských a obecních práv, čímž míněno po výtce 
právo římské. U stanovením tím byl zároveň podporován mocně další 
postup recepce práva . řimského, která pak v zemích Německých víc a více 
se rozšiřovala ve století následujícím a byla pak úplně skoncována ve 
století 17. V stejných asi dobách byla provedena recepce y Nizozemsku, 
v zemích Českých a v Polsce. 
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v zem í c h k ~ run y Čes k é pronikla přičiněním duchovenstva a uni~ 
versity pražské již před husitskými válkami znalost řízení soudníbo a práva 
kanonického, ve vleku toho pak i jakási znalost práva římského. Recepci 
cizích práv bylo se tu ovšem dostalo již velmi záhy pevné opory zákono:: 
dárstvím královským. Nebo již do práva 'hornického (Ius regale monta~ 
norum), jež vydal král Václav II. r. , 1300 a byl sepsal důkladný znalec 
práva římského, přidržuje se systemu Institucí Justinianových, bylo pře:: 
jato v rozsáhlé míře právo římské. Latinská sbírka nálezů Brněnských pak, 
kterou sestavil 1353 brněnský písař Jan, jest již ,úplně prosáklá právem 
římsko"kanonickým. Po válkách husitských recepce práva římského po:: 
kračovala na podkladě práv městských. Obzvláště zmíněná právní kniha 
Brněnská, vícekráte přepracována, zjednala si časem platnost na mnohých 
městských soudech v Čechách i na Moravě, čímž přispěla nemálo dílem 
ke sjednocení práva městského, dílem k zakořenění práva římského v zemích 
Českých. Jmenovitě »Práva městská království Českého«, jež vydal roku 
1536 tiskem Br i k c í z Li c s k a, nejsou než přepracováním českého 
překladu onoho brněnského městského práva. Dalšími kroky na dráze ' 
k sjednocení práv městských přibližováno se víc a více k úplné recepci 
práva římského . To platí o zřízení s o u d u ap pell a ční h o Ferďi:: 
riandem 1. r. 1548 pro všechna města v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
mezi jehož přísedícími mělo býti pět doktorů práv. Tím pak, že ,»Práva 
Městská království Ceského«" jež vydal 1579 tiskem P a vel K r i s t i a n 
z K o 1 d í n a a v nichž jsou přěvzaty zásady práva římského ve větším 
ještě rozsahu nežli v starších knihách právních, byla uznána za platná pro 
všechny soudy městské v Čechách (1610) a zavedena byla později i 'do 
všech měst moravských a slezských, byla uskutečněna úplná recepce práva 
římského pro veškeren s t a vrně š ť a n s k ý. Dovršena , p~i5. byla recepce 
práva římského v zemích českých, když právo toto opanovalo též s o u d y 
šle c h t i c k é, jmenovitě soudy zemské. Proyedeno to bylo skrze »)Obno:: 
vená zřízení zemská« Ferdinanda II. z 1627 a 1628, která výslovně ustano:: 
vovala, že práva městská mají pro zřízení zemské platiti podpůrně. Ve 
shodě s tím odkazují pak »)Královskédeklaratorie a novelly« Ferdinanda lIL, 
vydané 1640, vícekráte na »)obecné císařské právo« jako právní 
pramen podpůrný. 

§ 23. 

PRAvo PANDEKTNt. 
I 

Právo římské vešlo při recepci v platnost mod práva obyčejového. 
Tímto bylo za platné uznáno soukromé právo římské, jak uloženo 
jest v zákonodárném díle J u s t i n i an o v ě, v Corpus iuris civilis, ale ne 
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celé a nikoli hez dalších změn. I odlišujeme římské právo, na kolik bylo 
přijato v zemích jiho:: a středoevropských za právo obecné, od čistého 
práva římského a zoveme ono právo právem pan dek tn í m. Bylo zváno 
též »)d n e š ním právem ř í m s k Ý m« nebo »)0 b e c n Ý m právem c i v i 1 n í m« . 
O tom, s jakým omezením platilo právo římské jako právo pandektní, 
budiž uvedeno, co zde následuje. 

1. Podkladem práva obecného stalo se právo římské jen v té podobě, 
kterou má v kodifikaci Justinianské. Dále nebyla za platná uzná" 
vána ona místa Cotpus iuris civilis, která nebyla glossována od glossatorů, 

buď že chybějíce v rukopisech jejich, jim byla vůbec neznáma, jako četné 
řecké konstituce v Kodexu, nebo byla pokládána za nepraktická. Zásada 
tato byla vyjadřována řeholí: Quidquid non agnoscit glossa, nec agnoscit 
curia (forum). Naproti tomu byly recipovány též zákony císařů Frie; 
dricha 1. a II., zvané Authenticae Fridericianae. V mezích těchto Corpus 
iuris civilis bylo recipováno jako cel e k (in complexu) a byla ustanovení 
jeho pokládána za platná již proto, že byla v něm obsažena. Římské 
právo bylo pak při recepci nebo pozdějším vývojem přetvořeno s více 
stránek a to právem k a n o nic kým nebo právem do m á c í m. 

Právo, které křesťanská církev vytvořila ve středověku a jež zove se 
právem k a no nic kým (ius canonicum), platilo původně pouze v soudech 
duchovních. Ale soukromoprávní ustanovení jeho, vniknuvše za stejných 
okolností, za jakých způsobena byla recepce práva Justinianova, do soudů 
světských, vešlo při těchto v platnost jako právo obecné zároveň s právem 
římským. Při recepci tohoto obojího práva (ius utrumque) bylo hleděno 
k právu, kanonickému jako k právu mladšímu. Kde tedy právo kanonické 
odporuje právu římskému, měla přednost ustanovení práva kanonického. 
Kanonickému právu byla přiznána ' platnost práva obecného, jen pokud 
jest obsaženo ve čtyřech sbírkách právních, které úhrnným jménem byly 
zvány Corpus iuris canonici (dausum). 

Do m á cíp r á v o, jímž byla přetvořena práva cizí, pocházelo ze z á" 
k o n ů nebo z práva ob y č e j o v é h o. A.le za pramen práva pandektního 
lze pokládati pouze ony zákony, které byly vydány ústřední mocí zákono" 
dárnou pro území nejširšího státního svazku jako celek (jako v říši Ně:: 

mecké zákony říšské). Rovněž jest právo obyčejové pramenem práva pan:: 
dektního jen, na kolik se ujalo jako platné pro celek v stejně širokých 
mezích místních. 

II. Právo pandektní platilo proti právu partikulárnímu jen pod p ů r ně 
(subsidiárně). Pravidel jeho bylo užíti jen; na kolik pro případ, o který 
šlo, nebylo v jednotlivém území zvláštního právního ustanovení. 

III. Od konce- 18. století byly v jednotlivých státech evropských pro:: 
vedeny k o di f i k a c e práva soukromého, kterými byla úplně odstraněna 
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formální platnost práva pandektního. Z nich jest zákoník pruský »Allgem. 
Landrecht« z 1764, francouzský »)Code civil« z 1804, rakouský ») Všeobecný 
občanský zákoník« z 1811, »)Občanský zákoník pro říši N ěmeckou« z 1896 
a švýcarský občanský zákoník z 1907. 

§ 24. 

NOVOVĚKÁ PRAVOVĚDA ROMANISTICKÁ. 

I. Studium klasického starověk u, obrozené v 15. století, a hu m ar 
n i s m u s z neho vyrostlý způsobily, že v pravovědě zavládla methoda 
nová. Probudilo se vědomí, že jest potřebí · samostatného zpracování pra'" 
menů římského práva, při němž by využitkováno bylo plnou měrou nově 
získaných vědomostí o římském starověku. Zastancové nového směru vy'" 
stihnuvše, že Corpus iuris civilis složeno je z děl různých dob a různých 
tvůrců a že lze obsahu jeho úplně porozuměti teprve poznáním historické 
souvislosti, snažili se, by získali správnější a úplnější text právních knih 
Justinianských, by dopídili se také pramenů práva římského předjustinian", 
ského a římsko:,řeckého a pořídili pečlivé edice pramenů. Nebyla však 
pěstována pouze pronikavá exegese pramenů, nýbrž bylo právo římské 
zpracováno též soustavně. Při tom hleděli jak exegetové, tak i systematikové 
pouze k čistému právu římskému. K nejvyšší dokonalosti byla romanistlcká 
věda právní povznesena novou methodou v 16. století ve Fr a n c i i. Zde 
byli nejpřednějšími představiteli jejími J a co b u s Cu j a c i u s (t 1590), 
nikým jiným nedostižený exeget římských pramenů právních, a Hu g o 
Don e II u s (t 1591), tvůrce mistrného systému práva řimského (Com", 
menfarii de iure civili) . Naproti tomu v jiných zemích analytick'á methoda 
postglossatorů neboli »)Bartolistů« (§ 21 , IV), zvaná »)mos daZžcus«, ovlá", 
dala téměř výhradně a nalezla tu historicko:<systematická methoda školy 
francouzské neboli »)mos gallicus( ~elkem jen málo přivrženců. Zato dočkal 
se výzkum čistého práva římskéhq podle methody historické od polovice 
17. století nového rozkvětu v Ho11andské škole t. zv. elegantních 
juristů. Ve Š pan ě 1 s k u pak kráčeli směrem školy francouzské a holI andské 
v 17. století učitelové práv při universitě v Salamance.1 

l) Z prvních, kdož na poli pravovědy dali se směrem historickým, byli ve Francii 
Budaeus (t1541),vItalii A. Alciatus (t1550), v Německu U. Zasius (t1535). 
K ozdobám slavné francouzské školy právnické náleží krom Cujacia a Donella jmenovitě 
Franc. Duarenus (t 1559), Franc. Balduinus (t 1573), Franc. Hotomanus (t 1590), 
Barnab. Bríssonius (t 1591), An.t. Faber (t 1627) a Jacobus Gothofredus, učený 
spisovatel obsáhlého komentáře ke Kodexu Theodosiovu (t 1652). Mezi stoupenci 
gallského způsobu mimo Francii vynikli Nizozemčan Obertus Giphanius, »Německý 
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II. Novými cestami jdou při pěstění práva římského od polovice 17. 
do konce 18. stole~í právníci nejedné země, hlavně němečtí. Jsouce v obsáhl~ 
míře zaměstnáni v ' praxi právnilké, měli profesoři universitní též při vy~ 
učování a v literárních pracích svých na mysli , praktickou stránku práva. 
Po výtce těmito »)p r a k t i k y« bylo připraveno ono sloučení práva římského 
a domácího, je~ož líčení podávají díla nadepsaná »Usus modernus pan~ 
decfarum(, »)Jurisprudentia romano=germanžc;a forensis« a pod. Vědecké 
pochopení čistého práva římského jimi nepokročilo. Ale výkony jejich 
byly velmi důležitými s té stránky, že jimi byla dána římskému právu pod~ 
statně ona potřebám časovým přiměřená podoba, ve které platilo prak .. 
ticky až do svého odstranění novými kodifikacemi práva soukromého 
(§ 23, III.).1 

III. Na sklonku 17. století ,počala na theorii civilistickou působiti 
též nauka o t. zv. právu při r o z e n é m. Tato hleděla pravé, pro celé člově~ 
čenstvo a všecky doby platné právo vyvoditi z abstraktné přirozenosti 
a z rozumu lidského, pouštějíc zcela se zřetele rozmanitou, měnlivou po~ 
dobu, kterou ve skutečnosti béře na sebe právo u různých nár.odů a 
v různých dobách. Učení toto, jakkoli bylo jen na závadu pronikavějšímu 
studiu práva positivného, jmenovitě 'i římského , ponoukalo přece jen 
k systematickému spořádání pravidel právních a k samostatnějšímu posu" 
zování práva římského a mělo značný vliv na kodifikační práce z konce 
18. a z počátku 19. století. 

IV. Mocný obrat nast.al ve vědě právnické na počátku 19. století, 
když G. Hugo (t 1844) první vyslovil a Bedřich Karel šl. Savigny 

Cujacius« (t 1604 v Praze) a Vlach Scipio Gen ti li s (t 1616). V Č ech ách přimlouval 
se za užití systematické methody v právích Jan K o cí n z K o cí ne t u (t 1610) a vykládal 
právo římské v duchu humanistů Jan Matouš a Sudetis. - V Hollandsku proslavili se 
zejména Arn. Vinnius (t 1657), Joh. Voet (t 1714), Gerh. Noodt (t 1725), Ant. 
Schulting (t 1734), Cornel. van Bynkershoek (t 1743), v Španělích pak Fernandez 
de Retes (t 1678), Fr. Ramos del Manzano (t 1683), Jos. Finestres y Monsalvo 
(t 1777) a Greg. Maj a n s i u s (t 1781). V Italii ukázal nové methody bádání historie:: 
kého slavný filosof a právník G. B. Vi c o Ct 1744). 

l) Z německých »)praktiků« dobyli si zvučného jména Bened. Car p z o v (t 1666), 
Ad. Lauterbach (t 1678), J. Schilter (t 1705), Samuel Stryck (t 1710), J. G. Hei::. 
neccius (t1741), který se proslavil ijako historik právní, JustusH. Bóhmer (tI749), 
Aug. Leyser (t 1752), J. A. Hel1feld (t 1781) a Ludv. J. Fr. Hópfner (t 1797). Ve 
Francii vynikl v těchto dobách jako romanista vlastně jen R. J . Pot h i e r (t 1772). 
Také v Č ech ách přihlíželi právníci při výkladu práva obecného k právu domácímu" 
jako Krištof Kyblín z Waffenburga (t 1678) ve spise Tractatus novus de diffe:: 
rentiis iuris communis ,et bohemici (1663), Jan Proskovský z Krohenštejna 
(t ]668) ve spisku čelícím Kyblínovi »)Moderamen differentiarum juris com:: 
munis et bohemici« (1664) a žák Kyblínův Jan Kryštof Schambogen (t 1696) 
v Praelectiones in .Justin. Institutiones (5. vyd. 1718). 
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(t 1861) rozvinul a odůvodnil historický názor na právo . . Savigny a ti, 
kdož spojili se s ním k tomu, aby podle jeho názorů pr.ovedli historickou 
methodu ve vědě právnické, hlavně co se dotýče práva římského, nazváni 
byli h i s t o r i c k o u š k o 10 u právnickou. U žití historické methody způ::: 
sobilo za krátko úžasný pokrok vědy práva římského. Nemálo k tomu 
přispěly též nové nálezy právních památek římských, hlavně· objevení 
Gajových Institucí r. 1816, jimiž byla netušenou měrou rozšířena znalost 
hlavně kiasického procesu civilního, a t. zv. Fragmenta Vaticana r. 1820. 
Ovšem byla proti mnohým stoupencům historické školy oprávněnou výtka, 
že, i kde šlo o to, aby vyloženo bylo právo platné, odmítali mnohdy 
takové v praxi zavládlé zlněny jeho, které byly zavedeny právní~ vývojem 
od dob středověkých. Jiní novější romanisté dovedli se uchovati této 
jednostrannosti, což platí zvláště ' o těch, kdož, pěstujíce po výtce prak::: 
tickou dogmatiku právní, hleděli vyhověti požadavkům doby přítomné 
nebo pokoušeli se i pomocí právních pojmů římských konstruovati práv::: 
nicky nové právní poměry doby moderní. Vznik a úspěchy právnické 
školy historické.v Německu nebyly bez účinku na civilistickou pravovědu 
v jiných zemích evropských. Alespoň od polovice 19. století pěstují se 
historie i dogmatika práva římského podle nové lnethody také v nich, 
což platí zvláště o Francii a ltalii. 1 

§ 25. 

UČEBNICE A JINÉ SPISY POMOCNÉ. 

1. Z učebnic, pojednávajících o č i sté m soukromém právu římském, 
buďtež uvedeny: 

Vančura, Úvod do studia soukromého práva římského. 1923. 
P uch t a, Cursus der Institutionen, 10. vyd. ve 2 sv. obstaral Kriiger.1893. 
S a 1 k o w s k i, Institutionen. Grundziige des Systems und der Geschichte 

des rqm. Privatrechtes. 4. vyd. (Lene!) 1907. . • 

1) Vedle Savignyho byli nejpřednějším~ stoupenci školy historické G. Fried. P uch t a 
(t 1846), Fr. Ludv. šl. Keller Ct 1860), Ed. Bocking (t 1870), K. Ad. šl. Vangerow 
(t 1870), Fr. Ad. Rudorff (t 1873), Aug. šl. Bethmann"Hollweg (t 1877) Cl, Ed. 
H u s c h k e (t 1886). Z pozdějších vynikajících německých pěstitelů právní historie římské 
buďtež uvedeni Alfred Pernice ct 1901), Otto Karlowa ct 1904), Mořic Voigt 
(t 1905), tvůrce mistrného systému římského práva státního a trestního Theodor Mo m m:: 
sen (t 1903), E. I. Bekker (t 1916) a L. Mitteis ct 1921), z právních dogmatiků 
pak K. G. šl. Wachter (t 1880), Al. šl. Brinz(t 1887), Bern. Windscheid (t 1892), 
Rud. šl. Ihering Ct 1892) a F. Regelsberger ct 1911). - V Halii mezi četnými 
romanisty proslavili se jmenovitě ll. A li b ran d i (f 1896), Fil. Ser a fi n i (t 1897) 
a Contardo Ferrini (t 1902). 
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s ohm, Institutionen. Geschichte und System des rom. Privatrechts. 
17. vyd. (Mitteis :::Wenger) 1923. 

Cz y hla r z, Lehrbuch der Institutionen des rom. Rechtes, 18. vyd. 
(San Nicol6) 1924. 

'R a bel, Grundziige des rom. Privatrechts, v Holtzendorff:::Kohler., 
I. Encyklopadie der Rechtswissenschaft, 1. sv., 7. vyd. 1915. 

Crome, Grundziige ~es rom. Privatrechts. 2. vyd. 1922. 
Z o ll, Pandekta czyli nauka rzymskiego prawa prywatnego, sv. I. - III., 

1.-3. vyd. 1910-1914. 
Wróblewski, Zarys wyk!adu prawa rzymskiego, II. 1919. 
Egersdorfer, Predavanja o institucijama rimskoga prava. 1919. 
Maynz, Cours de droit romain, 3 sv., 4. vyd. 1876. 
Girard, Manuel élémentaire de droit romain. 7. vyd. 1924. 
Cu q, Manuel des Institutions juridiques des Romains, 1917: - Les 

institutions juridiques des Romains, sv. 1., 2. vyd. 1904; sv. II., 1902. 
May, Eléments de droit romain, 16. vyd. 1925. 
Bon fa n.t e, lstituzioni di diritto romano. 8. vyd. 1925; - Corso di 

diritto romano, 1. 1925. 
Ferrini, Manuale di Pandette. 3. vyd. 1908. 
Per o z z i, Istituzioni di diritto romano, 2 sv. 1906. 
Pacchioni, Corso di diritto romano, 2. vyd. 2 sv. 1920-1922. 
Arangio:::Ruiz, Corso di istituzioni di dir. rom. 2 sv. 1921-1923. 
B ru g i, Istituzioni di dir. rom. (dir. privato Giustinianeo) 3. vyd. 1926. 
Buckland, Elementary principles of the Roman private law. 1912. 

A text"book of roman law from Augustus to Justinian. 1921. 

Podrobněji vypisují dějinný vývoj římského práva soukromého: 

K ar 1 o w a, Rom. Rechtsgeschichte, sv. II. (Privatrecht etc.), díl 1. - 3. 
1892. 1901. 

M. Vo i g t, Die XII T afeln. Geschichte und System des Civil:::und 
Criminalrechtes, wie Processes der XII T afeln. 2 sv. 1883. 

I her ing, Geist des rom. Rechtes auf den verschiedenen Stu fen seiner 
Entwicklung. I. II. 5. vyd. III. 4. vyd. 1888-99. 

A. Per nic e, Marcus Antistius Labeo. Das rom. Privatrecht im 1. J ahr::: 
hunderte der Kaiserzeit.l. II. III. 1. (II. odCl. 1. 2. seš. 1. ve vyd. 2.) 1873 -1900. 

K n i e p, . Gai Institutionum Commentarii, I. - III., 1911-17. 
Mitteis, Romisches Privatrecht, 1. sv. 1908. 
C o s ta, Storia del diritto romano privato, 2. vyd. 1925. 

Právo pan dek tn í vypisují: 

G 1 li c k, Ausfiihrliche Erlauterung der Pandekten. Z díla, v jehož . 
pokračOvání se uvázalo více učenců, vyšlo 63 sv. 1790-1896. 
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Savigny, System des heutigen rom. Rechts, 8 sv. 1840 - 49. 
P uch t a, Pandekten. 12. vyd. vypravil S chi r m e r. 1877. 
Ar n d t s, Lehrbuch der Pandekten, 14. vyd. 1889. Učebnice ta podle 

10. vydání přeložena na jazyk český 1884-86. 
Br i n z, Lehrbuch der Pandekten, 4 sv. 2. vyd. 1873 ~ 1892. 
Wi n d s che i d, Lehrbuch der Pandekten, 3 sv., 9. vyd. (obstaral Kipp) 

1906-07. Italský překlad s četnými dodatky zahájil Fa d d a a B e n s a 
(sv. 1.-5.), od sv. 6. pokračuje Bonfante. 

Der n bu r g, Pandekten. 3 sv., 7. vyd. 1902, 8. vyd. zpracoval Soko~ 
Iowski, 2 sv. 1910-1912. 

R e gel s ber g e r, Pandekten, sv. 1. 1893. 
Egersdorfer, Predavanja o pandektama, 3 sv. 1915-17. 

Dějiny právních pramenů a povšechné právní dějiny podávají: 

P. K r u g e r, Geschichte der Quellen und Literatur des romischen 
Rec h t s. 2. vy d. 1913. 

K i p p, Geschichte der Quellen des rom. Rechts, 4. vyd. 1919. 
K ar 10 w a, Rom. ' Rechtsgeschichte. 1. Bd. Staatsrecht und Rechts« 

quellen, 1885. 
Es ma r c h, Rom. Rechtsgeschichte. 3. vyd. 1888. 
M . Voigt, Romische Rechtsgeschichte, 3 sv. 1892-1902. 
Br u n s ~ Per nic e « Len e 1, Geschichte U. Quellen des rom. Rechts . 

V Hol t z e n d o r f f ~ K ohl e r, Encyklopadie der Rechtswissenschaft, t 
7. vyd. 1915. 

K ubl e r, Geschichte des rom. Rechts. 1925. 
S i ber, Romisches Recht in Grundzugen, 1. Rom. Rechtsgeschichte 1925. 
Ma yr, Rom. Rechtsgeschichte (Sammlung Goschen), 7 S~. 1912-13 .. 
Z o ll, Historya prawodawstwa rzymskiego, 1. 1902, 1. 1906. 
D y d y 1Í. s k i, Historya zródel prawa rzymskiego, 1904. 
L o s k i j, Istorija i systema rymskoho privatnoho prava. Tom I. Isto~ 

rija džerel rymskoho prava. 1921. 
Co r n i 1, Droit romain. 1921. 
Pad e II e tt i« C o g 1 i o 10, Storia del diritto romano. 2. vyd. 1886. 
Pac chi o ni, Corso di dirittó romano, I. Storia della costituzione' 

e delle fonti del diritto, 2. vyd. 1918. . 

Bon fa n t e, Storia del diritto romano, 3. vyd. 2 sv. 1923. 
C o s t a, Storia delle fonti del diritto romano, 1909. 
De Fr a n c i s c i, Storia del diritto romano. I. 1926. 
DeM on cad a, Elementos de história do direito romano. 2 sv. 1923 až 

1924. 
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M u i r h e a d, Historical introduction to the private law of Rome. 
2. vyd. 1899. 

Clark, History of roman private law 4. sv. 1906-1919. 

Důležitými pomůckami jsou též: 

T h. Mo m m sen, Rom. Staatsrecht, 1. a 2. sv. 3. vyd. 1887, 3 sv. 1887, 
1888. - Abriss des rom. Staatsrechts, 2. vyd. 1907. 

Her z o g, Geschichte und System der rom. Staatsverfassung, 2 sv. 
1888-1891. 

Wil1ems, Le droit public romain, 7. vyd. 1910. 
C o s t a, Storia del diritto romano pubblico, 1906. 
Th. Mo mm sen, Romisches Strafrecht, 1899. 
C o s t a, Crimini e pene. 1921. 
H e y r o v s k ý, Římský civilní proces. Vydáno z pozůstalosti. 1925 .. . 
K e II e r, Det romische Civilprocess und di~ Aktionen, 6. vydání 

(Wach) 1881. 
Bet hrna n n ~ H o II w e g, Der rom; Civilprocess, 3 sv. 1864-66. 

. W e n g e r, Institutionen des rom. Zivilprozessrechtes. 1925. 
Bertolini, II Processo Civile, 3 sv. 1913-15. 
C o s t a, . Profilo storico de! processo civile rom. 1918. 
Eg e r s d o r f e r, Predavanja o rimskom gradjanskom postupniku. 
We n g e r, Das Recht der Griechen und Romer (Kultur der Gegen~ 

wart II, 7, 1) 1914. 
Mi t t e i s und W i I c k e n, Grundzuge und Chrestornathie der Papyrus~ 

kunde. 4 sv. 1912. 
S c hub art, Einflihrung in die Papyruskunde. 1918. 
Meyer, Juristische Papyri. 1920. 

Č as.o p i s y, zabývající se právními dějinami vůbec nebo římskými 
zvláště a s bor n í k y, přináš~jící také články o právu římském, jsou : 

Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft. 15 sv. 1815 -1850. 
Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, 13 sv. 1861-1878. Od r. 1880 rozpadá se 
. časopis tento v oddělení romanistické a germanistícké, k čemuž přistoupilo 

. později kanonistické. Prvé slove nyní )Zeitschrift der Savignystiftung fur 
Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung«. Zeitschrift fur vergleichende 
Rechtswissenschaft, od r. 1878. Archiv fur die Papyrusforschung, od r. 1900. 

. Nouvelle revue historique de droit fran~ais et étranger, od r.1877. Bullettino 
d~lľ Istituto di diritto Romano, od r . 1888. Revue ďhistoire du droit~ 
Haarlem od r. 1920. 'Archivio giuridico od r. 1867. Rivista italiana per le 
scienze giuridiche od r. 1886. 
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Důležitou pomůckou pro výklad pramenu JSou díla lexikografická : 

P a u ly, Realencyklopadie der classischen Alterthumwissensch~ft, 2. vyd. 
řídí Wissova (= Pauly~Wiss. RE.), od r. 1894. 

Dar e m ber g ~ S a g I i o, Dictionnaire cl' Antiquités grecques et romaines, 
od r. 1872. 

. Br i S s o n i u s, De verborum quae ad ius civile pertinent significa~ 
tione, 3. vyd. pořídil J. G. Hei!leccius 1743. 

Dirksen, Manuale' latinitatis fontium iuris civilis Romani 1837. 
H e u man n, Handlexikon zu den Quellen .des ram. Rechtes, 9. vyd . 

vY'pravil Seckel 1907. 
Vocabularium Iurisprudentiae Romanae iussu Instituti Savigniani com~ 

positum, od r. 1903. Posud vyšly vol. 1. ll. fasc. 1. 2; III, 1; IV, 1; V, 1. 2. 
Vocabularium Codicis Justiniani vol. I (pars latina) ed. Mayr 1923, vol. II 

(par.s graeca) ed. San N icolo 1925. 
P r e i s i g ke, Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden, sv. 1., 

II. 1. 1925. 
Z a n z u c chi, Vocabolario delle istituzioni di Gaio. 

§ 26. 

ROZVRŽENÍ LÁTKY. 

I. Soustava, podle které budou seřaděny doleji výklady o soukromém 
právu římském, dává se z roztřídění soukromo~právních poměrů a pravidel 
uvedeného v § 8. Záhodno jest však, aby před vypsáním jednotlivých 
právních pravidel a · zřízení byly vyloženy základní pojmy a pravidla, které 
jsou společny všem uvedeným druhům právních poměrů nebo aspoň většině 
jejich. I bude pro následující zde výklady látka rozvržena takto: 

Rozdíl první. Nauky všeobecné. 
Rozdíl druhý. Právo věcné. 
Rozdíl třetí. Právo obligační. 
Rozdíl čtvrtý. Právo rodinné. 
Rozdíl pátý. Právo dědické. 

S výkladem s y st e mat i c kým bude spojen výklad děj in n é h o v ý~ 
voj e římského soukromého práva v ten způsob, že v rámci systému budou 
podány pro jednotlivá zřízení též dějiny jejich. 

II. Základní princip systému, podle něhož jsou spořádány I n s t i t u c e 
Gajovy a Justinianovy, podávají slova: Omne ius quo utimur, vel 
ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones (Gaj. I, 8; 1. 1, 2, 12). 
I jedná G a j u s v 1. knize Institucí, předeslav stručné vypsání právních 
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pramenů (1, 1-7), o ius personarum, t . j. o právních pravidlech, týkajících 
se osobního právního postavení lidí, najmě o rodinných poměrech, pokud 
tyto jsou rozhodny pro všeobecné právní postavení osob. Ve 2. a 3. knize 
jest vyloženo ius quod ad res pertinet, t. j. právo majetkové (právo věcné 
II, 1-96, dědické II, 97 - III, 87, obligační III, 88 - 225), ve 4. knize ius 

I quod ad actiones pertinet: právní normy o ochraně práva o formách soud= 
ního dobývání jejich (proces civilní). - Podobně jest spořádána látka 
v Justinianových Institucích až na to, že ve 4. knize v pěti prv~ 
ních titulech · pokračuje se ještě v právu obligačním a že na konci jest 
připojen titul de publicis iudiciis, t . j. o právu trestním. 

) 
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ROZDÍL PRVNÍ. 

NAUKY VŠEOBECNÉ. 

HLAVA PRVNÍ. 

o SUBJEKTU PRÁV A PRÁVNÍCH 
POVINNOSTÍ. 

I. OSOBY PŘIROZENÉ. 

§ 27. 

POJEM OSOBY. 

O s o b a v právním smyslu jest bytost, která jest způsobilá býti subjek~ 
tem práva právních pov~nností. Způsobilost býti subjektem práva právních 
povinností, neboli zkrátka z p ů s o b i los t k p r á v ů m nazýváme o s o b~ 
n o stí v právním smyslu. Římané neměli jména pro pojmy osoba a 
osobnost. Zvláště slovo persona neznamená u nich osobu, nýbrž člověka 
vůbec, nechať má způsobilosti k právům čili nic. Od způsobilosti k právům 
lišíme p r á v nic k o u z p Ů s o bilo s t k čin ů m, t. j. právem uznanou 
způsobilost předsebráti činy s účinky právními. 

Ježto účelem práv subjektivných jest chrániti a podporovati prospěchy 
lidské, a k tomu konci vydaná přikázání právní se odnášejí zase jen k lid= 
skému jednání, jest za subjekt práva právních povinností uznán od práva 
předem člověk. Zoveme ho o s o b o u při r o z e n o u. Ale římské právo 
nepropůjčuje osobnosti všem lidem a těm, kdo jsou od něho uznáni za 
osoby, nepřiznává vesměs stejné způsobilosti k právům. Osobní právní 
postavení člověka (status hominis,personae) závisí především na tom, 
zdali jest s v o bod n Ý m (liber) nebo o t r o k e m (servus). Svoboda (liber~ 
tas) jest jak iure civili, tak i iure gentium základní podmínkou osobnosti 
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v právním smyslu. Pouze liberi jsou osobami na poli právním, serVl JSou 
naprosto nezpůsobilí k právům, nejsou osobami; ba i když byl na svobodu 
propuštěn, kdo se byl narodil otrokem, má, jsa libertinus, nižší právní 
postavení, nežli ve svobodě zrozený (íngenuus). Rozhodným jest dále, zdali 
svobodný jest občanem římským (civis Romanus) nebo neobčanem (pere~ 
grinus); nebo pouze občan římský jest způsobilý všech oněch právních 
poměrů, které se zakládají na ius civile, kdežto svobodnému neobčanu 
přísluší pouze právní způsobilost, jak ji udílí ius gentium. Mezi občany 
římskými pak jest rozeznávati osoby samostatné (sui iuris) od osob podro~ 
bených rodinné moci jiného (alieni iuris); pouze persona sui iuris má celou 
.a plnou způsobilost k právům. 

§ 28. 

JAK VZNIKA A ZANIKA OSOBNOST LIDSKA. 

I. Osobnost lidská v z n i k á na r o z e ním, t. j. tím·, že dítě vyšlo 
úplně z těla mateřského. Při tom se ještě vyhledává, aby dítě po svém 
-zrození ž i 10, třebas jen d<?bu nejkratší. Dále žádá právo, aby novorozeně 
mělo pod o b u I i d s k o u, nebylo contra formam humani generis. Schop~ 
nost jeho k životu se nevyhledává. Jen nesmí narozený, má~li býti pokládán 
za osobu, býti plodem potraceným. 

Plod v životě mateřském (nasciturus) není ještě osobou.1 Ale právo 
oň přece již pečuje různými předpisy. Zejména vyhrazuje dětem v těle 
mateřském pro případ, že s~ vskutku narodí živé, práva, jim před narozením 
napadlá.2 Po případě bývá nenarozenému zřízen poručník (curator). 

II. Osobnost přirozená k o n čís e s m r t í nebo capitis deminutione 
maxima (§ 37). Opírá~li kdo své právo o to, že určitá osoba zemřela, musí 
dokázati jej.í smrt. Rovněž musí, když to neb ono právo, na př. právo 

·dědické, závisí na tom, že ze dvou osob jedna zemřela před druhou, doká~ 
zati dřívější smrt oné, kdo se táhne k onomu právu.3 Není~li mu možno 
provésti tento důkaz jest vyloučen z onoho práva. Odchylkou odtud 
jest podle práva J ustinianského v případě, že rodiče a děti zahynuli ve 
společném nebezpečí (na př. při ztroskotání lodi nebo ve válce) smrtí násil~ 
nou, míti za to, že děti nedospělé zemřely před svými rodiči, ' děti dospělé 

však po rodičích, ač~li není prokázán opak. 

1) Partusantequamedatur, mulieris portio estvel viscerum. D.25,4,1, 1. Ulp. 
2) Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, q u o t i e n s 

,de commodfs ipsius partus quaeritur, D. 1,5,7. Paul. Novější podávají totéž 
řeholí »n a s cit u r u spr o i a mna t o ha bet u r«. 

3) Si pariter pupillus et qui ei substitutus erat decesserit nec appareat, qui ante 
.spiritum emisit, non videtur alter alteri supervixisse. D. 34, 5, 18. ·pr. Ma rci a n. 
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§ 29. 

PRAvNÍ POSTAVENÍ OTROKŮ. 

I. Hlavní rozdíl mezi lidmi jest podle římského práva, že lidé jsou 
buď s v o bod n í (liberi), buď o t r o c i (servi). Římští právníci pokládali 
otroctví za zřízení iuržs gentium, uznávali však, že se příčí řádu přiroze:: 
nému. Právo římské přálo svobodě, v té době více, v oné méně, a stanovilo 
favore libertatis, t. j. aby svoboda a dosažení její byly podporovány a chrá:: 
něny, četné odchylky od zásad práva. Zásadně však platí, že otrok (servus, 
mancžpium) není způsobilý býti subjektem práv ,a právních povinností, není 
osobou v právním smyslu. Servus nullum caput habet. (1.1,16,4.) Nemůže 
pro sebe samého nabývati práv majétkových, nemůže býti obligačně zavázán~ 
jest nezpůsobilým rodinných poměrů právních a nemůže na soudě žalovati 
aniž býti žalován. Otrok jest s právního hlediska pouze věc í (res). Právní 
moc, kterou má nad otrokem pán jeho, bývá pojímána za právo věcné, za 
vlastnictví ( dominium). Též může býti otrok jako kterákoli věc předmětem 
jiných majetkových práva mohou o něm učiněna býti právní jednání, 
jako trh, nájem, darováni, zastavení, odkaz atp. Otrokova nezpůsobilost 
k právům není však pouhým následkem toho, že jest určitému pánu pod:: 
dán. Mohou býti též otroci bez pána, jako otrok od pána opuštěný (servus 
derelictus) a servus poenae (§ 30, II. B, 3). I tito jsou ostatním otrokům 
rovni v tom, že též oni postrádají naprosto právní osobnosti. 

II. Lidská povaha otroka a jeho postavení v domácnosti a hospodářství 
Římana měly v zápětí, že právo římské pohlíželo s některých stránek na 
otroky jinak, nežli na nerozumné předměty majetkové. Otrok mohl býti 
propuštěn na svobodu a stal se tím osobou v právním smyslu. Právní moc 
vlastníka otrokova pak, slovouc nejen dominium, nýbrž též' potestas, jest 
pojmenována výrazem, kterým se označovala též právní moc hlavy rodiny 
nad svobodnými členy rodiny jí poddanými. Na rozdíl od této rodinné 
moci nad svobodnými zove se moc nad otrokem dominica potestas. Tato 
potestas má v zápětÍ, že otrok má jaksi podíl na pánově způsobilosti 

k právům, ovšem ne jako samostatný ~ubjekt práv, nýbrž spíše jen jako 
pouhý nástroj pánův pro nabytí práv. Již velmi záhy bylo totiž uznáno, 
že otrok může platně předsebráti s třetími osobami majetková právní 
jednání nabývací, ke kterým pán jeho jest způsobilý, jen že z nich nena:: 
bývá sobě samému, nýbrž povždy a nutně přímo pánovi svému. Jelikož pak 
otrok jest způsobilým k nabytí jen z osoby svého pána, jest právní jednání 
nabývací, které předsebral otrok nemající pána, vždycky neplatné. 

Z moci nad otrokem dávalo se též, že pán směl otroka pot r es t a t i 
kterýmkoli trestem, i smrtí. Avšak proti zneužití této trestní moci i proti , 
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jinakému ukrutenství pánů nebo jich nemravnosti poskytována byla časem 
otrokům ochrana právní. Obzvláště bylo lze trestní obžalobu pro vraždu 
podle pozdějších ustanovení vznésti také na tohO, kdo zabil svého vlast:: 
ního otroka nebo dal jej usmrtiti bez náležitého důvodu. Podle konstituce 
císaře A nt o n i n a P i a pak byl pán, když nakládal nelidsky nebo ne:: 
cudně s otroky svými, donucen státním úřadem, aby prodal tyto otroky. 

Otrokům přiznána byla časem do jisté míry dokonce i samostatná 
p r á v n í o s ob n o s t. Jeví se to mezi jiným v tom, že příbuzenstvÍ' s otroky 
jest po jejich propuštění na svobodu překážkou manželství a zakládá podle 
zákonů pozdějších císařů 'též právo dědické, ještě důrazněji však v tom, 
že za principatu mohli otroci v některých případech nároky na vropuštění 
z otroctví sami naproti svým pánům přivésti k platnosti na soudě. 

§ 30. 

JAK VZNIKA OTROCTVÍ. 

I. . Otrokem stává se člověk buďsi hned na r o z e ním, budsi později 
ztrátou svobody.1lure gentium jest od narození otrokem, kdo se 
narodil z otrokyně, nechať byl jeho otcem otrok nebo svobodný. Při tom 
hledělo se původně pouze k době porodu. Později bylo však fa vore liber:: 
tatis uznáno, že narozený stane se jen tenkráte otrokem, když matka nejen 
při porodu, nýbrž po celou dobu od početí dítěte až do porodu byla 
nepřetržitě otrokyní. 2 

ll. Ve svobodě zrozený stává se otrokem: 
A. Ex iure gentium zajetím (captivitas) ve válce nebo u národa, se 

kterým vlastní jeho stát nemá přátelského spolku. Bylo však prastarou 
zásadou iuris gentium, že vrátí::li se zajatec opět pod ochranu svého nebo 
přátelského státu s úmyslem, aby zde zůstal, stane se již návratem samým 
ihned svobodným a vstupuje přímo v dřívější status a v dřívější svá práva 
a právní závazky. K dřívějším právním poměrům navrátivšího jest hleděti 
zpravidla tak, jako by on byl neupadl nikdy v zajetí. Soujem podmínek 
a účinků tohoto vstupu navrátivšího se zajatce v dřívější právní poměry 
zove se ius postliminii neboli postliminium. 

1) Servi aut n a s c II n tur aut f i u nt: nascuntur ex anci11is nostris; Hunt 'aut iure 
gentium i. e. ex captivitate, aut iure civili. I. 1,3, 4. 

2) Sufficit autem liberam fuisse matrem eo tempore, quo nascitur, licet ancilla con:o 
ceperit. Et e contrario, si libera- conceperit, deinde ancilla faeta pariat, placuit eum qui 
nascitur, liberum nasci, quia non debet calamitas matris ei nocere, qui in utero est. Ex 
his illud quaesitum est, si ancilla praegnans manumissa sit, deinde ancilla postea faeta 
pepererit, liberum an servum pariat? et Ma r cell u s probat liberum nasci; sufficit enim 
d, qui in ventre est, liberam matrem vel medio tempore habuisse. I. I, 4, pr. 
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B. Iure cil/ili odnímá se svoboda: 

1. pro dej e m do c i z i n y (venditio trans Tiberim). Podle prastarého 
řádu mohl prodati do ciziny a tím svobody zbaviti magistrat občana, 
který se nedostavil k censu nebo k službě vojenské, otec syna podrobe:: 
ného, věřitel dlužníka neschopného placení. Prodeje tyto vymizely však 
již záhy za republiky. Naproti tomu nebylo možno, aby římský občan 
přeměnil se v nesvobodného v římskénl území. 1 I nemohl v tuzemsku před:: 
sevzatý prodej, jehož předmětem byl svobodný člověk, zbaviti jej svobody, 
nechať kdo prodal v otroctvi sebe sama nebo l;lěkoho jiného. Jen tomu, 
kdo věda, že jest svoboden, dal se podvodně prodati za otroka, by se 
rozdělil o cenu trhovou (ad pretium participandum), bylo, jestliže byl 
starší 20 let, odepřeno své svobodě na soudě platnosti zjednati a stával . 
se otrokem kupitelovým. 

2. SenatuscQnsultum Claudianum z 52 po Kr. ustanovilo, aby žena 
svobodná, která by žila s cizím otrokem ve společenství pohlavním proti 
vůli jeho pána a při tom setrvala přes výstrahu, od pána třikráte opako:: 
vanou, stala se otrokyní tohoto. J ustinian zrušil celé toto ustanovení. 

3. Dále stihla za principatu servitus poenae osoby odsouzené ke 
smrti nebo doživotním pracím v dolech (in metallum, in opus metalli) , 
a mohla propuštěncovi pro hrubou nevděčnost proti patronovi k obža:: 
lobě tohoto (ingrati accusatio) soudním nálezem zase býti odňata svo:: 
boda (revocatio in servitutem). 

§ 31. 

MANUMISSIO. 

I. Otrok nabývá svobody pravidelně tím, že jeho pán' jej propustí 
na svobodu (manumittere). Ma"li pak otrok tímto propuštěním dosíCi 
svobody po právu, vyhledává se, aby prohlášení propouštěcí (manumissio) 
stalo se ve formě uznané od práva. 

A. Manumissio, platná podle staršího c i v i ln í h o práva, dála se způ:: 
sobem trojím: vindicta, censu nebo lestamento. 

1. Manumissio vindicta konala se ve formě procesné (legis actio 
podrobněji vindicatio in líbertatem § 32). Před vrchním magistratem 
pán otroka vložil na otroka prut (vindicta) i ruku, načež kdosi jiný 
jakožto adsertor libertatis, dotýkaje se rovněž otroka prutem a uchopiv se 
ho rukou, tvrdil, že otrok jest svobodným. Byv otázán od magistrata, 
an contravindžcet, pán otrokův mlčel a dav otrokovi políček, zatočil jím 

1) Conventio privata neque serv um quemquam, neque libertum alicuius facere potest. 
D. 40,12,37. Callistr. . 
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a pustil jej (manu mittere). Projevil tím ' svou vůli, by otrok byl svo~ 
boden. Magistrat nato prohlásil, že dává k tomu své 'povolení (addictio). 
Časem staly se tyto formy volnějšími. Úlohu adsertorovu brával na se 
jeden z liktorů magistratových a mohla manumissio vindicta býti ' předse:: 
vzata před magistratem, nechať tento dlel na kterémkoli místě a nebyl 
ani doprovázen svými úředními sluhy. 

2. Censu býval na svobodu propuštěn otrok tím, že hlásil se u cen:: 
sora se svolením pánovým mezi občany římské a byl od censora zapsán 
do seznamu jejich. Zápis ten nabyl právní platnosti teprve výkonem lustra, 
t. j. slavnostního úkonu, kterým skončil se census. Census populi a lustrum 
zanikly za principatu ještě před koncem 1. s~oletí po Kr. S nimi odpadla 
i manumissio censu. 

3. Pán může dáti svému otrokovi svobodu tím, že nařídí v platném 
t es tam e nt u slovy rozkazovacími, aby otrok .byl svoboden. Otrok tu 
obdržuje po smrti testátorově bez dalšího svobodu, jakmile nabyl dědictví 
z testamentu byť i jen jeden z dědiců, a pokládá se pak' za propuštěnce 
zemřelého (libertus orcinus). Zůstavitel může opatřiti otrokovi svému 
nebo i ci:z;ímu svobodu též nepřímo per fideicommissum, t. j. tím, že ~ě:: 
dicovi nebo odkazovníkovi -přikáže, aby propustil otroka na svobodu 
(fideicommissaria libertas).1 Z takového pořízení vzchází předeni pouze 
povinnost požádaného, aby vyhověl vůli z.ůstavitelově, a nabude otrok 
svobody, teprve když dědic nebo odkazovník vykoná manumissi (vindicta, 
censu), čímž propuštěný se stane libertus tohoto manumissora, nikoli libel' tu s 
orcinus. Teprve od dob Augustových stalo se fideicommissum libertatis 
právně vynutitelným (doleji III. 1). 

B. Podle práva p r a e t o r s k é h o mělo určitý právní účinek, jestliže 
pán prohlásil otroka za svobodného (liberum esse iussit) před soukromými 
svědky (inter amicos) nebo dopisem (pel' epistolam). Takto propuštěný 
zůstal sice původně po právu otrokem, avšak on byl soudně chráněn 
.alespoň ve faktické svobodě (in libertate morari, esse). potud, že p r a e t o r 
tomu bránil, aby nebyl již chován jako otrok. Lex Iunia (Norbana z r. 19. 
po Kr.7 [ex Iunia staťší zákona Aeliova z r. 47) pak stanovila, že ti, 
kdo domini voluntate in libertate fuerint, t. j: kdož byli propuštěni od 
svého pána inter amicos nebo per epistolam, nabývají svobody po právu, 
ale stávají se pouze Latini (Latin i Iuniani § 34, II. 3).2 Později, snad až 

1) Libertas et di rec t o potest dari hoc modo: )1 i ber es t 0«, )1 i ber s i t«, )1 i b e::: 
rum e s s e i u b e 0«, et per ti d e i com m i s s u m utputa: ) R o g o, fi d e i com m i tt o 
heredis mei, ut Stichum servum manumittat.« Ulp. 2, 7. 

2) Hi autem, qui domini voluntate in libertate erant, manebant servi: 
sed p r a e t o r non patiebatur manumissum servíre. Omnia tamen quasi servus adquirebat 
manumissori. (6) Sed nunc habent propriam libertatem qui in t e r a ID i c o s ID a n u m i t::: 
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v době poklasické, přidružila se k uvedeným dvěma praetorským manu:: 
missím ještě třetí: manumissio per mensam nebo per convivium. 

C. Ve 4. století po Kr. způsobuje plnou svobodu pro h I á š e n í pá:: 
novo ve ch rám ě před duchovním a shromážděnou obcí (manumissio in 
ecclesia). V J u s t i n i a n o v ě právu pak má každá p1atná manumissio stejné 
plné účinky právní. Svoboda může tu býti dána otrokovi se stejným účin:: 
kem jak manumissione vindicta, testamento a in ecclesia, tak i manumis:: 
sione inter amicos a per epistolam. Pro poslední dvě manumisse iádá 
Justinian prohlášení před 5 svědky nebo podepsání listiny 5 svědky. 
Manumissio per mensam pak jest odstraněna. 

II. Volnost pánů propouštěti na svobodu otroky byla omezena zá:: 
konodárstvím v prvních dobách principatu. Měla býti přítrž učiněna manu:: 
missím bezdůvodným a nezaslouženým, manumissím, které dály se tu 
z mladické nerozvážlivosti, tu z přepychu, tu dokonce k odměně za spolu:: 
účinkování při zločinech . Z této myšlenky vycházejí leges Aelia Sentia 1 

a Fufia Caninia.2 

III. V některých případech dosahuje otrok svobody i bez v ů I e 
pán o v y (sine manumissione). 

tuntur et fíunt Latini luniani quoniam lex lunia, quae libertatem eis dedít, exae~ 
quavit eos Latinis colonariis. D o s i t h. 5. 6. 

1) L e x A e 1 i a Sen t i a z r . 4. po Kr. ustanovila: 

a) Pán mladší 20 let může propouštěti a otrok mladší 30 let může býti propuštěn 
na svobodu, jen když byl prve prokázán náležitý důvod manumisse zvláštní komisi. 
Předsevzal~li však pán mladší 20 let manumissi mezi živými, neobdržev povolení od 
komise, nebo manumissi t e s tam e n t o vůbec, man u m i ss i o byla zcela neplatná. 
Bybli otrok mladší 30 let osvobozen bez onoho schválení nebo testamentem, nestal se 
občanem, ale mělo se k nemu hleděti, atque si domini voluntat ~ in libertate 
esset. Podle zákona Juniova stal se ihned Latinus lunianus. 

b) Otroci, kteří v otroctví byli potrestáni od svých pánů pro zločin potupným 
trestem, dosahují manumissí pouze nejnižšího stupně svobody, jsouce de d i t í c i o rum 
nu m e r o, t . j. rovni peregrinům , kteří kdysi zbraněmi přemoženi se dali Římanům na 
milost. Přístup k občanství jest jim naprosto zabráněn. 

c) Dá~li pán otroku svému svobodu úmyslně na škodu svých věřitelů (i n fr a u~ 
d ~ m cr e d i to rum) nebo na úkor dědického práva patronova, jest man u m i s s i o 
neplatna. Bylo však insolventnímu pánovi dovoleno, aby jednoho ze svých otroků 

v testamentu osvobodil a zároveň za dědice ustanovil. Tento stává se vždycky c i v i s 
Rom a n u s, byť i byl mladší 30 let nebo potrestán pro zločin, předpokládajíc, že nikdo 
jiný nestal se dědicem z onoho testamentu. 

2) Lex Fufia Caninia z r. 2. př. Kr. nařídila, že testamentem lze osvobo~ 
diti otroky jen do určitého počtu: ze 3 otroků lze propustiti nejvýše dva, ze 4-10 
pouze polovici jich, z 11-30 pouze třetinu, z 31-100 pouze čtvrtinu, ze 101-500 pouze 
pětinu . Více nežli 100 otroků nemohl nikdo testamentem pustiti na svobodu. Man u~ 
m i s s i o nes nad zákonný počet jsou neplatny. 
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1. Může otrok býti prohlášen za svobodného "v Ý r o k e"m ma g i str a t:< 
s kým. Takovým způsobem byl podle různých senatuskonsult z dob Tra:: 
j a n o v Ý chl a pozdějších zabezpečen nárok na manumissi příslušející 
otroku, kterému byla svoboda zůstave1).a per fideicommissum (nahoi;e I. 
A, 3), jestliže ten, kdo k rrtanumissi byl zavázán, povinnosti té zadost ne:: 
učinil a, byv k soudu obeslán, se tam nedostavil. Stejně chráněn byl podle 
konstitucí M ar k a a Ve r a nárok na dosažení svobody, jejž měl servus 
suis nummis emptus, t. j. otrok, který se dal za své peníze pánovi od 
jiného odkoupiti. 

2. Otrok, který byl zcizen s úmluvou, aby jej nabyvatel po jisté době 
pustil na svobodu, stává se podle konstituce císařů Ma r k a A u rel i a 
a K o m m o d a, jakmile nabyvatel v čas nepředsebral manumisse, dokonce 
bez této a bez s o u dní h o výr o k u ihned svobodným. Rovněž nabývá 
podle dekretu císaře Vespasiana a jiných konstitucí otrokyně, prodaná 
s výhradou, ne prostitueretur et, si prostituta esset, ut esset libera, svo:: 
body již tím samým, že utrpí prostituci. 

IV. Na kom lpí skvrna původu otrockého, jest, i když později do:: 
sáhl svobody, ba i občanství římského, přece jen nižšího právního stavu, 
nežli kdo se zrodil již svobodným. Ve svobodě zrozený slove ingenuus, 
z otroctví na svobodu propuŠtěný libertinus. Práv ve ř e j n Ý c h jest liber:: 
tinus účasten v míře mnohem skrovnější nežli ingenuus, ale jeho způso:: 
bilost k s o u k r o mým právům jest obmezena jen nepatrným způsobem . 

Mnohem důležitější pro obor práva soukromého jest, žepropuštěnec jest 
podroben zvláštní právní moci (ius " patronatus) dřívějšího pána a po:: 
tomků jeho (o tom zevrubněji v právu rodinném). V poměru ku patro:: 
novi slove pak propuštěnec libertus, kdežto, kde jde o označení jeho vše:: 
obecného právního postavení, bývá zván libertinus. 

§ 32. 

LIBERALIS CAUSA. 

I. Bylo~li někomu upíráno, že jest svobodným, mohl SIce na soudě 
sám proclamare in libertatem, t. j. žádati, aby se v té věci zavedlo řízení 
soudní, ale v procesu nato zahájeném (liberalis causa) nebyl způsobilým 
vystoupiti jako žalobce nebo žalovaný. Bránila tomu myšlenka, že tatáž osoba 
nemůže býti zároveň " předmětem i stranou procesu. Musila se tedy člověka, 

1) (Senatusconsultum) fadum est temporibus Traiani Rub r i o Gallo et Caepione 
Hispone consulibus in haecverba: »si hi, a quibus libertatem praestarc oportet, evocati 
a praetore adesse noluissent, si causa cognita praetor pronuntiasset libertatem his deberi, 
eodem iure statum serv~ari, ac si directo manumissi essent.« D. 40,5, 26, 7. 
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o jehož svobodu vzešel právní spor, v procesu zastati osoba třetí (adsertor 
libertatis). Byl~li člověk, jehož se ujal adsertor, ve faktickém držení svobody 
sine dolo malo, musil, kdo tvrdil, že jest pánem jeho, vystoupiti jako 
žalobce (ex libertate in servitutem petere) a dokázati, že člověk ten jest jeho 
otrokem. Byl~li však člověk fakticky podroben moci panské nebo dolo 
malo v držení svobody, musil adsertor na se vzíti úlohu žalobcovu (ex 
servitute in libertatem petere) a provésti důkaz svobody člověka. Vobou 
případech bylo k člověku, o jehož status se vedl spor, zatím co trval 
proces, hleděno jako ke svobodnému. Zásady tyto přejal J ustinian až 
na to, že odstranil adsertora. 

§ 33. 

COLON ATU S. 

Od konce 3. století po Kr. bylo po římské říši rozšířeno dědičné ne~ 
volnictví drobného lidu zemědělského, zvané colonatus.1 Colonus jest 
s určitým jemu ke vzdělání odevzdaný~ dílcem cizí půdy spojen po právu 
navždy a nerozlučně. Nesmí ani on sám opustiti , této půdy, aniž smí 
vlastník její (dominus, patronus) odloučiti kolona od pozemku. Colonus, 
jsa takto poután k hroudě,' může zároveň s pozemkem, na němž jest 
usazen, býti zcizen od patrona. Nevolnictví toto jest stavem dědičným. 
Patronovi jest colonus zavázán plniti určité , roční dávky, zpravidla určitou 
část polní úrody, kterých nesmí pán zvýšiti. Jinak coloni bývají počítáni 
mezi svobodné (liberi) a jsou najmě způsobilí právně platného manželství 

. a mohou míti majetek a jej na dědice převésti. 
Římský kolonát jest výsledkem historického vývoje, který postihl od~ 

věký pacht drobný na císařských a jiných velkostatcích. Jak ukazují ná~ 
pisové památky, nalezené v Africe, jmenovitě decretum Commodi de saltu 
Burunitano z r. 180-3 po Kr. (Bruns, Fontes l, 244 sq), nejnověji též 
egyptské listiny papyrové, přecházel od 2. století po Kr. fakticky doži~ 
votní a dědičný pacht pozemkových dílců, jaký se byl vyvinul na pan~ 
stvích císařských, časem i na jiných velkostatcích, ponenáhlu v jakési pod~ 
danství pachtýřů (co loni) vůči vlastníkovi velkostatku, kťeré poutalo fakticky 

1) Kolone ,m stává se jednotlivec hlavně narozením (odtud jméno origi" 
nari us), při čemž rozhoduje stav 'matky. Avšak též dítě ze spojení kolona a ženy 
svobodné jest colo n u s. Dále vstupuje mezi c o Ion i, kdo po 30 let žil jako colo n u s
na cizí půdě nebo kdo se podrobil ko1onátu prohlášením daným do soudních spisů. 

Konečně mohou býti Zařaděni mezi kolony žebráci práce schopní. - O s v o b o z e n i 
od kolonátu dosáhl před] ustinianem c o Ion u s, kt~rý po 30 let a colo n a, která po 
20 let žili prosti svazku kolonátního. Podle] ustiniana osvobozuje od kolonátu pouze 
dosažení hodnosti biskupské. 

pachtýře a jeho dědice k pozemku pachtovnímu. Později v neblahých 
hospodářských a politických poměrech 4. století, kdy byly všeliké druhy 
povolání v říši římské přetvoř~ny ponenáhlu v uzavřené třídy dědičné, 
stalo se z onoho poddanství pachtýřů nahoře popsané, zákonem určené 
nevolnictví lidu rolnického, jež se zove kolonátem. Zákonodárství císařské, 
vedeno snahou, aby zabezpečilo státu berně, hledělo zajistiti držitelů~ 
velkostatků dů~hod pozemkový, jenž z převalné části záležel v pachtov~ 
ném kolonů, a připoutalo proto tyto dědičně k půdě, kterou vzdělávali. 
Když pak kolonát byl již zaveden jako všeobecné právní zřízení, býval 
počet kolonů rozmnožován hlavně množstvím zchudlých držitelů malých 
pozemků, kteří nejsouce s to, aby unesli rostoucí břímě veřejných dávek, 
odevzdá.vali pozemky svoje velmožům, podrobujíce se dobrovolně a navždy 
moci a ochraně jejich. Dále byly vícekráte přemožené kmeny barbarů 
usídleny podle práva kolonátního na velkostatcích. 

§ 34. 

CIVES, LATINI, PEREGRINT. 

1. Podle práva civilního jest způsobilost k právům a k činům zá~ 

vislá na římském občánství (civitas Romana). V zásadě jest iure civili za 
soukromoprávn{ osobu uznán pouze ob č a n ř í m s k Ý (civis Romanus) 
a má pouze tento římské conubium a commercium. lus conubii (conubium) 
jest způsobilost vejíti v manželství, podle práva civilního platné, ius com~ 
mercii (commercžum) pak znamená způsobilost k majetkovým právním 
jednáním práva civilního, podnikaným mezi živými. 

II. Peregrinus (původně hostis), t. j. svobodný člověk, postrádající 
římského občanství, nemá zpravidla způsobilosti k právům a právním jed~ 
náním, zakládajícím se v právu. civilním, leč by jednotlivé části její, com~ 
mercium nebo conubžum, jemu byly uděleny jako zvláštní právní výhoda. 
Naproti tomu přiznává ius gentium právní osobnost všem lidem svobod~ 
ným, nehledíc k občanství jejich. I bývají všelicí peregrini poklád~ni za 
způsobilé k právům, k právním závazkům a právním jednáním iuris gentium. 

Jest rozeznávati tyto tří d y per e g rin ů: 

1. P eregrinové, kteří jsou občany určitých obcí římskému státu pod~ 
daných nebo s ním spřátelených, mají způsobilost k právům i činům podle 
práva své obce. Pro právo rodinné a dědické platí právo domácí výhradně. 
Co se však dotýče majetkoprávního obchodu, bývá, jde~li o styky mezi 
Římany a .peregriny nebo mezi peregriny různých obcí, užito u římských 
soudů pravidel iuris gentium. 
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2. Byli však též peregrini, kteří nenáleželi žádné obci a neměli jiné 
právní osobnosti, nežli osobnost uznanou iure gentium. Sem náleželi kdysi 
peregrini deditieii, t. j. členové obcí od Římanů ve válce přemožených 
a samostatnosti zbavených.1 Nejiné bylo právní postavení těch, kterýmž 
bylo občanství římské odňato za trest. 

3. Zvláštní postavení mezi peregriny měli Latini, jsouce do jisté 
míry účastni způsobilosti k civilním jednáním právním. I 'bývají pojímáni 
za zvláštní prostřední . stupeň mezi občany římskými a peregriny v užším 
smyslu. Z nich byli především p ů vod ní Lat i n o v é, t . j. členové obcí, 
které pojímal pradávný spolek Latinský (nomen Latžnum). Jim příslušelo 
ius eommereži, porůznu i ius eonubii se Římany. Commercz'um římské 

\ měli též občané osad latinských (eoloniae Latžnae), které byly od 
spolku Latinského, po jeho zrušení (338 př. Kr.) pak od Říma založeny 
v Italii mimo Latium. Všecky tyto latinské obce a osady obdržely ještě 
za republiky římské občanstvÍ. Od konce 1. století př. Kr. bylo za~ 

časté obcím mimo italským (na příklad roku 89 před Kristem celé Gallii 
T ranspadanské, od císaře Vespasiana celému Španělsku) uděleno ius Latii 
neboli Lalžnžtas, t. j . stejná obecní ústava a osobní právní postavení ob~ 
čanů, .jako je měly eoloniae Latžnae. Občané těchto obcí slovou Latini 
eolonžarži a mají římské ius eommereii, ale ne též eonubži. Lex Iunža pak 
(§ 31, I. B) udělila jistým druhům propuštěnců, při jichž propuštění ne~ 

bylo vyhověno všem právním náležitostem, stejný právní stav, jako měli 
Latžni eoloniarii. Propuštěncové tito byli zváni Latžnž Iuniani. Měli římské 
eommereium, nebyli však občany určité obce latinské a žili sice jako svo~ 
bodní, umírali však jako otroci. 

III. Constitutio Antonžna císaře K a r a: k a II y z r. 212 po Kr. dala 
římské občanství jedním rázem všem tehdejším svobodnÝl1\ příslušníkům 
říše římské, vyjmouc, že by byli deditieii, t. j. podrobeni dani z hlavy. 
Třídy propuštěnců, kteří byli Latžni Iuniani nebo deditieiorum numero, 
však potrvaly a byl to teprve J u s ti n i a n, kterým byly odstraněny na~ 
prosto jak poslední zbytek Latinity, tak i dedžlieia libertas. I byli pak 
v říši římské peregriny jednak jen cizozemci uvnitř hranic říšských meškající, 
jednak kmeny barbarské, které dobrovolně nebo donuceny podvolily se 
poddanskému svazku říše římské. Všichni ostatní svobodní obyvatelé říše 
byli nyní eives Romani. 

IV. Právo občanské na b Ý v á se hlavně na r o ze ním. Zdali osoba 
svobodná narodí se jako cžvis Romanus, Latinus nebo peregrinus, určuje 
se těmito dvěma základními pravidly. Dítě zplozené v manželství,' kde 

1) L e x A e I i a Sen t i a zavedla novou, jim právním postavením se r'ovnajíd třídu , 

ustanovíc, že jistí propuštěncové mají býti dediticiorum numero (srv. § 31, 11.). 
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mezi manželi jest eonubžum, vstupuje ve status, který měl otec v době , 
kdy ono bylo počato. Status dítěte, zplozeného mimo takové pravé man~ 
želství, řídí se právním postavením matky v době porodu. 

Kdo se nenarodili jako cžves Romani, mohou p r á vař í m s k é h o 
občanství nabýti propuštěním z otroctví, když byly zachovány 
všechny náležitosti manumisse podle práva civilního, a zvláštním u d ě~ 
len í m od moc i stá t ní: snesením občanstva (iussu populi), propůjče~ 
ním magistratsk ým nebo císařským . 

V. Občanství římského p o z byl občan, nehledíme~li k případům, kde 
upadal v otroctví (§ 30, rL), podle zásad práva republikánsk~ho jen se 
s 'vo u vůlí, což se přiházelo, když se stal příslušníkem jiné, od římského 
'státu uznané obce. I přestal býti občanem římským, kdo dal se zapsati do 
kolonie latinské, čímž se stal · Latinus, jakož i exul, t. j. kdo přesídlil se do 
cizí obce (solum vertere) , aby se vyzul z římského občanství (exilii eausa).l 

§ 35. 

PER S O N A E S U I VE LAL r E N I r URl S. 

Plnou způsobilost k právům měl pouze ten ,svobodný občan římský, 
který nebyl podroben moci rodinné. U Římanů vyskýtá se trojí sou~ 
krom oprávní moc občana nad občanem: moc otcovská (patria potestas) , 
moc manželova (manus) a moc nad svobodným in eausa maneipii. Sui 
iuris neboli suae potestatis jest pak občan římský, který není podroben 
žádnému z těchto poměrů mocenských, alieno iuri subieetus neboli alieni 
iuris však, kdo jest poddán té neb oné moci jiného. Též otroci bývají 
počítáni mezi personae alieni iuris. 

V právu veřejném na tom vůbec nesejde, zdali občan jest sui nebo 
.alienž iuris. Ale pro právo soukromé jest onen rozdíl velice důležitý. 
Persona sui iuris má úplnou a neobmezenm.i způsobilost k p r á v ů m 
.a může nabývati všelikých práv pro sebe sama. Jsa svým vlastním pánem 

1) Exilium mohlo býti zcela dobrovolné. Ale mnohdy zvolil občan, obžalovaný 
pro zločin, e x i I i u m k tomu konci, aby' ušel osobním následkům hrozícího odsouzení 
(trestu smrti). Odsouzeného exula stihla pak zpravidla ze snesení lidového a q u a e e t 
i g n i s in t e rdi ct i o, t. j. zákaz, aby nikdo j'emu neposkytoval, čeho nutně potřebí k ži~ 
votu. V zákonodárství Sullovském a pozdějším vyskytuje se sice a q u a e e t i g n i s in t e r~ 
di cti o a s ní spojené vypovědění odsouzenéh~ z určitých krajů říše Cr e leg a t i o) přímo 
jako trest pro jisté zločiny, ale i tu římské občanství zanikalo teprve tím, že vypověděný 
přijat byl v cizí obci za občana nebo chráněnce. Teprve za princÍpatu odsouzení k vy~ 
hnanství, spojenému s aquae et ignis .interdictio, způsobilo samo sebou ztrátu 
práva občanského. Týž účinek nastal, byl~li občan odsouzen k vyhnanství, zostřenému 
vykázáním nuceného bydliště (deportatio), nebo k doživotní práci nucené. 
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a způsobilým míti moc ' rodinnou nad jinými, slove každý, sui i~~is, ~už~ 
ského pohlaví paterfamilžas, i když nemá žádných poddanych a Clnl Jaksl 
samojediný svou rodinu. . 

Všecky ony osoby, nad kterými určitý občan římský má moc otcovskou 
(pa tria potestas) nebo manželskou (manus), zavírajíc v to též hlavu ro::: 
diny (paterfamilias, princeps familiae) nazývají Římané fami/ia. l Familii 
podle práva civilního činí tedy po případě paterfamilias, jeho uxor in 
manu (materfamilias), fili a filiae familias jakož i děti a manželky (in 
manu) synů podrobených, děti a manželky vnuků ze synů atd. 

. Osoby, podrobené rodinné moci, jsou ve své způsobilosti k právům 
i k činům omezeny. Má sice též římský občan alženo iurž subiecfus úplné 
conubium a commercium. Jmenovitě filiusfamilias jest způsobilým vchá~ 
zeti v manželství a nabývati moci manželské nad svou ženou a moci otcov~ 
ské nad dětmi, zrozenými jemu z manželství. Může sebe samostatně za~ 
vazovati a pro závazky ty žalován býti. Ale jeho způsobilost k právům 
jest vázána tím, že dokud jest pod mocí otcovskou, nemůže vykonávati 
sám rod i n n é moci nad svou manželkou a nad svými dětmi, nýbrž pří::: 
sluší výkon práv z této moci vyplývajících v}"lučně otci jeho. Co se pak 
dotýče práv majetkových, platí všeobecně, že filiusfamilias, . i když. 
se zřizují jemu, nenabývá jich nikdy sobě samému, nýbrž vždy a nutně· 
majetníku moci rodinné. I rovná se filiusfamilias otrokovi v tom, že po 
právu nemůže míti vlastního jmění a jest pouhým nástrojem ku právnímu 
nabytí majetníku moci otcovské. Také ostatní osoby poddané: filiafamž~ 
Has, uxor in manu a občan žn causa mancipii, mají sice conubžum i com~ 
mercium, ale též ony nemohou míti práv majetkových pro sebe, nýbrž 
nabývají jich pouze majetníku lnoci. Ba ještě podle klasického práva blíží 
se otrokům též tím, že nemohou se zavazovati smlouvami .. 

Zásady tyto byly, co se dotýče majetkové nezpůsobilosti dětí v moci 
otcovské, v dějinném vývoji zeslabovány, za císařství pak četnými a víc 
a více obsáhlými výjimkami prolomeny. Manus a in mancipio esse pak 
odpadly úplně v pozdější době císařské. 

1) Ve smyslu starého práva civilního zahrnuje fa m i I i a nejen osoby, ale i věci 
spojené tím, že jsou podrobeny právní moci téhož samostatného občana. Srv. D. 50, 16,. 
195, 1 a 2 Dlp.: Fa m il i a e appellatio et in res et in persOl1as deducitur: in r e s utputa 
in lege XII tabularum his verbis »a d g n a t II spr o x i m u s fa m i li a m ha bet 0«. § 2. 
Iure proprio [a m i li a m dicimus plures personas, quae sunt ~ub unius potestate, aut 
natura aut iure subiectae, utputa pattemfamilias, matremfamilias, filium::. 
fa m i I i a s, f i I i a mf a m i I i a s quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes 
et neptes et deinceps. 
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§ 36. 

P Řt B U Z E N S TVt. 

1. Poměr osob, založený tím, že jedna osoba pochází rod e m od druhé 
nebo že obě pocházejí rodem od téže osoby třetí, 'sluje příbuzen" 
stvím pokrevním neboli pokrevenstvím (cognatio naturalžs, co:: 
gnatio). Příbuzenství, se kterým staré ius civile spojuje právní účinky a které 
sluje cognatio civilis (legitima) neboli adgnatio, není přímo a výhradně 
pokrevenstvím. N ezakládáť se po zásadě na společném tělesném původu, 
nýbrž na poměru více právnickém, na tom, že kdo jest nebo byl členem 
římské familie. V jistém smyslu trvá totiž svazek rodinný i tehdy, zemře"li 
hlava rodiny. Tím stávají se sice všichni, kteří moci jeho podrobeni byli 
pří m o, jako synové, dcery, uxor in manu a vnuci nebo vnučky, nemající 
již otce, samostatnými, sui iuris a počínají činiti každý pro sebe zvláštní 
rodinu; ti pak, kdož moci zemřelého poddáni byli jen nepřímo, jako děti 
a manželky synů ještě žijících, spadají nyní pod moc svých otců nebo 
manželů jakožto hlav nových rodin. Přes to není rodinný svazek mezi 
těmito novými familiemi naprosto zpřetrhán. Soujem těchto nových rodin 
zove se i na dále familia adgnatorum.1 Členové takové rozšířené familie 
slovou adgnati (agnati) : Adgnatio (agnatio) jest tedy poměr mezi osobami, 
které js·ou spojeny prostředkem téže otcovské nebo manželské moci nebo 
byly by spojeny takovým způsobem, kdyby společný první otec žil doposud. 

Z toho, že pojítkem a základem agnace jest patria potestas nebo 
manus, vyplývají různé odchylky agnace od příbuzenství pokrevního (CO" 
gnatio naturalis). Agnace se sice zakládá po výtce též na tom, že. jedna 
osoba pochází rodem od druhé a bývá tedy s agnací namnoze spojena 
cognatio. Ale při agnaci padá na váhu vždycky pouze původ od určitého 
otce, a i to jen původ, zprostředkovaný zplozením v řádném římském 
manželství. Děti zrozené mimo takové manželství, jmenovitě děti neman" 
želské, nejsou agnáty ani svého otce, ani své matky. Ba i mezi dětmi, 
zplozenými v řádném manželství, a matkou jejich jakožto takovou není 
příbuzenství agnátského. jako ho též není mezi ' dětmi a jejich příbuznými 
se strany matčiny. Adgnatio může býti zprostředkována pouze osobami 
mužského pohlaví; žena může býti sice sama adgnata, nemůže však dále 
převáděti agnaci. 2 Další příčinou toho, že kruhy agnátů a kognátů v životě 
začasté nespadávají v jedno, jest, že adgnatio může býti jak založena, tak 

1)- CÓmmuni iure fami1iam dicimus omnium ad g na t o rum; nam etsi patrefamilias 
mortuo singuli singulas familias habent, tamen o mne s, q u i s II b u n i u s pot e s t a t e 
fu e run t, recte eiusdem fami1iae appellabuntur, quia ex eadem domo et gente proditi 
sunt. D. 50, 16, 195, 2. Ulp. . 

2) Mulier familiae suae et caput et Hnis est. D. 50, 16, 195, 5. U Ip. 
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----------------~----------~----------~----~----------~~======~ .. ------------------------------------~-----------~-

i zrušena též uměle, t. j. jistými právními úkony. Patria potestas a jí způso~ 
bená adgnatio mohly totiž vzniknouti též právním jednáním (adopcí) a roz~ 
loučeny býti propuštěním člena rodiny z moci otcovské (emancipací), nebo 
podrobením jeho cizí moci. Žena pak poddávala se moci manželově a vstu~ 
povala tím v jeho civilní familii in manum conventione a byla pak naproti 
mužovi samému filiae loco, naproti dětem jeho sororis, naproti otci jeho 
neptis loco. Také tento agn~tský svazek mohl býti zrušen zvláštním právním 
jednáním, kterým manželka byla zase vyloučena z moci manželovy. 

V nejstarším státě římském byla na poli práva veřejného i soukro~ 
mého v mnohém směru důležitá gens, t. j. společenstvo zavírající v sobě 
více agnátských rodin, spojených vespolek týmž .jménem rodovým (nomen 
gentilicium) . Gentes, jichž členové sluli gentiles, vznikly nepochybně roz~ 
šířením svazku agnátského. Když ve svazek tento nastupovalo pokolení 
po pokolení, nebýval přesný důkaz agnátského příbuzenství a stupně jeho 
vždycky více možným, ale byl pak nahrazován právní domněnkou, že 
všichni, kdož užívají stejného jména rodového, pocházejí mužskou po~ 
sloupnosti od téhož praotce. Původní právní důležitost gentility počala 
mizeti záhy v historické době, ale udržela se v příčině práva dědického 
a poručenského až do konce republiky. 

V starém právu civilním byla jako základ práv, jež odvozují se z. po~ 
měru příbuzenského, uznávána výlučně agnatio. Ale ještě za republiky 
počalo zákonodárství komitiální (leges Cincia, Furia testamentaria, Voconža) 
a edictum praetorské klásti váhu na příbuzenství pokrevní. Právní výhody, 
jež pak byly uděleny pokrevencům, byly přenášeny i na agnáty, z čehož 
vzešla řehole, že kdo jest agnátem, jest zároveň též kognátem (třebas byla 
agnatža povstala pouze z adopce): Quž est adgnatus et cognatus est, non 
utžque autem qui cognatus est, et adgnatus est. (D. 38, 10, 10, 4. P a u L) 
Ještě rozhodněji přihlíželo právo k pokrevenství v době cí~ařské, až ko~ 
nečně v právě J ustinianově dosáhla cognatÍo téměř výhradné právní platnosti. 

II. Rozeznávati jest dvojí pokrevenství. 
1. Pochází~li jedna osoba od druhé přímo nebo nepnmo, zoveme 

poměr ten pří b u z e n s tví m v I i n i i r o vn é, rozeznávajíce při tom po~ 
kolení v z e s tup n é (cognatžonebo linea superžor) a pokolení s e s tup n é 
(cognatio nebo lžnea inferior). Ti, se kterými kdo jest příbuzen v linií 
vzestupné, t. j. od nichž on pochází přímo (otec, matka) nebo nepřímo 
(děd, bába, praděd, druhý, třetí praděd: avus, avia, proavus, abavus, atavus) 
zovou se jeho a s c e den ty (adscendentes) , předky. Oni pak, se kterými 
kdo jest příbuzen v linii sestupné, slují jeho des cen den t y (descen~ 

dentes), . potomky, nechať pocházejí od něho přímo (děti) neb nepřímo 
(vnuk, vnučka, pravnuk, druhý, třetí pravnuk, nepas, neptis, pronepos, 
abnepos, acjnepos). 
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2. Záležídi příbuzenskýpoměr dvou osob pouze v tom, že mají spo~ 
lečného předka, mluvíme o pří b u ze n s tví v I i n i i pří č n é neboli p o~ 
bočné (cognatžoex transverso, obliquo) a o příbuzných pobočných 
(ex latere cognati) .. Mezi nimi jsou sobě nejbližšími sourozenci. Dále jsou 
pobočnými příbuznými na př . strýc a teta (z otcovské strany: patruus 
a amita; z mateřské: avunculus a matertera), bratranci (patrueles) a sestřenci 
(consobržni) a druzí bratranci (sobržni) . Příbuz~nstvi pobočné - jest zase 
plnorodné (plnokrevné) nebo polorodné (polokrevné) podle toho, 
zdali příbuzní mají původ od téhož páru lidí nebo mají pouze jediného 
předka společného. Jmenovitě jsou sourozenci plnorodnými (fratres ger~ 
mani, sorores germanae) , pocházejí~li od téhož otce i od téže matky, polo~ 
rodnými pak, mají~li téhož otce, ale rozdílnou matku, nebo touž matku, 
ale rozdílného otce. Sourozenci plnorodní, jakož i oni polorodní, kteří 
mají společného otce, slují consanguinei, polorodní z téže matky pak uterini. 

III. V právu záleží často na b lí z k o s t i neboli na s tup n í c h, kole~ 
nech (gradus) příbuzenství. Stupně příbuzenství dvou osob určují se podle 
počtu zplození nebo porodů, kterých bylo potřebí, aby pokrevenství mezi 
nimi bylo zprostředkováno : Tot gradus, quot generatžones.l 

Též adgnatžo bývá měřena stupni (gradus), při čemž každé zplození, 
jímž jest zprostředkována agnace mezi dvěma osobami, nebo právní jed:: 
nání je nahrazující (adoptžo) činí jeden stupeň .. I jsou na př. pater afilius 
(filia) familias v prvním stupni agnace, consanguinež v druhém, patruus 
a fratris filius v třetím . -

IV. Co se dotýče d ů k a z u příbuzenství, není on zvláště obtížný, 
když běží o to dokázati, že osoby jsou spřízněny tím, že je porodila 
ta určitá žena : Mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit. Jde::li 
však o důkaz, že osoby jsou příbuzny prostředkem z p I o z e n í od určitého 
muže, jest přesný důkaz vůbec nemožný. Ale 

1. o dětech, které porodila man žel k a, pokládá se za to, že je zplodil 
manžel matky: pater vero is est, quem nuptiéF demonstrant. (D. 2, 4. 5. 
P a u L) Ale právní domněnka tato platí pouze o dětech, které se narodily 
po projití šesti měsíců (určitěji po 181 dni) od uzavření sňatku a do 10 mě:: 
síců po rozloučení manželství. Zmíněná domněnka právní může však býti 
vyvrácena důkazem, že jest nemožno, že by dítě bylo bývalo zplozeno 
od manžela, jako když manžel v době rozhodné neobcoval s manželkou 
(na př. jsa nepřítomen) 2 nebo byl nezpůsobilým k plození. 

1) To platí jak o příbuzenství v linii rovné, tak i o příbuzenství pobočném. Na 
př. jsou příbuzní v prvním stupni otec nebo matka se synem nebo dcerou, v druhém 
stupni děd s vnukem nebo bratr s bratrem, v třetím praděd s pravnukem nebo strýc 
se synovcem, ve čtvrtém bratranec s bratrancem. 

2) Si nngamus afuisse maritum verbi gratia per decennium, reversum anniculum 
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• 2. D ě t i ne man žel s k é, t. j. mimo manželství zrozené, nemají o t ce 
v právním smyslu 1 a postrádají tedy i příbuzných otcovských. Přece se 
však poměr dětí nemanželských ke svému zploditelovi uznává za příbu:: 
zenství p o k r e v n í alespoň potud, že jest právní překážkou pro manžel:: 
ství, na př. ~ezi nemanželskou dcerou a jejím otcem. Též děti, které se 
zrodily z trvalého mimomanželského spojeni (concubinatus), počítaly se sice 
mezi liberz naturales zploditelovy, ale rovnaly se ostatním dětem neman", 
Želským v tom, že mezi nimi a zploditelem jejich nebylo žádných právních 
poměrů, zakládajících se na otcovství. Teprve v nejnovějším právu byly 
děti, v konkubinátu zplozené, s některých stránek uznány od práva vůči 
svému »přirozenému« otci. Naproti tomu mají nemanželské děti všeho 
druhu v poměru k mat ce a k příbuzným mat čin Ý m stejná práva pří", 
buzenská jako děti manželské. 

V. Mnohem menší právní důležitost, nežli pokrevenství, má š v a g r o v", 
s tví (adfinitas). Míníme tím poměr mezi manželem a pokrevenci manžel:: 
činými, jakož i poměr mezi manželkou a pokrevenci manželovými. Příbuzní 
jednoho manžela nejsou však již sešvakřeni s příbuznými druhého manžela. 
Též mezi sešvakřenými lze rozeznávati sešvakřené v I i n i i r o v n é, jakými 
jsou tchán (socer) a tchyně (socrus), otčím (vitricus) a macecha (noverca) 
v pokolení vzestupném, zeť (gener), snacha (nurus) a nevlastní děti (pri:: 
vigni) v pokolení sestupném, a sešvakřené v I i n i i pří č n é, neboli se", 
švakřené zkrátka (v užš. sm.), mezi něž náležejí předem švagr (levir) a švag:: 
rová (glos). Blízkost švagrovství neurčují Římané více stupni. 

Adfinitas končí se, jakmile jest rozloučeno manželství, kterým byla 
zprostředkována. Jen některé právní účinky dřívějšího švagrovství potrvá:: 
vají dále. Ba nejdůležitější účinek, t. j. překážka manželství vzcházející ze 
švagrovství, počíná působiti teprve po skončení manželstvÍ, jež bylo za:: 
ložilo poměr švagrovský. 

§ 37. 

CAPITIS DEMINUTIO. 

Capui, t. j. právní osobnost římského občana, bývá z nič e n o, nejen 
když občan pozbude svobody nebo občanství, nýbrž i kdykoli se odloučí 
pouze od své agnátské familie (§ 36,1.), zůstávaje občanem římským. Zrušení 
právní osobnosti římského občana, které nastalo následkem toho, že jeho 

invenisse in domo sua, placet nobis I u 1 i a n i sententia hunc non esse mariti filium . 
D. 1, 6, 6. U Ip. . 

1) Quos mater v ul g o co n cep i t patrem habere non intelleguntur, cum is incertus 
sit; unde solent s p u r i i filii appellari, vel a Graeca voce quasi (jJtoQá8'YJ'V concepti, vel 
quasi sine patre filii. GaL 1,64. 
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-osobní postavení právní se změnilo po té neb oné uvedené stránce, zove 
se capitis deminutio. Jako pak troje podmiňuje caput občana: libertas, 
civitas a familia, rozeznávají se též tři stupně kapitisdeminuce: capitis 
deminutio maxima, media (neboli minor) a minima podle toho, zdalj kdo 
pozbyl svobody nebo pouze občanství nebo pouze familie. 

1. Capitis deminutio maxima a minor bývají též zahrnuty ve společném 
.názvu capitis deminutio magna. Zničují caput občana naprosto. Toto zničení 
právní osobnosti má v zápětí, že capite deminutus pozbývá svých veřej:: . 
ných a zpravidla též soukromých práv a právních závazků. Rod in n á 
práva mocenská zrušují se naprost~, nechať capitis deminutio stihla majitele 
moci nebo poddaného. Dále končí se nejen agnatio, nýbrž i práva z ko:: 
gnace toho, kdo byl postižen capitis deminutione magna. Práva m aj e t", 
k o v á, spojená výhradně s osobou capitis deminutione stiženou, zanikají 
naprosto. Ostatní práva majetková přecházejí zpravidla na jiné osoby: na 
stát (na př. při servitus poenae, při interdikci a deportaci) nebo na ny:: 
nějšího pána (jako při podvodném prodeji dvacetiletého za otroka a v pří::: 
padech pozbytí svobody ex SC Claudiano a revocatione in servitutem : 

. § 30, II. B); druhdy byla zachována posavadnímu majiteli svému (jako 
v případě vystěhování se ~bčana). D I u h y občana, stiženého capitis de:: 
minutione, pomíjejí podle práva civilního naprosto. Jaká pomoc proti tomu 
byla udílena věřitelům od praetora, lze vyložiti až později. 

II. Capitis deminutio minima přihází se, kdykoli kdo soukromoprávním 
úkonem (arrogatione, in manum conventione a podob.) vystupuje z civilní 
familie, ke které byl posud náležel. Ale capitis deminutio minima nena:: 
stupuje, když smrtí otcovou děti se stávají sui iuris a vznikají nové familiae 
(§ 361.), ba ani, když filiusfamilias jest posvěcen (inauguratus) jako flamen . 
Dialis nebo filiafamilias jest vzata (capta) za virgo Vestalis, jakkoli těmito 
úkony sakrálními vystupují z moci otcovské i ze svazu agnátského. 

Capitis deminutiominima nemá nižádriých áčinků pro právo veřejné. 
Co se však ďotýče práv soukromých, pokládá se za to, že občan, jejž stihla 
capitis deminutio minima, pozbývá posavadní právní osobnosti své, ale 
zároveň získá nové capui. Ono pozbytí právní osobnosti má pro něho 
v zápětí ztrátu posavadních práv a právních závazků. Práva z a g na c e 
zničují se i touto kapitisdeminucí, nikoli však i ius cognationis. Práva 
ma jet k o v á, jež měl capite minutus, pokud nezanikla pro těsnou sou:: 
vislost s jeho osobou, přecházejí na toho, jehož mocenského poměru de", 
minutus jest nyní podroben. D I u hy zanikají iure civili. Avšak v prae::: 
torském ediktu slíbena byla věřitelům proti této újmě pomoc, o které bude 
promluveno později. 
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§ 38. 

SNížENÍ NA CTI. 

Nezmenšená vážnost spoluobčanů, nepokálen'á čes t ob č a n s k á (exi::
s!imatio) jest pro římského občana podmínkou plné způsobilosti k právům: 
U pln ě p o z b ý v á občanské cti občan, kterého stihla capitžs deminutžo 
magna jako trest za zločin jím spáchaný. Vedle toho se přihází, že římský 
občan podržuje sice občanství, ale pro porušení jistých povinností béře 
č á s teč n o u újmu cti občanské, stávaje se nezpůsobilým jen k tomu neb 
onomu, jina~ občanům římským přístupnému právu. Již podle zákona XII 
tabulí jest improbus ac žntestabiižs, t. j. po právu nezpůsobilým býti svědkem 
cizího právního jednání á přibírati svědky k právnímu jednání vlastnímu~ 
kdo, byv přibrán za svědka právního jednání, později odepíralo něm na 
soudě svědčiti. l Později bylo stanoveno zákony, které nečestné skutky 
vylučují občana z práv veřejných nebo i soukromých. Ú j m a cti ob č a n::
s k é, určená těmito p r á v ním i nor mam i, zove se žnfamža (žgnominža, 
v. 1.). Ale též nečestnost, zakládající se pouze na ve ř e j n é m mí ně ní" 
není prosta vší důležitosti. Bývá označena jménem turpžtudo (doleji II.). 

I. Důvody in fa m i e a právní účinky její byly ke konci republiky 
pevněji určeny některými trestními zákony a Caesarovým řádem munici::
pijním z r. 45 př. Kr., stanovícím na určité nepočestné činy vyloučení 
z obecních hodností, hlavně pak praetorským ediktem, v němž bylo uve~ 
deno, které nečestné skutky činí občana nezpůsobilým činiti na soudě 
návrhy (postulare) za jiného a býti procesným zástupcem. Důvody ne~ 
čestnosti, stanovené ediktem, byly rozmnoženy jinými zákonnými před~ 
pisy, takže infamia praetorská nabyla všeobecnější platnosti i mimo původní 
své pole. Infamii tuto mají vzápětí: 

1. O d s o u z e n í pro u r čit é bez p r á v í. Novější mluví zde o in~ 
famža mediata. lnfamis jest, kdo byl odsouzen trestním řízením, na lidovém 
zákonu se zakládajícím (iudicium publžcum), nebo kdo byl odsouzen ve 
vlastním jméně pro furtum, loupež, injurii, dolus nebo lege Plaetoria pro 
podvedení nezletilce (§ 45, II. 3), i když tyto činy byly stíhány pouze 
jako delicta privata, nebo byl odsouzen pro nesplnění jistých povinností 
smluvných1 Též vzchází infamža z potupného propuštění z voj ska ' 
(missio žgnomžniosa). 

2 . . Jisté skutky nemravné způsobují infamii samy sebou bez soudního 
rozsudku, jako provdání se vdovy před uplynutím doby smuteční a dvojí 
současné manželství nebo zasnoubení (podle novějšího názvosloví žnfamia 

1) Ex XII tabulis: .. Q u i s e s i e r it t e s t arie r li b ri pen s ve f II e ri t, ni, t e s t i m O~ 
nium fatiatur, improbus intestabilisque esto," Gell. XV. 13, 11. 
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immediata). Též se stávají bez dalšího infames osoby, prOVOZU]ICI o p o~ 
v r žen é p o vol á n í, na př. nevěstky a kuplíři (lenones) , i kdož se pro~ 
najali za gladiatory nebo ke l1ře s dravou zvěří, jakož i divadelní herci. 

Právní účinky infamie náležejí z největší části právu veřej~ 
n é mu. Nečestným odepírají se čestná práva občanská: právo hlasovací 
v komitiích a: způsobilost k úřadům (žus suffragii et honorum) a k hod~ 
nosti senatorské, což platí též pro poměry municipijní. Pro p r á vos o u~ 
k r o m é jest důležité hlavně, že infamis jest zpravidla nezpůsobilým činiti 
za jiné na soudě návrhy (postulare pro a liis) , býti v procesu zástupcem 
nebo dáti se zastupovati. Též byl jistým stavům zapověděn manželský 
sňatek s osobou postiženou infamií, kterážto zápověď byla však odstraněna' 

v novějším právu. 
II. T urpitudo, t. j. nečest záležející prostě v tom, že kdo požívá zlé 

pověsti u spoluobčanů, má v právu jen skrovný význam. Jestiť závažnou 
hlavně v případech, kde soudci jest hleděti k mravní zachovalosti osoby, 
na př . při připuštění ke svědectví a při ustanovení poručníka. Důležitější 
jest, že testament, ve kterém persona turpis (nebo infamis) byla ustano~ 
vena za dědice, ' může býti podle pozdního práva naříkán od sourozenců 
zůstavitelových, kterým nebyl zanechán díl povinný. (Viz právo dědické.) 

§ 39. 

PŘ I ROZENÉ VLA ST N O STI LIDSKÉ, 

ZÁVAŽNÉ V PRÁVU. 

I. Žen á m odepírá též soukromé právo způsobilosti k některým 
právním poměrům a jednáním. Ženy jsou nezpůsobilými k moci otcovské 
a manželské, ku poručenství a slavnému svědectví při mancipaci a testa~ 
mentu, nemohou býti procesnými zástupci, aniž postulare pro aliis. Staré 
právo podrobilo nad to ženy sui iuris po celý jejich život poručenství 

(tutela mulierum). O obmezení žen co do právnické způsobilosti k činům_ 

srv. § 45, I. 
II. Závažný účinek v právu mají rozdíly v ě k o v é. Obzvláště jest 

v ě k m,1adý příčinou, že jest obmezena právnická způsobilost k čin ů m 
(§ '45, II.). V té věci byla především a ode dávna důležitým stupněm stáří 
d o s pělo ,s t (pubertas). Tato počínala se u hoc h ů v starém právu při~ 
jetím togy mužské (toga virilis, odtud: vesticeps = pubes) na místo dří~ 
vějšího oděvu chlapeckého (toga praetexta, odtud: praetextatus). Kdy se 
tak státi mělo, nebylo pevně určeno a záviselo na vůli příbuzných. V době 
císařské hoch byl pokládán za dospělého (pubes) od S a b i n i a n ů, jak~ 
mile se stal způsobilým ku plození, od Pro k II 1 i a n ů, když dokonal rok 
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čtrnáctý. P, rávník P r i s c u s žádal k dospělosti, aby chlapec byl stár let 14 
a měl zároveň způsobnost ku plození. Podle ustanovení Justinianova 1 

nastupuje . dospělost při mužském pohlaví dokonaným 14. rokem. Děv:: 
Č a t a byla povždy pokládána za dospělá, jaknlile dokonala rok dvanáctý. 

Jak v třídě nedospělců tak i v třídě dospělců vyskýtá se zase po 
dvou stupních. 

1. Mezi ne d o s pěl Ý m i (impuberes, pupilli) byli již od nejstarších 
dob rozeznáváni děti (infantes = qui fari non possunt) a ne d o s pěl c i 
vy šlí z let d ě t s ký c h (impuberes infantia maiores). Věk dětský (in= 
fantia) trvá podle práva Justinianova až do dokonaného roku sedmého. 

2. Pro d o s pěl é stal se časem, po prvé zákonem P l ·a e t o r i o v Ý m 
(§ 45, II. 3), po právu důležitým dokonaný rok dvacátý pátý (aetas legi= 
tima) jako rozhraní mezi n e zle t i 1 Ý mi (minores viginti quinq ue annis) 
a zletilými (maiores viginti quinque annis). Nezletilí dosahují práv:: 
ního postavení zletilců před fysickou zletilostí pro min u tí m 1 e t (venia 
aetatis), které se uděluje císařským reskriptem, a to podle nařízení Kon:: 
stantinova ' jen 20letému nebo 181eté mravů bezúhonných. 

nI. Co se týče zd r a ví, jest vytknouti, že těl e s n á n 'e moc (morbus) 
nebo trvalý tělesný neduh (vitium corporis), zvláště němota, hluchota nebo 
slepota, mají právní důležitost jen v míře nevalné. Mají jakýs byť i jen 
skrovný vliv na způsobilost k činům (§ 45, IIL). Mohou býti důvodem 
omluvným pro opominutí, 'jako pro nedostavení se k soudu (morbus 
sonticus), nebo důvodem osvobození od jistých povinností, na př. od 
převzetí poručenství, nebo důvodem pro dosazení poručníka (kuratora). 
Rozhodnější právní vliv má ch o rob a d u šev n í. Na duchu choří, po:: 
drobněji šílení (furiosi) a blbcové (dementes) jsou právnicky naprosto' 
neschopni činů (srv. § 45, III.). Jsou pod poručenstvím (cura furiosi, de= 
mentis) , čímž stává se možným jich zastoupení v právních je'dnáních. 

1) Pubertatem autem veteres quidem non solum ex annis, sed etiam ex habitu cor" 
poris in masculis aestimari vole ba nt., N ostra autem majestas dignum esse castitate tem" 
porum nostrorum bene putavit, quod in feminis et antiquis impudicum esse visum est, 
id est inspectionem habitudinis corporis, hoc etiam in masculos extendere: et ideo 
sancta constitutione promulgata pubertatem in m a s cul i s post q u art u m de c i m u m 
annum completum ilico initium accipere disposuimus, antiq uitatis normam in f e min i s 
personis bene positam suo ordine relinquentes, ut post du ode c i m u m anmim com" . 
pletum viripotentes esse credantur. I. 1, 22, pro 
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II. O S O B'Y P R Á V NIC K É. 

§ 40. 

POJEM A ·DRUHY. 
. . 

1. Účelem práv subjektivných jest pojistiťi prospěchy lidské. Pojištění 
toto poskytuje právo objektivné tím, že přikazuje jedněm lidem, aby se 
chovali, jak se to srovnává s prospěchy druhých, kteří mají býti chráněni. 
Proto jsou skutečnými subjekty práva právních závazků pouze lidé. Jsou 
však též zájmy lidské, které by nebyly zabezpečeny dokonale, kdyby 
práva k jich ochraně sloužící . byla vázána na jednotlivého člověka nebo 
na více lidí jako své subjekty. I vyskytují se v právním životě mnohdy 
práva a právní závazky, jichž subjektem není jednotlivá osoba lidská. 
Obzvláště jsou uznány práva a právní závazky a souJem jejich, jmění, 
které nejsouce připjaty k jednotlivé lidské osobě jakožto subjektu svému, 
přímo a výhradně směřují k určitému účelu pospolitému. Právo římské 
hledí k nim prakticky tak, jako by vskutku subjektem jejich byla osoba 
lidská, a personifikují se v římské mluvě právnické hmotné podklady jejich: 
stát, obce, spolky, dobročinné ústavy vystupují jako vlastníci, věřitelové, 
dlužníci, dědici a odkazovníci. Přece však neprohlašují se takové perso:: 
nifikace přímo za osoby, nýbrž praví se o ·nich pouze, že z a stá va jí 
místo člověka: municipium personae vice fungitur (D. ·46, 1, 22). Teprve 
podle moderního právnického názoru a způsobu mluvy práva a právní 
závazky tohoto druhu se spojují se subjektem existujícím v představách, 
s osobou smyšlenou. Takovouto fikc! vytvořené, ideálné subjekty, se kte:: 
rými se v právu nakládá tak, jako by byly skutečnými osobami, zoveme 
o s o bam i p r á v nic kým i. Jiná, dříve obvyklá jména jsou: personae 
{lcfae nebo personae morales. Spatřujíce v nich zvláštní druh osob, ' sta:: 
víme je proti lidem jako osobám přirozeným. 

Osoby právnické zjevují se s hmotným pod k I ad e m, »substrátem«, 
způsobu dvojího. Při 'jedněch tvoří substrát jejich spolek osob, při druhých 
soubor majetkový. Podle toho rozeznáváme mezi právn'ickými osobami 
jako dvě hlavní třídy k o r por a ce (t. zv. universitfltes personarum) a na:: 
d a c e (t. zv. unÍversitates bonorum). V druhé uvedené třídě bývají od:: 
lišovány od sebe druhdy »)n a d a c e« a »)ú S t a v y«, aniž však mezi nimi 
bývají činěny právnické rozdíly. 

§ 41. 

KORPORACE. 

I. K o r por a c e (corpus, collegium, universitas) jest organisovaná jed:: 
nota více lidských osob, spolčených k pospolitému účelu, která činí zvláštní, 
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od jednotlivých svýčh členů různý, pomyšlený su?jekt pr,á~ a, prá~níc? 
, k o v' h pro onen účel J' eJ·í. Korporace Jest nezavlsla na IndI:: zavaz u, urcenyc ' . . v vl ' . " 
'd l'tV svy' ch cvlenů trvá J' ako ty' ž právní subjekt, I kdyz c enove JeJ1 se 

Vl ua I e, v , kl' d " 
změní.1 Práva a právní závazky, zřízené pro účely v~o:p~r~~~l, ne?,o , a aJ1 

, a'vazky cVlenů samy' ch nýbrž za pnnalezeJICl zvlastnl, po:: se za prava a z ' . . 1" 
myšlené osobě, korporaci samé: S~ qui~ un.iversitatl debetur, smgu lS 
non debetur: nec qu~d debet universltas smgull deben,t. (~: 3, ~, ~, 1. U,lp .~ 
Jednotliví členové korporace mohou ve~ít: s. ní, v .pravnl J~dnanl a pravnl 
poměry, jaké jsou možné mezi různýmI lyslckyml oso~am1. 

II. U Římanů vyskytují se tyto dr u h y korporacI: 

1. Nejdůležitější jednotoutohozpůsobu.?yl ří~ský stá.t sám.?~ 
. t v, h d b by' vá přímo populus pozdějI zpravIdla aer arlUm (statnl 

neJs arSlC o ' k h' ,,' h ' 
pokladna) jmenováno jakožto subjekt ma~et ~v~c pr~vv,a pr~vnlc , za:: 
vazků. Ale majetkové právní poměry a Jednanl mezI. nmsky~ stat~m 
a jednotlivými občany v zásadě nespravovaly. se no~maml ~be,cn~h~ prav~ 
soukromého, nýbrž byly upraveny zvláštnímI pravIdl~ pravnlml (llf~ po ... 
puli). Při zřízení principatu byl vedle starobylé aerarlUm ~~st~ven ,lSC,US, 

t · v" pokladna císařská. Též tato byla ustanovena k ucelum statnlm, 
. J. vereJna . v', h TV' h 

a I nuly do .ní důchody ze zdrOJŮ vereJnyc. outo vereJ~ou pova ou 
sv~: lišil se fiscus od s o u k r orné h o jmění císařova, kt~re ne~ylo po:: 
řízeno z prostředků veřejných a dělilo se na statek kor~nnl (pa~tlmOnlUm 
principis) a volný majetek jednotlivého .císa~e (re: ~tl.vat,a)., Pres to, b:l 
za soukromoprávního představitele a maJe.tnl~a Jn:enl flskalnlho poklad:n 

. , m tedy J' ednotlivá osoba fyslcka. Dusledkem toho bylo, ze prmceps sa , . . ., b I v' , 

. tk y' obchod právní mezi fiskem a Jednothvcl y o uZltO prav:: na maje ov " ob pvo v h d 
ních pravidel, platících pro soukromoprávnl obchod v vu ec. ~l prec o u 

d . . tu k absolutné monarchii fiscus byl sloucen s aerarlem. Odtu~ o prmClpa . . k ' h ' 
užívalo se k označení státu jakožto právního subjektu. ~aJd ~vyc ~rav:: 
ních poměrů slov aerarium a fiscus ve vý Lnamu steJnem. Puvodnl, na~ 
zírání na právní poměry fiskální mělo vš~k v v zápě:í,' ž~ soukr?mOpra;rnl 
obchod mezi státem a jednotlivci byl v zasade podn~e~ o~ecnemu ~r~vu 

k, , PrVI' tom má fiscus ovšem mnohá ptlvllegla. J akkoh Jest 
sou romemu. . f';\ kt ' 

d· odů administračních více pokladen státníeh (statzanes lSCl", ere 
z uv . " b t státu 
mají jakousi samostatnost i v ' právu, jest ' přece Jen pravnl oso nos 

jednotnou. , .." , v . dr' 2: Jako soukromoprávní subjekty obJe:uJI se ode ~avna t~z. Je not lVe 
ob ce, a to jak městské (municipia, colomae" resťublzcae, clvltates), ta~ 
i venkovské (vici, pagi). Jmění obce městske zvano bylo res commums 

1) ln universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant an pars maneat vel 

omnes immutati sint. D. 3, 4, 7, 2. U Ip. 
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municipum eius municipii, pokladna obecní pak publicum Genuatium, 
Fidenatium atpd. Též obcím jsou uděleny různé privileje. 

3. Právnickými osobami se samostatným jměním jsou též různé libo:: 
volnější jednoty, s p o I k y (collegia, societates, sodalicia).1 

Pouze ' spolky d o vol e n é (collegia licita) jsou c'orpora, t. j. mají 
právnickou osobnost. Za republiky nebylo zvláštní státní povolení pod:: 
mínkou vzniku a trvání spolku. Plná svoboda spolčovací, jež byla za:: 
bezpečena ustanovením XII tabulí, že collegia sobě mohou dáti libovolnou 
ústavu, vzala za své koncem republiky. Naimě zrušily lex Julia a pozdější 
zákony všecka collegia krom starobylých a zapověděly utvoření nových. 
Odtud byly spolky pokládány za dovolené zpravidla jen, když v každém 
jednotlivém případě bylo uděleno zvláštní povolení státní senátem nebo 
císařem, leč by náležely ke třídě spolků, které byly připuštěny již vše:: 
obecným ' zákonným předpisem.2 Z těchto byly zvláště spolky chudších 
na vzájemnou podporu (collegia tenuiorum), mezi nimi i společenstva po:: 
hřeb ní (t. Z. collegia funeraticia). Za absolutních císařů byly jisté cechy 
živnostenské (corpora navicularžorum, pžsforum, fabricensium atp.) zavá:: 
zány státu k určitému , plnění, jako k dopravě obilí nebo k mletí jeho, 
k zhotovení zbraní atd., a byly k tomu konci ustrojeny jako s p o I e:: 
č e n s t van u cen á, jichž členové (collegiati, corporati) i s potomky svými 
náležejí jim na vždy podle právní nutnosti, požívajíce za to četných vý:: 
hod právních. 

Jako ústava obecní se zakládá na zákonném řádu obecním (lex muni:: 
cip a lis), má též každý spolek nezbytně svou úst a vu, která jest upravena 
zvláštními stanovami spolkovými (lex collegii), jež si dává spolek sám. 
[ po jiných stránkách jsou collegia ustrojena podle vzoru obcí a užívá 
se u obou stejného názvosloví, jako res communis-, arca communis aj. 

Spolek n a b Ý v á p r á vos o b y p r á v nic k é již tím, že po:: 
vstane organisovaná jednota osob, která jest jeho podkladem. Ovšem 

1) Mezi nimi měly prastarý púvod jmenovitě svazy pro kulty náboženské, a to 
jednak s o d a li t a t e s neboli s o d a li ci a, jež převzaly úkol, kdys některým gen t e s 
uložený, udívání bohú zvláště hody obětními, jednak c o II e g i a, zřízená od státu pro 
službu božstev nové zavedených. Rovněž pocházejí již z dob nejstarších společenstva 

nižších úředníkú (decuriae apparitorum), cechy řeme~lnické (collegia fabrorum, 
a u rif i c u m atd.) a výdělkové společnosti pachtýřů státních (s o ci e t a t e s p ubl i c a::: 
nor um). Na sklonku republiky stávají se ze s o d a I it a t e s spolky sledující účely po~ 
litické, hlavně agitací volební, a zřizují se četné nové jednoty téhož druhu přímo pro 
agitaci politickou. 

2) N eque societas neque collegium neque huiusmodi co r p u s passim omnibus haberi 
conceditur, nam et legibus et senatus consultis et principa1ibus constitutionibus ea res 
coercetur. paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce ve cti::: 
gal i u m p ubl i c o rum s o ci i s permissum est corpus habere, vel a u r if o di n a rum 
vel argentifodinarum et salinarum. D. 3, 4,1 pr. GaL 
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musilo v době císařské, vyjmouc že by spolek náiežel k druhu všeobecně 
připuštěnému, k spolčení vyžádáno býti zvláštní povolení (concessio) 
státní. Ale taková concessio byla vlastně jen dispensací od zákonů, za:: 
povídajících spolčování (coire), a nelze ani v takovém spolupůsobení státní 
moci spatřovati propůjčování právnické osobnosti pro jednot1iv)~ případ. 
I jest i podle práva doby císařské každý dovolený spolek již tím, že 
vstoupil v život nebo byl povolen, právnickou osobou (corpus) a má 
způsobilost majetkovou. Dalšího zvláštního státního propůjčení právnické 
osobnosti nebo majetkové způsobilosti potřebí není. 

Právnická osobnost spolku z a n i k á, když státní moc zruší spolek, 
když všichni jeho členové vymrou nebo vystoupí, nebo když spolek sám 
v náležité formě se usnese na svém rozpuštění. O tom, co se má státi 
s jměním zaniklé korporace, rozhoduje předem ustanovení, obsažené ve 
stanovách korporace nebo učiněné platným usnesením korporačním před 
tím, nežli korporace byla rozpuštěna. Jestliže pak spolek byl zrušen roz:: 
puštěním, rozhoduje analogie právních pravidel o jmění, jež k účelům 
spolkovým sebrali členové spolku nedovoleného, a připadá jmění spolkové 
členům samým. Též se může státi, že státní moc, rozpustivši korporaci, 
určí singulárním předpisem právním budoucí osud majetku bývalé práv:: 
nické osoby. 

III. Korporace jsou způsobilé zpravidla k majetkovým právům a právním 
závazkům všeho druhu. T Ho vše o b e c n é z p ů s o b i los t i k p r á v ů m 
nabyly mnohé teprve časem. Ještě v nejnovějším právu jsou některé z nich 
omezeny v tom neb onom a nejsou jmenovitě spolky všeobecně způso:: 
bilými děditi. Jednotlivé korporace zase naopak požívají zvláštních práv:: 
ních výhod. Z rodinných poměrů právních jsou korporace ovšem vylo u:: 
čeny" naprosto. Jen ius patronatus neodepírá se právnickým osobám. Nebo 
ono se zakládá na právu majetkovém, na vlástnictví k o'trokovi a právní 
možnosti manumisse. Tato byla přiznána též korporacím, ovšem obcím 
všeobecně snad teprve senatuskonsultem z r. 129 po Kr., spolkům pak 
od císaře M a r k a A u rel i a. 

IV. Jsouc subjektem pouze pomyšleným, korporace nemá vlastní vůle 
a tedy i ne způsobilosti k činům. Ale určité fysické osoby mohou 
předsebráti jako z á s tup c o v é její právní jednání s tím účinkem, že stává 
se účastnou právních poměrů jednáním jejich založených. V jaké míře se 
tak děje; řídí se všeobecnými právními pravidly o zastoup~ní (srv. § 53, lIL). 
Která fysická osoba jest oprávněna činiti právní jednání za osobu práv:: 
nickou, neurčuje se při všech korporacích stejnými praviqly. 

-' Římský stá t býyal v majetkoprávním obchodě zastupován různými 
úředníky s pravomocí zákonem určenou, hlavně censory a konsuly nebo 
quaestory ' a praefekty aerarii, za absolutní monarchie prvním přednostou 
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fisku . (rationalis summae rei, později comes sacrarum largitionum) a úřed:: 
níky tomuto podřízenými. Ob e c zastupují magistratové její, kteří i jinak 
spravují potřeby obecní, nebo zvláštní k tomu zřízení jednatelé (actores, 
syndici) , zmocnění hlavně k pro cesnému zastupování obce, nebo i se~át ' 
obecní (ordo decurionum, curia). Na čem se snesla většina dekurionů, 
pokládalo se za projev vůle obce samé. 

Zastoupení s p o I k ů jest určeno stanovami jejich, jimž bývala vzorem ' 
ústava obecní. I bývá spolek zastupován předem představenstvem (úřed:: 
níky, magistri, curatores) svým a vyskytují se i zde jako jednatelové 
spolku actores. Též jest již podle všeobecného právního předpisu povahy 
doplňovací to, na čem se v hromadě členů spolkových (conventus) roz:: 
hodla většina, pokládati za usnesení všech členů. 

§ 42. 

NADACE. 

1. Ještě za principatu byly zřizovány n ad a c e, t. j. byly věnovány 
statky pro určité trvalé účely (pro výživu chudých dětí, vystrojení veřej:: 
ných her, obětí, hodů a p.) jediné v ten způsob, že statky ty byly na:: 
vázány na osoby již stávající jako své subjekty. Osoby soukromé zřizo:: 

valy takové nes a m o s t a t n é nad a cel v ten způsob, že poskytly právním 
jednáním mezi živými nebo posledním pořízením některé obci nebo jiné 
korporaci ty neb ony statky (peníze, pozemky), ukládajíce jí, aby jich užila 
jen pro účel nadační. Korporace stala se tu právním subjektem věnova:: 
ného' jmění, byla však trvale zavázána, je vynakládati pouze pro vytčený 
účel (srv. § 52). Nová právnická osoba zřízením takové nadace nepovstala. 

II. Teprve za císařů křesťanských bylo lze založiti nadace k účelům 
dobročinným tak, že byly zřízeny s a m o s ta t n é úst a v y (pia corpora), 
sloužící přímo a samostatně určitému účelu, jako nemocnice (nosocomia), 
sirotčince (orphanotrophia), chudobince (ptochotrophia), ústavy na po:: 
hostěnou pocestných (xenodochia), pro výchovu dětí (brephotrophia) a pod. 
Jmění nadační tu nenáleží ani státu nebo obci nebo jiné korporaci, ani 

1) N esamostatn ými nadacemi jsou též a 1 i m e nt ač n í zřízení cí s a ř s k á, nadace to 
pro poskytování peněžitých podpor chudým dětem. Ve veiikých rozměrech zařídil je 
císař Trajan, uskutečňuje tím úmysly N ervovy, a po něm následující dsařové 2. století 
po Kr. Nadace ty byly, jak ukazují tabula Veleias a tabula Baebianorum 
(B run s č. 145) provedeny tak, že větší částky peněžné byly přikázány jednotlivým obcím 
italským a tam uloženy v zúročitelných zápůjčkách, daných držitelům pozemků a po:: 
jištěných zřízením zástavního práva k pozemkům (o b I i g a t i o p r a e d i o rum). Právním 
subjektem jmění nadačního zůstal císař, který se tedy stal též věřitelem ze zápůjček, které 
byly dány věnovanými penězi. . 
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jednotlivé fysické osobě, zejména ne snad jednotlivým osobám, jichž pro::: 
spěchu nadace má sloužiti (destinatářům), jako nemocným, sirotkům, 
chudým, kmetům, pocestným, dětem, nýbrž činí zvláštní jmění, příslušející 

. samostatně a výhradně k tomu neb onomu účelu zbožnému. Samostatné 
nadace toho druhu, t. zv. piae causae jsou tedy samy pro sebe práv::: 
nickými osobami, jsou samy subjektem práva právních závazků, přísluše::: 
jících k účelu nadačnímu. Za takové subjekty vlastního jmění uznávají 
se též křesťanské kostely (ecclesiae), kláštery (monasteria) a jiná místa 
pro konání pobožnosti. Jelikož pak nejen kostely a podobné ústavy pro 
křesťanskou bohoslužbu, nýbrž i dobročinné nadace pokládají se v no::: 
vějším právu římském vesměs za ústavy církevní, jest ke zřízení jejich 
třeba povolení církevního. Nadace, zřízená tímto povolením, jest bez dalšího 
právnickou osobou. Zvláštního státního propůjčení právní osobnosti se 
nevyhledává. 

Co do z p ů s o b i los t i k p r á v ů m a k čin ů m rovnají se nadace 
celkem korporacím (§ 41, III. IV.). Mohou však vesměs ustanoveny býti 
za dědice a požívají některých právních výhod. Právního obchodu mohou 
se účastniti skrze své zástupce. Nadace bývají z a s tup o v á n y a jmění 
jejich spravováno zvláštními, biskupskému dozoru podrobenými přednosty 
(administratores, curatores), pro jichŽ' dosazení jsou rozhodna předem 
ustanovení zakladatelova. 
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HLAVA DRUHÁ . . 

PRÁVNICKÉ SKUTEČNOSTI. 

§ 43. 

POVŠECHNÉ O P -RÁVNICKÝCH SKUTEČNOSTECH. 

I. Právní poměr, zvláště právo subjektivné nebo právní závazek 
vzniká, zaniká nebo mění se, kdykoli nastanou skutečnosti, ke kterým 
jest od práva objektivného připojen jako následek vznik, iánik nebo 
změna právního poměru. Skutečnost, která samojediná nebo setkavši se 
s jinými má dle objektivného práva v zápětí právní účinky, 'slove p r á v::: 
nic k o u s k II teč n o stí. Souhrn pak všech skutečností, jimiž jes.t podle 
právního předpisu podiníněno početí právního účinku, jmenujeme s k u t::: 
k o vou pod s t a t o u tohoto právního účinku. 

Jednotlivé právnické skutečnosti jsou velmi rozmanité a mají povahu 
více méně různou. Vedle positivních sk~tečností právnických (jako jsou 
činy lidské, narození nebo smrt osoby, dojití jistého stáří, vznik a iánik 
věci) jsou též negativní (nečinnost, nevědomost atd.). Mezi právnickými 
skutečnostmi činí zvláštní skupiny p r á v n í jed n á ní, jsouce skutečnostmi 
se stejnými příznaky a podrobeny společným pravidlům. Krom právnich 
jednání mají právní důležitost pro právní poměry všeho druhu a jsou 
proto předmětem výkladu v naukách všeobecných ještě některé jiné práv::: 
nické skutečnosti, jako činy bezprávné a čas. 

II. Účinkem právních skutečností může býti jmenovitě na byt í nebo 
p o z byt í P r á v a. O na byt í práva mluvíme, spojí:::li se konkretné právo 
subjektivné s určitou osobou jakožto subjektem svým, jako naopak po:: 
z byt í m práva slove odloučení práva od subjektu, jemuž posud náleželo. 
Podle tohoto účinku rozeznáváme mezi právnickými skutečnostmi d ů vod y 
na b ýv a c í a p o z b ý va c f. Právní účinek, zvláště vznik práva, závisí 
mnohdy na jednání osoby oprávněné nebo na výroku úřadu. V případech 
těch pak, kde vznik práva nepředpokládá takového jednání soukromého 
nebo úředního, praví se, že právo vzniká nebo nabývá se ze z á k o n a 
(lege, ipso iure). 
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III. N aby tí p r á va jest buď původní (originární), buď odvozené 
(derivativní). Opů vod ním nabytí práva mluvíme, vznikne"li pro osobu 
právo samostatně, nejsouc podIJ?íněno právem určité jiné osoby. O d v o" 
ze n é jest nabytí práva, když vzniklo pro nabyvatele na podkladě práva 
určité jiné osoby, která pak slove právní předchůdce, auctor jeho. Právo 
nabyvatelovo jest, co se bytí i objemu týče, podmíněno právem před" 
chůdcovým. Právo odvozené vzniká, jen jestliže auktorovi vskutku přísluší 
právo, o které nabyvatel opírá nabytí svoje, a jestliže nesahá přes meze, 
které jsou položeny právu auktorovu: Nemo plus iuris ad alium trans" 
ferre potest, quam ipse haberet. (D. 50, 17, 54. Ulp.) 

Při nabytí o dy o z e n é m jest zase možné dvojí. Právo nabyvatelovo 
má opsah obmezenější, nežli má právo auktorovo, nebo má s tímto úplně 
stejný obsah. 

1. V prvním případě povstává na základě práva auktorova nové právo, 
ale tak, že tím právo příslušející auktorovi sice se omezuje, ale jemu ne" 
odnímá úplně. Vlastník na př. zřídí ke své věci právo služebnosti nebo 
právo zástavní. Mluvíme tu o nabytí k o n s t i t u t i vn í m. 

2. V druhém případě mluví se o nabytí tra n s 1 a ční m. Auktor po" 
zbývá tu práva svého úplně, ale pro právo nově nabyté platí, nehledíc 
k osobě oprávněného, v každém směru totéž, co platilo pro právo aukto" 
rovo. Proto pokládá se tu nynější právo nabyvatelovo za totožné s dří" 
vějším právem předchůdcovým a pozbytí práva předchůdcem a nabytí jeho 
novým oprávněným za pouhou zrně n u práva, týkající se subjektu jeho, za 
pouhý pře vod práva neboli za vstu p nového subjektu v právo posavad" 
ního'. Právníci římští praví tu, že ius transit- nebo transfertur, že někdo in ius 
(in locum) alterius succedit. I zove se takové nabytí právní posloupností 
neboli s u k ce s s í. Vedle sukcesse v práva jest též sukcesse ~ jiné právní po" 
měry, jmenovitě v závazky. Pojem sukcesse má význam hlavně v právu ma" 
jetkovém. Majetková sukcesse může býti dvojí, singulární nebo universální. 

a) Při sukcessi s ing u 1 á rn í (succedere in rem, in rei tantum domi" 
nium) vst,upuje právní nástupce pouze v to neb ono jednotlivé právo před" 
chůdcovo (nebo v ten neb onen závazek jeho) jako jednotlivé. I když se 
předvádí singulární sukcessí více práv nebo závazků dohromady, musí při 
každém z nich předsebrán'o býti to jednání nabyvací nebo zavazovací, které 
se vyžaduje k převodu tohoto právního poměru podle jeho , zvláštní po" 
vahy. Prodá"li nebo daruje"li jeden druhému na př. celý majetek svůj, bude 
k provedení převodu majetkového potřebí více úkonů převáděcích, po pří" 
padě i různých, na př . více mancipací, tradicí, delegací, cessí atd.

1 

1) Eam quae bona sua per epistulam donavit, si neque possessionem rerum singu~ 
larum tradidit neque per mancipationem praediorum dominium transtu1it nec interpositis 
delegationibus aut inchoatis litibus actiones novavit, nihil egisse placuit. Vatic. fr. 263. Pap. 
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. b) Při u n i v e r sál ní sukcessi (succedere per universita tem) přechá" 
zejí na nabyvatele jedním rázem veškerá práva majetková nebo dokonce 
:eškeré jmění (veškerá majetková práva i právní závazky) předchůdce 
Jeho. Hlavním případem sukcesse ve vešker.é jmění (successio in univer= 
sum i~s) jest ~osl~upnost dědická.1 Naproti tomu omezuje se na p r á va 
nab.Yh p,er, umversltatem, které má vzápětí capitis deminutio (srv. § 37). 
U nlv~,rsal~l ~ukce,ssor nas~upuje ve veškerá předchůdcovi náleževší práva, 
p? prlpade 1 v zavazky, Jed ním ú k o n e m (projevem, že chce býti dě" 
dlcem, arrogací) nebo i beze svého přičinění tou kterou udá los t í samou 
(sm~tí, zůstavi~elov?u, jde"li o heredii-as domestica), aniž v příčině jed" 
not~lVych k~su majetkových musí býti před sebrána jednání, kterých jest 
potrebí k smgulárnímu převodu jejich. 

I. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ. 

§ 44. 

POJEM, ROZTŘíDĚNí A N ÁLEZITOSTI 

PRÁVNíCH JEDNÁNÍ. 

. ,I. ~ r á vn í. ~ e d n á n í jest projev vůle soukromé, se kterým objek" 
hvne pravo spoJuJe právní následky (vznik, změnu, zánik právních poměrů) 
po~statn~ za. tou příčinou, aby byl právně pojištěn účel, k~ kterému směřuje 
proJeve~a vule soukromá. V právním jednání jest od práva objektivného 
uznán~ Ja~o r~zhodují~í činitel soukromá vůle lidská a osvědčuje se tvůrčí 
m~c v~l~ h~ske na poh právním, t. zv. soukromá autonomie (srv. § 4, IV.). 
Pra:nlml n,asledky právního jednání má podle nařízení objektivného práva 
bÝ,h ;yh~věno úmysl~ ~ednajícího. Nebo právní jednání má vzápětí 
pravm nasle~k~, ~terym~ se .uskutečňuje podstatně úmysl jednajícího. 
Mnohdy smeruJe umysl Jednajícího přímo k právním následkům samým, 
k~eré. 'upíná 'právo objektivné na projev jeho vůle, jako při manumissio 
vl,n~lcta, v.m~n,cipa:io a zříz~ní testamentu. Ale při jiných právních jed" 
~am~h pr~ha~l se casto, že Jednající nezamýšlí přímo, aby právní poměr, 
Je~ozv vZ~lk Jest ~rávním následkem jeho jednání, povstal jako právní, 
nybrz ma na myslI pouze hospodářský nebo společenský úspěch, k jehož 
právnímu zabezpečení slouží právní poměr právem objektivným nařízený. 

Touto podstatnou, třebas mnohdy jen nepřímou závislostí svých účinků 
na vůli soukromé liší se právní jednání od čin,u bezprávného, to jest 

1) Heres in omne ius mortui , non tantum singularum terum dominium succedit. 
D. 29, 2. ,37. Pomp. 
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od činu příčícího se normě právní (§ 55). Právní následky činu bezpráv~ 
ného nenastupují proto, aby byl uskutečněn úspěch, ke kterému se nese 
úmysl jednajícího. Též když někdo spáchal čin bezprávný s tím úmyslem, 
aby se dostavily právní následky bezprávného činu, nastupují tyto sice, 

ale nezávisle na jeho vůli . 
Právní jednání jest projevem vůle soukromé. Jednající způsobuje 

právní účinky vůlí svou jako osoba soukromá, nikoli jako orgán moci 
státní. Mezi právní jednání neřadíme jmenovitě ' výrok soudcovský. 

II. Právní jednání roztřiďujeme: 
1. v právní jednání jed n o str a n n á a d vou str a n n á. Jednostranné 

právni jednání zakládá se v projevu vůle jedné osoby (strany), na př. 
manumissio, testament. Dvoustranné vyhledává nezbytně projev souhlasné 
vůle dvou proti sobě stojících stran a tedy nejméně dvou osob. Právní 
jednání dvoustranné zove se též s m I o u vou. 

2. Rozeznáváme dále právní jednání mez i ž i v Ý m i (inter . vivos) 
a právní jednání na pří pad smrt i (mortis causa) . Právní jednání na 
případ smrti neboli p o s led n í po říz e n í upravují záležitosti pořizovate~ 
lovy pro dobu po jeho smrti a stávají se tedy právně účinnými teprve 
smrtí pořizovatelovou . K nim patří na př. testament, odkaz, darování"na 
případ smrti, manumissio testamento. Všechna ostatní právní jednání jmenu~ 
jeme právní jednání mezi živými. 

. 3. Právním jednáním lze způsobiti změny jak v ' právních poměrech 
majetkových, tak i v rodinných. Právní jednání majetková dělí se v ú~latná 

. (t. zv. negotia onerosa) a. bez p I a t n á (t. zv. negotia lucrativa) . Uplatná 
směřují k poskytnutí majetkového prospěchu za vzájemné plnění naby~ 
vatelovo (na př . smlouva trhová nebo nájemní), bezplatná ,k poskytnutí 
majetkového prospěchu bez všeliké úplaty tohoto druhu (n~ př. darování) . 
V pramenech římských vztahuje se rozeznávání toho k nabytí samému nebo 
k důvodu jeho a mluví se o lucrativa adquisitio, častěji o lucrativa causa . 

III. Všeobecné n á lež i t o s t i platného právního jednání jsou: 
1. aby o s o by jednající byly z p ů s o b i I é předsebráti s právním 

účinkem právní jednání. Jednající musí míti všeobecnou právnickou způ~ 
sobilost k činům (§ 45), při některých právních jednáních nad to zvláštní 
způsobilost, jmenovitě při civilních právních jédnáních římské commercium 

nebo conubium. 
2. Vyhledává se, aby vůle byla pro jeven a (§ 46) a projev se sho~ 

doval s vůlí projevitelovou (§ 47). 
3. O b s a h vůle projevené musí býti uznán od práva. Obsahem tím 

řídí se podstatně právní účinky právního jednání. Právo pak neuznává 
obsahu projevené vůle, když jest ne m o ž n Ý fakticky nebo právnicky nebo 
odporuje právnímu zákazu (jest contra ius, contra leges) nebo 
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pravi"dlům mra v n o s t i (jest contra bonos mores). Jako jednání contra 
legem jest neplatné i agere in fraudem legis.1 Právní jednání in fraudem 
legis činí, kdo je předsebírá, opíraje se obmyslně o to, že zákonu podle 
doslovného znění jeho příčí se sice jiné, k stejnému praktickému účelu 
se nesoucí právní jednání, nikoli však ono samo.2 

§ 45. 

Z P Ů S O 13 I L O S T K ČIN Ů M. 

. Omezení způsobilosti k činům, co se dotýče právních jednání po~ ' 

všechně, mají v zápětí hlavně ženské pohlaví, mladý věk, nemoc a marno~ 
tratnictví. 

1. Ještě podle klasického právé}. žen y i1lieno iuri subiectae nemohly 
se vůbec smlouvami platně zavazovati. Ženy pak sui iuris nemohou od 
počátku principatu na se vzíti dluh cizÍ. Pokud pak ženy, jsouce sui iuris, 
byly pod poručenstvím pohlavním (tutela mulierum, § 39, 1.), mohly jistá 
právní jednání, zvláště zavazovací a zcizovací, předsebráti pouze, když při 
tom spolupůsobil jejich poručík (tutore auctore) . Tutela mulierum a s ní 
související omezení žen co do způsobilosti k činům byly časem oslabeny 
a odpadly konečně úplně v nejnovějším právu. V tomto jsou též filiae fa:: 
milias způsobilé sebe zavazovati smlouvami. . . 

II. Co se dotýče útinku m I a d é h o v ě k u na právnickou způsobilost 
k činům, jest rozeznávati mezi nahoře (§ 39, II.) vypsanými stupni věkovými . 

1. lnfantes jsou naprosto nezpůsobilými k činům. Nemohou svými 
právními jednáními ani nabývati práv ani sebe po právu zavazovati nebo 
čeho zciziti .. Jsou~li sui iuris, zřizuje se jim poručník (tutor), kterým pak 
mohou býti zastupováni při právních jednáních. 

2. lmpuberes infantia maiores jsou nezpůsobilými manželství a slav~ 
nostního svědectví při právních jednáních a nemohou učiniti posledního 
pořízení. . Z ostatních právních jednání majetkových mohou samostatně 
.předsebráti pouze ona, která se nesou výlučně k tomu, aby jimi nabyli 
prospěchu, nikoli však též právní jednání, jimiž by zcizovali nebo se zavazo~ 
vali. Ale ta~o neúplná způsobilost k činům nedospělců může býti doplněna 
tím, že jejich poručník při samém právním jednání, jímž pupillus zcizuje 
nebo se zavazuje, prohlásí, že jednání to potvrzuje (tutor fit auctor). 

1) Co n tra 1 e gem ' fadt, qui id fadt quod lex prohibet, in fr a ude m vero qui 
salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. D. 1, 3. 30. P a ul. 

~) Minor annis viginti. eum servum manumittere vellet nee iustam ea:usam ad eonsi::: 
lium manumittendi hitberet, tibi eum ut manumitteres dedit: negavit eum Pro e u 1 u s 
liberum esse, quoniam fr a u s 1 e g i fa ct a esset. D. 40, 9, 7, 1. I ul. ' 
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3. Došel::li kdo dospělosti, nabyl tím, nehledíme::li k jednotlivým 
zvláštním předpisům, ,ihned úplně právnické způsobilosti k činům. Po:: 
zdějším vývojem byla však dospělým ne z let i I c ů m (puberes mi:: 
nores XXVannis) poskytnuta a během času víc a více rozšířena právní 
ochrana, která měla zároveň vzápětí obmezení jejich způsobilosti k právním 
jednáním. Nejprve ustanovila lex Plaetoria (v rukopisech lex Laetoria), 
vydaná r. 191 př. Kr. nebo krátce před tím, pro pod vod, spáchaný na 
nezletilcovi při podnikáni smlouvy (cžrcumscriptio adulescentis), penez:: 
nou pokutu, kterou mohl soudně pro sebe dobývati kdokoli z občanů 
(iudicium publicum rei privatae lege Plaetoria). Krom toho byla pod~ 
vedenému nezletilc( samému dána pro.ti 'p'odvodníkovi soukromá žaloba 
na vrácení plněného, později p~k i proti nároku, ke kterému se ze smlouvy 
táhl původce podvodu, obrana (exceptio legis Plaetoriae). Praetor p~k přI:: 
slíbil nezletilcům n a v r á cen í k u pře de šl é m u p r á v u (in integrum 
restitutio) proti všelikému škodnému jednání a opominutí (§ 75, II. 1), 
čímž právní jednání nezletilcova stala ,se za jistých okolností ~ařík~tel:: 
nými. Konečně mohl dospělému, nedokonavšímu 25. roku, být! k Jeho 
žádosti zřízen por u ční k (curator), do jehož rukou pak přešla správ:l 
majetku nezletilcova. Nezletilec nebyl však tím původně nijak obmezen 
ve své právnické způsobilosti k činům a mohl i bez kurátora předsebráti 
právní jednání yšeho druhu, jmenovitě též zavazovati se smlouvami a zcizo:: 
vati. Teprve pozdější právo prohlásilo zcizení a některá právní jednání 
zavazovací za neplatná, když je před sebral nezletileč, jsoucí pod poručen:: 
stvím, pro sebe beze svolení poručníkova (consensus curatoris). Ale i pak 
zůstalo pravidlem, že puberes minores jsou způsobilí sebe zavazovati smlou:: 
va mi beze svých poručníků. N eměl::li však nezletilec nad sebou poručníka, 
byl ještě podle nejnovějšího práva všeobecně způsobilýn; podnikati sám 
jak zavazovací tak i zcizovací právní jednání. 

III. Osoba, stížená trvale těl e s n o u vad o u, která jí brání předse:: 
vzíti určité právní jednání, jest nezpůsobilá k němu i po právu. I mají . 
najmě němota nebo hluchota v zápětí nezpůsobilost ku právním jednáním, 
při kterých jest potřebí mluviti a slyšeti. Ch o rob a mys I i pak (§ 39, . 
III.) vylučuje na dobro schopnost k činům; I nejsou choromyslní způso:: 
bilí k žádnému právnímu jednání, ani k nabývacímu. Ale v jasných mezi:: 
dobích (dilucida intervalla) mohou šílenci činiti platná právní jednání, též 
zavazovací a zcizovací i poslední pořízení. 

IV. Tomu, kdo nerozumně promrhával své jmění, mohla správa tohoto 
jmění býti odňata. dekretem soudního magistrata ' (re commercioque, inter:: 
dicžtur). Magistratem Z(l ma r not r a t n í k a prohlášený (cu i a . praetore 
bonis interdictum est, prodigus) byl přirovnán na mysli pomatenému a tu,Hž 
původně pokládán za nezpůsobilého ku právním jednáním majetkový:m 

vůbec. Podržel však způsobilost k jednáním práva rodinného, hlavně 
k uzavírání manželství. Podle pozdějšího učení lnůže předsebráti platně 
i právní jednání majetkové, kterýmž nezhoršuje svoje právní poměry" tedy 
jmenovitě právní jednání, jímž pouze nabývá, nikoli však jednání, kterýmž 
zcizuje nebo se zavazuje. Zůstal však neschopným učiniti poslední poří:: 
zení nebo býti svědkem jeho zřízení. Ke správě majetku marnotratníkova 
jest povolán zvláštní curator, který předsebírá sám ta neb ona právní 
jednání za marnotratníka, nemá však té moci, aby právnímu jednání zcizo:: 
vacímu nebo zavazovacímu, jež učinil prodigus sám, dodal právní platnosti 
svým přivolením (consensus). 

§ 46. 

PROJEV VŮLE. 

Soukr~má vůle, směřující k určitému, právem pojištěnému úspěchu, 
stává se právním jednáním teprve tím, že jest pro jeven a náležitým 
způsobem. Obyčejně jest projev vůle při právním jednání zároveň prohlá~ 
šením vůle, t. j. on se děje k tomu konci, aby jiní zvěděli o této vůli. Při 
některých právních jednáních stačí i jinaké osvědčení se vůle reálným 
úkonem, jako při okkupaci' a derelikci. Pro prohlášení vůle jest druhdy 
od práva předepsána určitá forma, takže, nešetří::li se této formy, projev 
nemá právních účinků. Druhdy právo nechává způsob vyjádření stranám 
na vůli. V tomto případě mluví se o právním jednání bez for e m n é m, 
v onom o for e m n é m. 

I. V dobách prvotných měla u Římanů právní platnost výhradně 
právní jednání for e m n á. Všeliký projev vůle, mě!::li býti platným práv:: 
ním jednáním, musil býti učiněn ve formě právním předpisem určené. Formy 
byly různé. Podstatnou část jejich činívala u r čit á s lov a (certa, solennia 
verba) latinská, jež jednající musil pronésti ústně (nuncupare). Druhdy 
stačilo pronesení těchto slov (stipulatio, acceptilatio) , druhdy však musiia 
se k slovům těmto pojiti jistá z n a m e n í a jed n á n í namnoze symbolická 
a obrazná Gako při gestum per aes et libram). Často bylo předepsáno, aby 
právní jednání bylo předsebráno v k o m i t i í c h (arrogatio, testamentum 
comitiis calatis), nebo před ma g i str a tem (manumissio vindicta nebo 
censu, in iure cessio, nebo před s věd k y (všeliké gestum per aes et libr am). 
Mnohá právní jednání starého práva m;;la vnější formu a účinky jiného 
právního jednání, povstalého za jiným účelem. Manumissio vindicta a in 
iure cessio jsou co do formy na pod o bel). y pro cesnému úkonu (vindi:: 
kaci): Matlcžp'atio, liberatio per aes et libram a acceptilatio (v. právo věcné 
a oblIgační) slov'ou u římských právníků samých, tyto imaginariae solutiones, 
ona imaginaria venditio. 
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Bez for e m n é, za stejným hospodářským nebo společenským účelem ' 

jako foremná právní jednání předsevzaté projevy vůle, jmenovitě smlouvy, 
vyskytovaly se sice ode dávna v Římě. nezakládaly však v dobách nej~ 
starších právních nároků a povinností, třebas mrav a mravnost kázaly 
Římanu, aby zachovával i takové povinnosti, jež byl na se vzal bezforem~ 
ným prohlášením vůle. Splnění těchto povinností, nejsouc zabezpečeno 

státním donucením, viselo úplně na poctivosti a věrnosti (fides) zaváza~ 

ného a na působnosti veřejného mínění. Počínajíc polovicí 3. století př. Kr. 
byla však, a to hlavně vývojem iuris gentium, od práva ponenáhlu uznána 
jednotlivá právní jednání bezforemná. V pozdějším vývoji právním vzrůstal 
počet jejich, foremných právních jednání však ubývalo, zachované ·staré 
formality pak, jmenovitě ústní formule, stávaly se volnějšími a volnějšími. 
Za absolutných císařů byly konečně staré formality téměř naprosto odstra~ 
něny, naproh tomu však pro mnohá právní jednání předepsány různé nové 
formy, jako stvrzení právního jednání per rescriptum principis, prohlášení 
na soudě a zápis jeho do soudního protokolu (professio apud acta), při~ 
brání veřejného písaře, notáře (tabeWo, YoráetO~) nebo svědků a prosté 
sepsání listiny. 

II. Při bez for e m n é m právním jednání může býti vůle projevena ja~ 
kýmkoliv způsobem, hodícím se jako prostředek projevu, a to buď výslovně 
nebo mlčky. V Ý s lov n Ý (přímý) jest projev vůle, když záleží v činu, 

jehož bezprostředným účelem jest právě dáti na jevo onu vůli. Sem náleží 
netoliko projev slovem promluveným nebo napsaným, nýbrž i projev jinými, 
podle životního mravu k vyjádření vůle sloužícími znameními, jako kývnu~ 
tím hlavy, podá!lím ruky, ukázání~ prstem a pod. Mlčky (nepřímo) jest 

. učiněn projev vůle, když čin předsevzatý není přímo k.tomu ustanoven, 
aby byl prostředkem projevu oné vůle, ale jest přece takový, že podle 
lidské zkušenosti lze z něho bezpečně souditi na onu vůli. Např. vrátil~li 
věřitel dlužníkovi dluhopis, usuzujeme z toho, že věřitel chtěl tím dáti 
na jevo vůli, aby dlužník byl zproštěn dluhu. Činy toho způsobu zoveme 
facta concludentia. Též pouhé mlčení může za zvláštních okolností 
býti konkludentním činem, tedy dostatečným způsobem projevu vůle. 

§ 47. 

SH 'ODA, MEZI VŮLÍ A PROJEVEM. 

Jsouc projevem vůle, předpokládá právní jednání , podstatně dvojí vůli; 
vůli, směřující přímo k činu projevovacímu (v ů I i pro jev o v a c í), a vůli, 
která prostředkem toho činu jest projevena; úmysl směřující k určitému, 
v prOjevu označenému úspěchu (v ů I i pro jeven o u, v ů I i ú s P ě ch u). 
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yy~kýtá ~e. vša~, že předsevzat byl jako právní jednání čin, který zevně 
jeVI se byh projevem vůle, ač ve skutečnosti nepochází z vůle jednajícího, 
nebo že vůle, která se jeví býti vyjádřena projevovacím činem, nesrovnává 
se s: s~utečným úmyslem 'projevitdovým ·nebo kde jde o smlouvu, proje~ 
vene vule obou stran vskutku se neshodují. Případy tohoto druhu buďtež 
rozvrženy, jak následuje: 

I. ' Přihází se, že jednající chce sice čin projevovací, ale je si vědom 
tO?O, že. proj.ev~je něco, čeho vskutku nezamýšlí. Tu schází vůle úspěchu 
a Je s t Sl prOjevltel věd o mne s hod y vnitřní vůle a vnějšího projevu. To 
se stává: 

1. když kdo činí právní jednání žertem, ve hře na jevišti, za příčinou 
vyučovanl a p . Právní jednání jest tu neplatné;' , 

2., vNesro~nalost ~e~i p:oj:v~m a projevenou vůlí jest vědomě způso~ 
be.na tez: ~dyz strany Clnl pravnl Jednání n a o k o (simulare, dissimulare), 
t. .j ., kdyz jso~ce vespolek srozu~ěny, činí projev, nesrovnávající se s jejich 
VU~I, ~ ~om umyslu, aby vzbudIly zdání právního jednání u osob třetích. 
~raV?1 ,je~nání na oko učiněné jest neplatné. Mnohdy strany, činíce právní 
j~d~anl ~~~ulované, chtějí tím zakrýti jiné právní jednání, které má mezi 
nImI VZejltl. ~~ávní platnost takového z a kry t é h o právního jednání závisí 
na tom, zda~l JSou tu náležitosti tohoto právního jednání, obzvláště zdali 
o~sah vůle jest, uz~~n zákonem. Když tedy, jak častěji se stává, strany 
predseberou p~avnl jednání na oko, aby tím zastřely smlouvu, která jest 
pro obsah :v~j .od ~ráv.a za~ověděna, jest neplatné též jednání zakryté. 

I!. Mozne jest, ze jednající není si vědom neshody mezi vůlí 
~ p~oj~vem, že příčinou této neshody jest, jak prameny praví, error pro~ 
jevltel,uV . . Error v to~,oto z~ůsobu ~e v~skýtá, když schází již vůle proje~ 
V?V~c~), t. j: kdyz l1ekdo predsevezme čIn projevovací, nemaje o svém jed~ 
nanl zadneho nebo ne pravého vědomí, jako když kdo v roztržitosti, ve 
~mat~~ :e p~dř~kne, p~epíše nebo přehmátne (m Ý I k a v pro jev u); I když 
Je~naj~Cl ~htel SIce pro~ev, al.e nevěděl, že tímto jeho jednáním jeví se býti 
obJe.kttvne (podle pravIdel ŽIvota) vyjádřeno jakožto zamýšlené co jiného 
nežh ~skutku zamýšlel (o myl v o b s a hu); když při smlouvě srovnav~ 
se ?ro!ev k~ždé. s!ran.r s její vůlí a shodují se též obapolné projevy, ni~ 
kO~I. ~sak vule. je~to jedna strana spojuje se svým prohlášením jiný smysl, 
n,ezh jemu podklad~ v str~na d:u,há, a při tom strany nejsou sobě vědomy 
teto neshody prohlasenych vuh (n e d o r o z umě n í, zakrytý dissensus). 2 

1). Qui aliud dicit ~u~m vult, neque id di cit quod vox signifieat, quia non vult, 
neque Id quod , vu1t, qUla Id non loquitur. D. 34, $, 3. P a ul. ' , 

2) ~n omnibus negotiis eontrahendis, si e r r o r aliquis intervenit, ut aliud sentiat 
puta qUl emit .aut qui conducit, aliud qui eum his eontrahit, nihil , valet quod acti sit. 
D. 44, 7,57. Pomp. 

7 - Heyrovský, Právo římské, 
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V dobách nejstaršlch, kdy právní obchod, jak nahoře pověděno bylo 
(§ .46, 1.), podroben byl přísnému formalismu a neplatil?, co nebylo Fr~~ 
hlášeno předepsanými slovy, měla tato certa ac solennza verba v zapetl 
právní účinky podle objektivného význam~, k~erý jim byl.v ž~vo~ě pře~~ 
kládán všeobecně (id quod dictum est)! nlkoh podle subJekttvneho vy~ 
znamu, který s nimi spojovala strana. Odchylovala~li se tedy vůle stran?, 
od objektivného významu slov, nebylo v starším právu k odchylce té přt~ 
hlíženo. Ale v pozdějším právním vývoji, když ujala se i mezi občany 
bezforemná právní jednání iuris gentium, byla nejprve při těchto, časem 
však i při foremných právních jednáních kladena váha víc a více na sku~ 
tečnou vůli jednajícího, na smysl, ve kterém .on pojímal slova (id quod 
actum est). I činí právníci klasičtí právní platnost projevu závislou na 
jeho shodě s vůlí projevitelovou, při smlouvách pak krom toho na shodě 
obapolných vůlí (consensus).l S tím pak se shoduje, že v klasickém a Ju~ 
stinianském právu nesrovnalost vůle s projevem a nédorozuměnj, které jsou 
způsobeny tím, co Římané zovou error, mají v zápětí neplatnost právního 

jednání. 
Error způsobu pops"ného činí právní jednání neplatným, jen když 

vůle nebo souhlasu vůlí se nedostává strany pod s t a t n Ý c h č á stí práv~ 
ní ho jednání. Mluvíme tu o o ·m y I u pod s t a tn é m (t; zv. error essen~ 
tialis). Omyl jest podstatný, když týká se druhu právního jednání 
(t. zv. error in negotio)2 anebo totožnosti osoby (t. zv. error in per~ 
sona) 3 neb totožnosti předmětu (t. zv. error in corpore).4 Naproti tomu 
error o v I a s tn o s tec h osoby nebo věci (t. zv. error in qualitate) neči~ 
nívá právní jednání neplatným. Jen když při smlouvě trhové přihodí se 
error, odnášející se ke hmotě věci (t. zv. error in substantia) nebo ku 
pohlaví otrokovu, jest podle mínění, panujícího mezi římskými právníky, 

smlouva neplatna. 

1) Prior atque potentior est, quam vox, mens dicentis. D. 33,10,7,2. Cels. Potius 
id, quod actum, quam id, quod dictum sit, sequendum est. D.18, 1,6,1. Pomp. - ln 
conventionibus contrahentium vol u n t a tem potius, quam verba spectari placuit. D. 50, 
16,219. Pap. Nisi animus utriusque consentit, 'perduci ad effectum id quod in~ 
choatur nou potest. D. 44, 7, 55. I a vol. 

2) Si ego quasi deponens tibi dedero, tu quasi mutuam accipias, nec depositum 

nec mutuum est. D. 12, 1, 18, 1. U Ip. 
3) Quotiens volens a1ium heredem scribere alium scripserit in co r por e ho min i s 

errans, placet neque eum heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, 
neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est. D. 28, 5, 9 pr. Ul p. 

4) Et si in r e quis erraverit, utputa dum vult lancem relinquere, vestem leget. 
ne~trum debebit. D. 28, 5, 9, 1. U I p. Si me fundum emeťe putarem Cornelianum, tu 
mihi te vendere Sempronianum putasti: quia in co r por e dissensimus nulla emptio est. 

D.18, 1,9 pr. Ulp. 

§ 48. 

POHNUTKY. 

Va d a v po hnu t c e vůle, projevené právním jednáním, zpravidla 
nebývá překážkou jeho právní účinnosti. Odchylka odtud platí podle práva 
praetorského, když byl kdo pohnut ku právnímu jednání hrozbou a bázní, 
neboli, jak my pravíme, donucením (vis metusve, metus) , nebo když 
se tak stalo pod vod e m (dolus). Skrovnější měrou účinkuje na platnost 
právního jednání jinaký o myl v pohnutce. 

I. Ius civile nepřiznávalo do n II cen í žádného účinku na platnost 
právního jednání. Právu civilnímu tu dostačilo, že jakkoli projevující jednal, 
jsa donucen, přece právní jednání není učiněno bez jeho vůle. Právní jed~ 
nání vynucené jest tedy ipso iure ( iure civili) platné. Donucením tu 
míníme ovšem jen donucení psychické (t. zv. vis compulsiva), které jest 
pouze prostředkem k tomu, aby uvedena byla · na jiného bázeň. Jinou 
povahu má případ ten, když tím, že někdo byl přemožen tělesně (t. zv. 
vis absoluta), byl způsoben zdánlivý projev jeho vůle. Nebo tu neběží 
o pouhou vadu v pohnutce, nýbrž schází vpravdě vůle sama. Právní jed~ 
nání jest tu ne platno již ipso iure. 

A. Jinak ustanovilo právo p r a e t o r s k é. Praetor, prohlásiv všeobecným 
ediktem, že neuzná vynuceného jednání za platné, 1 poskytoval donuce~ 
nému právní ochrany různými prostředky. Z nich jest: 

1. actio metus causa, zavedená ediktem praetora O k t a v i a v první 
polovici 1. století př. Kr. (př. r. 70), pročež žalob nf formule slove for:: 
mula Octaviana. Jest propuštěna tomu, kdo byl pohnut donucením ku 
projevu vůle, jak proti donutiteli tak proti každému třetímu, · má~li, čeho 
donucený pozbyl vynuceným jednáním.2 Actio metus causa byla actio arbi:: 
traria, t. j. prosoudil~li žalovaný, měl býti soudcem vyzván, aby nahradil 
škodu nebo vydal, čeho nabyl z toho, co ušlo donucenému vynuceným 
právním jednáním, a teprve když by tomuto vyzvání úp~ně zadost neučinit 
odsouzen k pokutě čtyřnásobného. Po roce (annus utilis) uděluje se actio 
metus causa pouze na jednonásobné a jen causa cognita. Proti dědicům 
donutitelovým omezuje se actio na jednonásobné .toho, čeho se jim dostalo 
z vynuceného (in id, quod pervenit ad eos). 

I)Ait Praetor: »Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo.<c 
D. 4, 2,1. 

2) Proti třetímu přísluší adio metus causa, nejen když nabyl prospěchu přímo 
z vynuceného právního jednání, nýbrž i když nabyl věci, odňaté donucením, teprve 
později, na př. darem nebo koupí ud donutitele, aniž tu i tam činí rozdílu, zda věděl 
o donucení čili nic. 
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· 2. Naproti nároku z vynuceného právního jednání, i když se k němu 
táhl kdo třetí, příslušela donucenému obrana (exceptio metus causa).l 

3. Druhdy byla donucenému udílena restitutio in integrum. 
B. Donucení má popsaný účinek na platnost právního jednání pouze 

za těchto podmínek: 
1. Donucením musí způsobena býti bázeň d ů vod n á (iustus metus). 

Bázeň musí vzniknouti ze skutečné vyhrůžky,2 a to z takové, která byla 
s to, aby i rozvážného člověka pohnula k podroben~ se cizí vůli.3 Nesmí 
tedy ohrožený míti po ruce prostředků, jimiž by zmařil uskutečnění hrozby. 
Zlo pak, jímž se vyhrožuje, musí býti z lem z nač n Ý m; musí býti ohro~ 
ženy život, tělo nebo svoboda. . 

2. Donucení musí býti bez p r á v n é. N utitel, byť i měl právo před~ 
sebráti jednání, jímž vyhrožuje, dopouští se nicméně donucením bezpráví, 
není~li oprávněn užíti onoho jednání právě k témuž účelu, jehož hodlá 
dosíci vyhrůžkou, jako. na př. ten, kdo vynucuje zaplacení dluhu tím, že 
vyhrožuje udáním trestního činu. . ' . 

3. Právní jednání vynucené musí býti donucenému k új m ě. Vynutí~h 
tedy kdo na svém dlužníkovi zaplacení dluhu dospělého, není to vis me~ 
tusve causa gestum ve smyslu ediktu. 

II. Též naproti právním následkům právního jednání, ke kterému byl 
kdo pohnut omylem, který jiný v něm bezprávně úmyslně vzbudil, tedy 
pod vod e m (dolus malus, dolus), staré právo civilní, nehledíme~li k us~a~ 
novení zákona Plaetoriova ve prospěch ne zletilců (§ 45, II. 3), nechrámlo 
podvedeného a pos,kyt1o ochrany teprve právo praetorské. 

1. V ediktu, jehož původcem byl A q u i 1 i u s G a 11 u s v 1. stol. př. 
Kr., byla podvedenému pro ten případ, že by jemu nepříslušela jiná actio, 
a praetor to uzná za vhodné, přislíbena proti podvodníl<ovi actio.4 Tato 
actio doli směřuje k náhradě škody, post annum utilem, podleKonstan~ 
tina po dvou letech, k vydání toho, co podvodník má ještě v rukou. Též 
actio doli jest actio arbitraria. Odsouzeného stíhá infamia. Actio doli pří~ 

1) Metus causa exceptio in rem scripta est ))s i in e are ni h i I met u s c a ~ s a 
fa c t ume s t«, ut non inspiciamus, an is qui agit metus causa fecit aliquid, sed an 
omnino metus causa factum est in hac re a quocumque, non tantum ab eo, qui agit. 

D. 44, 4, 4, 33. U I p. 
2) Metum p r a e sen tem accipere debemus, non suspicionem inferen di eius. D. 4, 

2, 9 pr. U Ip. 
3) Metu mno n van i ho min i s, sed qui merito et in ho min e co n s t a n t i s~ 

s i moc a dat, ad hoc edictum pertinere dicemus. D. 4, 2, 6. G a i. 
4) Verba edicti talia sunt: ))Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his 

rebus alia actio non erit t;t iusta causa esse videbitur (intra annum), 

iudicium dabo.« D . 4, 3,1,1. 
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sluší . podvedenému pouze proti pod vod n í k o v i a jeho dědicům, na 
kolik dědictví jest obohaceno z podvodu, nikoli však proti osobám třetím. 

2. Podvedenému byla poskytnuta obr a na (exceptio doli) proti žalobě, 
kterou by bylo podvodníkem nebo jeho dědici 1 k platnosti přivedeno právo 
z jednání podvodem způsobeného. - Dolus byl konečně též důvodem pro 
r es t i tu c i in integrum, jejíž pole zde bylo však velmi omezené. 

III. O myl pohnutkový, nebyl~li vzbuzen podvodem, zpravidla ne;: 
mívá účinku na platnost právního jednání. Z pravidla toho vyjímá se 
t. zv. error substantiae v případě, vytčeném v § 47, II. na k., pak omyl, 
na kolik on, což zřídka bývá, jest důvodem pro udělení in integrum re~ 
stitutionis, hlavně však omyl při posledním pořízení, na který klade se za 
jistých okolností větší váha, nežli na omylnou pohnutku při právních 
jednáních mezi živými. 

§ 49. 

SOUČÁSTKY PRÁVNíHO JEDNÁNÍ. 

Hledíce k tomu, že právní jednání se dějí obyčejně podle pevných 
typů, rozeznáváme v obsahu jednotlivého právního jednání tyto č á s ti: 
essentialža, naturalia a accidentalža negotii. 

1. T. zv. essentialia negotii jsou ony části, které karakterisují právní 
jednání jako případ určitého typu, takže by bez nich nebylo právním 
jednáním toho druhu. Např. při trhové smlouvě jest essentiale ustano~ 
vení stran o trhové věci (zboží) a ceně, při testamentu jmenování dědice. 

2. Naturalia negotiž slovo u části, které při právních jednáních toho 
druhu zpravidla se vyskytují, ale nejsou pro ně podstatny, tak že, změnil~li 
je jednající, právní jednání nepřestává býti jednáním určitého druhu. Sem 
náleží na př. při trhové smlouvě ustanovení, že nebezpečí nahodilé zkázy 
věci trhové přechází na kupitele, jakmile smlouva jest hotova. 

3. Jménem accidentalia negotii označujeme obsah právního jednání, 
který není ani podstatným pro druh, k němuž ono náleží, ani jeho pra~ 
videlnou částí, tak že musí býti v jednotlivém případě připojen zvláštním 
ustanovením stran. Takovými nahodilými ustanoveními jsou na př. pro~ 
davačem učiněná výhrada práva zástavního, úmluva pokuty konvenční, 
hlavně však ve dle j š í u s t a n o ven í v uŽŠ. srn., jimiž jednající samo~ 
volně omezuje právní účinky, které by jinak právní jednání mělo v zá~ 
pětí, jako jsou výminka, uložení času a modus. 

1) Specialiter exprimendum est, de cuius dolo quis quaeratur non in rem ))si in ea re 
nihil dolo mal o factum est«, sed sic ))s i in e are ni h i I cl o lom a 10 a ct o ri s fa c t um 
es t«, docere igitur debet is, qui obicit exceptionem, dolo malo a ct o ri s factum. D. 44, 4, 
2, 1. U I p. Proti třetímu přísluší exceptio doli výjimečně jen tenkráte, když naby 1 věcného 
práva, jehož zřízení bylo dosaženo podvodem, bezplatně nebo věda o onom podvodu. 
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§ 50. 

VÝMINKA. 

1. Výminka (condicio) jest ku právnímu jednáni pnpojené ustano::: 
vení; kterýmž jednající samovolně činí právní účinky právního jednání 
závislými na budoucí nejisté události.1 Právní jednání toto pak se označuje 
jako contradus, stipulatio, emptio condicionalis, legatum condicionale a pod. 
proti právnímu jednání bezvýminečnému: emptio pura, pure legatum atd. 

Pravou výniinkou ve smysle právnickém není 
1. budoucí nejistá okolnost, na které visí právní účinky právního 

jednání již podle povahy jeho nebo podle zvláštního ustanovení práva 
objektivného (condicio quae tacite inest, condicio iuris na rozdíl od con::: 
dicio fadi, podmiňující právní účinek podle vůle stran). Na pi. závisí 
účinnost jmenování dědice již podle právního předpisu na tom, že dědic, 
přežije zůstavitele. I když strany (zůstavitel) takovou zákonnou podmínku 
vytknou výslovně jako výminku právního jednání, nestává se z oné vý::: 
minky pravá. Nebo omezení právních následků právního jednání není tu 
způsobeno teprve vůlí jednajícího, nýbrž již předpisem práva objektivného. 

2. Nepravou výminkou jest, prohlásí:::li se právní jednání za závislé 
na události přítomné nebo minulé (condicio in praesens vel praeterilum 
collata). Nebo tu nenastává objektivní nejistota v příčině právních účinků 
právního jednání, která karakterisuje pravé výminečné jednání, nýbrž j'est 
hned v době, kdy se činí právní jednání, objektivně rozhodnuto, zda 
právní jednání má právní účinek čili nic. 2 

}. Z téhož důvodu není tu pravá výminka, je:::li za výminku položena , 
událost sice budoucí, ale taková, že nezbytně nastati musí (výminka nu t n á, 
condicio quae omnimodo exstatura est) , na př. když ' něk,do slibuje plniti 
podminkou »si Titius morietur«. Po případě obsahuje však výminka nutná 
uložení času. 

4. Rovněž jest nepravou výminkou ne m o ž n á výminka, condicio 
impossibilis, t. j. událost, o které jest již od počátku jisto, že nastati ne::: 
může, ať již z důvodů přirozených (»si Titius digito caelum tetigerit«) 
nebo právnických (»si rem sacram Titius vendiderit« v. též doleji III, C, 1). 

1) výrazu výminka Ce o n d i ci o) užívá se pak nejen o onom ustanovení samém, 
nýbrž i k označení budoucí nejisté události, ,na které podle vůle stran závisí právní 
účinky právního jednání. ' 

2) (:ondiciones, quae ad praeteritum vel praesens tempus referuntur, aut statim 
infirmant obligationem aut omnino ~on differunt, v~luti: ' s i ,T i t i u s co ns u I fu H, 
vel s i Ma e v i u s v i v i t, dar e s p o n des? nam si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio; 
sin autem ita se h~bent, statim val~t. Quae enini per rerum natur~ certa sunt, .non 
morantur 'obl~gationelUi licet apud nos tncerta sint. I. 3, U, 6. 
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II. Výminky dělíme 
1. na affirmativné (positivné) a negativné, podle toho, je:::!i 

účinek právního jednání učiněn závislým na tom, že určitá událost na::: 
stane (»si navis ex Asia venerit«, »si Titio centum dederis«) nebo na tom~ 
že nenastane (»si navis ex Asia non venerit«, »si Titio centum nOT) donabis«). 

2. J u s t i n i a n rozeznává výminky pot e s t a t i vn é (condicžones po= 
testativae) , na hod i I é (condiciones casuales) a smí š e n é (condiciones 
mixtae) podle toho, závisí:::li nastoupení události za výminku položené 
výhradně na vůli výminečně op r á vně n é ho ' (» Titius heres esto, si in 
Capitolium ascenderit«) , nebo nezávisí:::li naprosto na ní (»sž navis ex Asia 
venerit() , anebo závisí:::li na ní, ale ne výhradně, nýbrž zároveň na okol::: 
nostech, kterých onen ve své moci nemá (;) Titio, si Seiam uxorem duxerit, 
heres meus centum dato(<). 

'3. Různiti jest dále výminky odkládací (suspensivné) ~ roz::: 
vaz o va c í (r (;! s o I ů t i v n é). Výminka odkládací činí na budoucí události 
závislým n a s t o up e n í zamýšlených právních účinků, výminka rozvazo::: 
vad však činí na ní závislým op ě t n é z ruš e n í již nastalých právních 
účinků právního jednání, jemuž samému Jest připojena. Na př. jest vý::: 
minkou resolutivnou lex commissoria při smlouvě trhové, t. j. vedlejší 
úmluva k smlouvě trhové přičiněná, že trh má býti Zrušen, nebude:::li cena 
trhová zaplacena do určité doby: »fundus emptus es to ; si ad diem pecunia 
saluta non .sit, fundus inemptus esto.« 

III. Volnost výminkou, právnímu jednání připojenou, způsobiti právní _ 
účinky pro budoucnost, uznávalo starší ius civile jen v obmezené míře. For::: 
mule starších právních jednání zněly namnoze jen na přítomnost (»Nulla 
legis actio prodita est de futuro( Fr. Vat. 49) a nesnášela četná právní 
jed~ání, najmě mancipatio a in iure cessio, uložení výminky nebo lhůty. 
Připuštěna byla suspensivná výminka, jak se zdá, nejprve, a to již. záhy, 
u posledních pořízení a u jednostranných obligačních smluv, časem též při 
dvoustranných obligačních smlouvách. Právní jednání, zakládající věcné 
nebo rodinné právní ' poměry, celkem nesnášela ještě na dlouho uložení 
výminky nebo lhůty, z části ovšem proto, že se děla ve formě mancipationis 
nebo in iure cessionis. V nejnovějším právu odpadla namnoze i tato ob::: 
mezení a zbylo jen několik málo právních j~dnání, jimž nesmějí býti při::: 
pojeny výminky vůbec, nebo alespoň ne výminky jistého druhu. Jsou však 
též výminky, kterých , nelze uložiti žádnému právnímu jednání. , 

A. Při několika právních jednáních má uložení suspensivní výminky 
nebo lhůty v zápětí neplatnost ' celého právního jednání. K nim náleží 
»actus legžtimi«~ uvedené od Papiniana v D. 50,17,77.1 Právní jednání 

1) Ac t lis 1 e g i tim i, qui non recipiunt diem vel condicionem, velutí eman~ipatio, 
acceptilatio, hereditatis aditio; servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis 
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ta stávají se pnpojením výminky neplatnými, i když tato jest výminkou 
'nepravou, najmě condicio iuris. K tomu odnáší se řehole: expressa Rocent, 
non expressa non nocent (D. 50, 17, 195. Modest.). 

B. Z právních jednání, kterýmž uložiti lze pouze jisté výminky, jest 
na př. jmenování dědice vůbec, které snáší pouze výminku suspensivnou, 
a jmenování dědice nepominutelného, jež nesnáší jiné výminky, leč pote:::. 
stativnou (v. právo dědické) . 

·C . Při ž á d n é m právním jednání ne při P o u š tě j í se výminky ne::: 
možné a nemravné. 

1. Uložení odkládací výminky ne m o ž n é (nahoře 1. 4) způsobilo 
nepopřeně pouze při právních jednáních mezi živými neplatnost celého 
právního jednání. Při posledních pořízeních mělo tomu sice rovněž tak 
býti podle mínění Prokulejanů, ale od Sabinianů bylo hájeno učení, později 
všeobecně přijaté a do Justinianova práva přešlé, že při posledních poří::: 
zeních výminku nemožnou jest pokládati za neuloženou. 

2. Ne mra v n o u (condicio turpis) jest výminka, když právní jednání, 
jsouc na ní učiněno závislým, směřuje k uskutečnění něčeho bezprávného 
nebo nemravného.1 Jmenovitě jest výminkou nemravnou, nejen když nabytí 
se činí závislým na tom, že ten, kdo má nabýti, vykoná čin mravním při::: 
kázáním zapověděný nebo opomine činu mravním předpisem přikázaného, 
nýbrž po případě, i když někomu se poskytuje majetkový prospěch, jestliže 
on se zachová, jak mravní povinnost káže. Výminky nemravné mají stejný 
účinek jako výminky nemožné. Právní jednání mezi živými stávají se jimi 
neplatnými, při právních jednáních n~ případ smrti pak pokládají se ne::: 
mravné výminky za nedoložené. 

IV. Co se týče vlivu výminky na ú čin k y právního jednání, jest roze::: 
znáyati dobu, dokud výminka se nerozhodla (condicio pendet) a dobu 
po rozhodnutí. Rozhodnutí pak může býti dvojí: buď výminka se splní 
(condicio existit) nebo zmaří (condicio deficit). 

A. Dokud r o z hod n u t o ne n í, zdali výminka se splní čili nic (con= 
dicione pendente) 

1. nenastupují, jde:::li o výminku o d k I á d a c í, právní účinky, které 
právním jednáním způsobeny býti mají.2 O b I i g ač n í právní jednání ne::: 
způsobuje pendente condicione dluhu (nihil interim debetur). Byla:::li věc 

vel condicionis adiectionem. nonnumquam tamen actus supra scripti tacite recipiunt, quae 
aperte c~mprehensa vitium adferunt. 

1) Condiciones quae contra bonos mores inseruntur, remittendae sunt, velut » s i a b 
h o s t i b u s pat r e m s u um no n r e dem e r i t«, »S i par e n ti b u s a lim e n t a n on 
praestitedt«. D. 28,7,9. Paul. »si a viro divortisset«. D. 7,8,8,1. Ulp. 

2) Qui 'sub condicione testamento liber esse iussus est, s t a tul i ber appellatur. 
(2) Statu liber, quamdiu pendet condicio, servu s heredis est. Ul p. 2, 1. 2. 
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zcizena pod suspensivnou výminkou, jest pendente condicione zcizitel na 
d ále vlastníkem jejím, může k platnosti přivésti žalobu vlastnickou a jiným 
k věci zříditi nebo sobě ve prospěchu jejím dáti zříditi práva věcná. Jen 
takových, s výminečným právem se nesrovnávajících, právních disposicí 
nemůže zcizitel pendente condicione naprosto předsebráti, jichž účinky" 
nesměly by již býti zrušeny. Proto na př. otrok, 'pod výminkou odkázaný, 
nemůže býti dědicem na svobodu propuštěn pendente condicione. 

Přece však jest výminečně oprávněnému nebo osvobozenému již pen= 
dente condicione od práva pojištěno, že splní:::li se výminka, zamýšlený 
právní poměr vskutku nastane. Statuliber tím, že pendente condicione 
dostal se v moc jiného pána, nepozbývá možnosti dojíti svobody splněním 
výminky.1 Rovněž přechází ona výminečně oprávněnému zabezpečená na::: 
děje,2 vyjmouc při posledních pořízeních, i na dědice osoby jí původně 
účastné. Zemře:::li, kdo byl zavázán pod výminkou, nastupují v jeho zá::: 
vazek dědicové jeho. Též lze výminečný nárok jinému postoupiti nebo 
v zástavu dáti. 

2. Je:::li právnímu jednání připojena výminka r o z vaz o v a c í, nastu::: 
pují ihned právní účinky hlavním právnÍln jednáním zamýšlené. 

B. Co se dotýče ·s pln ě n í výminky, tážeme se předem, kdy jest ViT::: 

minku pokládati za splněnou, na to, jaké účinky má splnění výminky 
suspensivné, jaké splnění výminky resolutivné. 

l. Výminka jest s pln ě n a (condicio existit) , když se uskutečnila 

událost uložená za výminku, jak ji původce výminečného právního jed::: 
nání měl na mysli.3 Druhdy pokládá se výminka za splněnou, ač se nestalo, 
co, soudíme:::li podle slovného znění neb dokonce i podle skutečného 

smyslu, státi se mělo . Zejména jest výminku pokládati za splněnou též, 
když ten, kdo by měl prospěch z nesplnění jejího, zúmyslně zamezí její 
splnění, aby tím zmařil. záměr právním jednáním projevený.4 

2. Splní:::li se výminka s u s pen s i vn á, nastupují .právní účinky s právním 
jednáním spoj~né bez dalšího přičinění stran. Jak prameny praví, stává se 

1) Statu liber (k pojmu tomu srv. pozn. předchozí) seu alienetur ab herede sive 
usucapiatur ab aliquo libertatis condicionem secum trahit. Ulp. 2,3. 

2) Ex condicionali stipulatione tantum spes est debitum iri, e a m q u e i p s a m s p e m 
t ransmi ttim us (se. ad heredem), si, priusquam condicio existat, mors nobis conti::: 
gerit. 1. 3, 15, 4. 

3) Inc o n d i ci o n i b u s prim uml o cu m vol u n t a s de fu n c ti op t in e t, eaque 
regit condiciones. D . 35, 1, 19 pr. U] p. 

4) Si mihi bibliothecam ita vendideris, si decuriones Campani locum mihi vendi::: 
d issent, in quo eam ponerem, et per me stet, quo minus id a Campanis impetrem, ex 
vendito agi posse puto quasi impleta condicione, cum per emptorem stet, quo minus 
impleatur. D. 18, 1, 50. Ul p. . 
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právní jednání nyní hotovým, úplným (emptio venditio perficitur, impletur). 
Právní disposice, pendente condicione předsevzaté, přestávají splněním vý:: 
minky býti platnými, na kolik jsou na újmu oněm právním účinkům.! 

Ú činky splněné výminky počínají se teprve tou dobou, kdy výminka 
se splnila, a musí tu tedy v této době býti p~odmínky povstání jejich 
(předmět způsobilý, způsobilost subjektu k právům, žití posledním poří:: 
zením ob myšleného ). Ale právní účinky" nastalé condicione existente, za:: 
kládají se přece jen na právním jednání již prve učiněném. Dále pozbývají, 
jak již pověděno, právní disposice v mezičasí učiněné, na kolik jsou na 
újmu právu splněním výminky vzešlému, platnosti a nevadí, nehledíme::li 
k subjektu oprávněnému posledním pořízením, když v mezičasí odpadly' 
osoby původně účastněné. I jinak posuzují se náležitosti a právní účinky 
právního jednání výmin'ečného mnohdy nikoli podle doby, kdy se splnila 
výminka, nýbrž již podle doby, kdy právní jednání bylo učiněno, jako 
co se dotýče způsobilosti k činům nebo otázky, kdo nabývá práva z vý:: 
minečného právního jednání, jež předsevzala persona alieni iuris.2 Hledíc 
k tomu praví se v pramenech, že splní::li se výminka, má se k tomu při:: 
hlížeti, jako by již tenkráte, kdy právní jednání bylo zřízeno, ~ylo uči:: 
něno bezvýminečně. V novější pravovědě pak zavládlo učení, že splněná 
výminka má moc zpět působící. 

3. Při výmince r e s o I u t i v n é odpadnou condicione exžstente přímo 
právní účinky, hlavním právním jednáním způsobené, a pozbývají právní 
disposice, které osoba, oním právním jednáním oprávněná, učinila mezitím 
o právu pod resolutivnou výminkou nabytém, bez dalšího své platnosti.3 

C. Jestliže výminka se z mař í (condicio deficit), jest tím při s u s:: 
pen s i v n é výmince rozhodnuto, že očekávané právní účinky právního 
jednání nenastanou. Zmařením výminky r e s o I u t i v n é Všé:\k právní účinky 
hlavního právního jednání přestávají býti ohroženy. 

1) S ta tul i ber dosahuje přímo svobody, jakmile výminka se sp1nila nebo usta~ 

novený čas přišel, a to podle zákona XII tabulí, i když byl přešel mezitím prodejem 
nebo jiným způsobem v moc jiné osoby. Bylo~li převed-eno vlastnictví pod výminkou 
suspensivnou, zanikají, jakmile výminka se splní, práva, která byl pen den tec on d i~ 
c i o n e k věci zříqil posavadní vlastník, úplně. Služebnosti ' pozemkové však, kterých 
nabyl posavadní vlastník pendente condic' ione ve prospěch věci, trvají i po tom, 
co výminka se splnila. , , 

2} Si filius familias sub condicione stipulatus emancipatus fuerit, d,einde exstiterit 
condicio, patri actio competit', quia in stipulationibus id tempus spectatur, quo con~ ' 
trahi~us. D. 45, I, 78 pro P a ul 

3) N ezaplatUi na př., kdo by koupil věc leg e com m i s s o r i a, včas ceny trhové, 
zrušuje, se Jím podle smluvní formule (r'e s in e m pta es t o 1) smlo,:!va trhová, vlastnictví 
spadá samo sebou zpět na prodatele, věcná práva pak, která byl v mezičasí kupec zřídil 
k věci, zanikají bez dalšího. I ml~ví se' i zde o zpětném působení výminky. 
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§ Sl. 

ULOŽENí ČASU. 

I. Uložením času (džes) se ustanovuje, že právní následky právního 
jednání mají nastoupiti teprve od jistého času - I h ů ta poč í n a c í, t. zv. 
dies a quo - nebo 'že mají přestati v jistý čas - I h ů t a k o n č í c í, t. zv. 
dies ad quem.1 

II. Že dies jako condicio byly připuštěny v starším právu pouze , 
v míře skrovné, bylo již pověděno (§ 50, III.). U těchže actus legitimi, 
které nesnášejí výminky, má uložení času ještě v nejnovějším právu rovněž 
v zápětí , neplatnost jejich. J e::li pak někdo jmenován dědicem nebo vy:: 
děděn ex die nebo ad džem, jest uložení lhůty pokládati za neučiněné . 

III. Účin k y uložení času jsou tyto: , . 

1. Lhůta poč í na c í (odkládací) má v zápětí, že zamýšlené účinky 
právního jednání počínají se teprve, když čas určený se dostaví. Že však 
budoucí účinky ty skutečně nastoupí, jest již od původu , úplně jisto. 
P-ropůjčí::li se někomu ex die s v o bod a nebo p r á v o věc n é, povstanou 
tyto právní poměry teprve, když dies se vyplní. Ale příjemce má zabez:: 
pečenou vyhlídku, že svobody nebo práva jistě nabude, jsa chráněn jako 
při suspensivné výmince tím, že vlastník v mezičasí nemůže svými práv:: 
ními disposicemi překaziti, by nepovstaly ex die ony právní poměry. Též 
z o b I i g ač n í h o právního jednání, kterému byla uložena lhůta počínací, 
povstane právo pohledávky teprve, když dostaví se dies. Ale hledíc k tomu, 
že budoucí vznik práva obligačního jest tu hned od počátku jistý, vyslovují 
se prameny druhdy též v ten rozum, že obligatio vzešla již před vyplněním 
lhůty a jest odložen pouze výkon její, a uznávají též některé praktické 
důsledky tohoto názoru. 2 

1) Určeny mohou býti tyto lhůty přímo podle kalendáře (primis Kalendis 
Ma r t i i s dar e s p o n des? nebo vytčením doby, kterou lze již napřed bezpečně vy~ 
počísti (na př. za dvě léta), t. zv. di e s cer t u s a n, cer t u s q u a n do. Též lze určiti 
lhůtu nepřímo ukázáním k budoucí události, o které jest jisto, že se pi'ihodí, byť i bylo 
nejistým, kdy se tak stane, t. zv. dies certus an, incertus quando, na př. cum 
mor i e tůr Ti t i us. 1 e~li však lhůta určena událostí, o které jest nejisto, zda~li nastane, 
jest to ustanovení, jež zavírá v sobě zároveň výminku, ať již doba, kdy ona událost ' 
nastati může, jest ro,vněž nejistá lt. zv. dies incertus an, in 'certus ' quando, na 
př. v den sňatku určit,é osoby) nebo jistá (t. zv. dies incertus an, certus quando, 
na ' př. cum ad quartum decimum annum pervenisset). 

2) »Centesimis kalendis dari« utiliter stipulamur, ' quia praesens obli~ 
gatio est, in diem autem dilata solutio. D. 45, 1,46 pr. Paul. Id autem quod 
in diem stipulamur, statim quidem debetur, sed ' peti, priusquam dies veniat, no~ potest. 
1. 3, 15, 2. 
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2. Lhůtě k o n čí c í byl účinek ten, že· když stanovený čas přijde, právní 
účinky právního jednání pomíjejí samy sebou, přiznán původně pouze 
při některých právních poměrech, jako při právu požívacím nebo při nájmu 
a společnosti. Naproti tomu platí o služebnostech polních a obligacích 
stipulačních ještě v právu klasickém a J ustinianském, že právní poměry 
tyto, ' byly:::li zřízeny pouze ad džem, i .po dostavení se lhůty končící trvají 
ipso iure dále, jen že přivedou:::li se post diem k p I a t n o s t i, přísluší 
proti žalobě exceptio pacti nebo do li. Co se pak týče práva vlastnického, 
nebylo ho vůbec možno podle práva klasického převáděti ad tempus, takže 
celé k převodu vlastnictví směřující právní jednání bylo neplatné, byla:::li 
jemu přičiněna lhůta končící. J ustinian v tom zavedl změnu, ustanoviv, 
že lze platně převáděti vlastnictví s lhůtou končící při darech a odkazech 
s tím účinkem, že když ustanovený čas se vyplní, právo vlastnické spadá 
samo sebou zpět na zcizitele nebo dědice. 

§ 52. 

MODUS. 

Modus (určení účelové, u klasiků lex, condicio, causa) jest ustano::: 
. vení, připojené k bez p I a t n é m u poskytnutí majetkovému mezi živými 
nebo na případ smrti (k darování, jmenování dědice, odkazu) nebo k pro::: 
puštění na svobodu, kterýmž se ukládá příjemcovi poskytnutého pro::: 
spěchu, aby něco předsevzal, jmenovitě poskytnuté hodnoty užil k jistému 
účelu. Jako zvláštní druh vedlejších ustanovení náleží modus teprve právu 
doby císařské. Úplně vyvinutý vyskytuje se teprve v právu Justinianském. 
Příjemcovi poskytnutého může býti uloženo jednání ve ,prospěch posky::: 
tatele samého (dávání výživy dárcovi, zřízení pomníku zůstavitelovi) nebo 
určité třetí osoby nebo určitého, účelu obecného (srv. § 42, 1.). Určení účelové 
'které stalo se výhradně v zájmu příjemce poskytnuté hodnoty, jako daruje:::li 
kdo druhému peníze, by si koupil pozemek (t. zv. modus simplex), jest 
z p r a v i d I a pokládati za nezávaznou radu, nikoli za · pravý zavazující 
modus (t. zv. modus qualificatus). 

Modus nečiní jako výminka nabytí poskytnutého prospěchu závislým 
na tom, že příjemce to, co mu bylo uloženo, splní, nýbrž má jen ten 
účinek, že přijme:::li kdo, co jest jemu poskytnuto sub modo, jest tím po 
právu zavázán vykonati jednání jemu uložené a může vykonání uloženého 
býti na něm vynuceno. Právní prostředky, jimiž lze donutiti příjemce po::: 
skytnutého k tomu, aby splnil modus, jsou různé u různých druhů poskyt::: 
nutí. Jmenovitě má průchod žaloba o splnění, po případě žaloba o navrá::: 
cení poskytnutého, požadování jistoty nebo úřední donucení. 
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§ 53. ' 

ÚČINKY PRAvNÍCH JEDNAN.Í PRO OSOBY TŘETÍ. 

Právní následky právního jednání účinkují druhdy v osobě jiné, nežli 
v jednajícím. Tak se stává 

1. když 'předsebéře právní jednání na b ý v a c í, kdo jest alieno iuri 
subiectus, tedy filius (filia) familias, uxor žn manu, svobodný žn ca'usa 
mancipii nebo otrok. V případnosti té způsobuje podle pradávného před::: 
pi~u práva civilního právní jednání přímo . a nezbytně, nechať jednající 
úČInek ten zamýšlel čili nic, že práva z něho vzcházejícího nabývá ma::: 
jetník rodinné nebo panské moci.! K vůli a vědomosti majetníka moci 
se při tom zpravidla nepřihlíží. 

II. Z právních jednaní z a vaz o v ~ c í c h, která předsevzaly personae 
alienž žuris, praetorské edžctum propouštělo pro jisté případy actiones proti 
majetníku moci jako dlužníkovi vedlejšímu, podrobněji actžonem de peculio, 
tributoriam, de in rem verso a quod iussu. Podobně byl podle práva prae::: 
torského zavázán vedle svého jednatele z jeho smluv pán živnostenského 
závodu nebo zmocnitel a. měly z toho důvodu proti němu místo actžones 
exercžtorža, žnstitorža nebo quasi žnstitoria. Tyto actžones jakož i ony z jed::: 
nání osob poddaných nazýváme společným jménem actžones adiectžciae 
qualžtatis . 

. III: Právní jednání může dále účinkovati pro osobu jinou, když jed::: 
naJící Je předsebral jako z á s tup c e její. Z á s tup ce m jest, kdo činí 
právní jednání pro jiného a na místě jeho, aby tento se stal účastným 
následků právního jednání. Toto z a s t o u pen í může míti svou příčinu 
v.tom, že osoba, pro kterou mají býti zřízeny právní poměry, ač má způso::: 

. bllost k právům, není způsobilá k činům. Za osoby nezpůsobilé k činům 
jedná pak »nutný«, »zákonný« zástupce jejich, poručník (tutor , curator) 
nebo zástupce právnické osoby: Ale i pro osobu způsobilou k činům může 
~astati potřeba býti zastoupenu, když nemůže sama předsevzíti právní 
Jednání pro překážku faktickou, jsouc na př. nemocna, nepřítomna nebo 
~aneprázdněna jinými věcmi. Že tu jeden činí právní jednání za druhého 
Jako »)dobrovolný« zástupce, bývá tu obyčejně odůvodněno projevem vůle 
zastoupeného samého (dominus negotii). Nejčastěji projevuje se taková 

, .1) Drží~li kd~ cizího otroka nebo i svobodného člověka bon a ti d e, t. j. po~ 
kladaJe sebe za pana a nevěda o svobodě člověka, připadá jemu vše, čeho bon a fi d e 
serviens nabý.vá ex operis suis (hlavně tím, že on pronajme třetímu práce svoje) 
nebo ex r e poctivého držitele (na př. poskytnutím zápůjčky nebo koupí penězi jeho). 
Všeliké ostatní nabytí člověka, otročícího bon a f i d e, hlavně ono, které se stalo tím, 
že byl obdarován nebo ustanoven za dědice nebo obdržel odkaz, působí pro vlastníka 
otrokova nebo pro svobodného člověka samého. 
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vůle zastoupeného pří k a zem (mandatum), jímž on vyzývá druhého, aby 
předsevzal právní jednání za něho, čemuž tento (procurator) se podvoluje 
bezplatně. Příkaz se může odnášeti k jedinému právnímu jednání nebo 
k většímu počtu jich nebo i ke všem, které správa věcí přikazatelových 
by s sebou přinášela. Zastupitelství z vůle zastoupeného může se zaklá~ 

dati též na jiném poměru nežli na příkazu, jako na poměru námezdním, 
společ,enském atd. Možno jest však, že někdo předsebírá právní jednání 
za jiného, aniž k tomu byl povolán vůlí jeho nebo zákonem. Jednatel 
takový slove negotíorum gestor. 

Rozeznáváme zastoupení přímé (dokonalé) a nepřímé (nedokonalé). 
1. Při zastoupení pří mém zástupce předsebírá právní jednání s tím 

zjevným úmyslem, aby úspěch právního jednání postihl přímo osobu za~ 
stoupenou a jen ji samu. Právo opjektivné, vyhovujíc tomuto úmyslu, 
nechá nastupovati v právní poměr, zřízený právním jednáním, přímo a jediné 
zastoupeného. Zástupce projevuje vůli svou, ale právní účinek vzchází přímo 
a výlučně v zastoupeném. 

2. Při zastoupení ne pří mém zástupce činí právní jednání v tom 
úmyslu, aby zamýšlené účinky postihly předem jeho samého. Tím on sám 
nabývá práv nebo zavazuje sebe sam<f a jest pak ještě potřebí potomního 
zvláštního úkonu, kterým by se práva nebo právní závazky dodatečně pře~ 
vedly na zastoupeného. Zástupce nepřímý bývá též zván náhradníkem 
a jméno »zástupce« vyhrazeno zástupci přímému. 

3. Od obou jest lišiti p o s I a. Nebo posel (nuntius) jest při právním 
jednání účasten jen jako pouhý pomocník, oznamuje toliko cizí projev 
vůle, kdežto jak náhradník, tak i přímý zástupce jednají samo$tatně a pro~ 
jevují vůli svou. ' 

IV. Zastoupení přímé bylo v starším římském právu naprosto vylou~ 
čeno. 1 Byloť zásadou, že právní jednání může účinkovatÍ pouze pro toho, 
kdo je předsevzal sám. Za jiného mohl někdo právní jednání předsebráti 
jen jako náhradník. Právní jednání, které by kdo by I učinil prostě jménem 
jiného, bylo by bývalo neplatným. To platí nejen o tom, kdo činil právní 
jednání za jiného jako procurator jeho, nýbrž i o tutorovi a kuratorovi 
a o zástupci právnické osoby. 

Potřebě přímého zastoupení bylo u Římanů poněkud odpomáháno 
zvláště těmito opatřeními. Při uzavření právního jednání, které nevyžado~ 
valo osobní přítomnosti stran, bylo lze užiti posla. Šlo~li pak o na byt í, 
mohl stejný úspěch jako přímým zastoupením dosažen býti tím, že za naby~ 
vatele předsevzala právní jedp.ání osoba jeho moci poddaná. Ovšem toto 
přímé účinkování pro majetníka moci liší se od vlastního zastoupení tím, že 

1) Per liberam personam adquiri nobis nihil potest. P a u 1. Sent. 5, 2, 2. 

nevise.lo na vůli zástupcově, nýbrž mělo průchod při všech nahývacích práv~ 
ních jednáních poddaného, tedy i když tento jednal pro sebe a svým 
vlastním jménem. -

Od zásady, že při právním jednání nemá průchodu přímé zastoupení, 
byly však přece zavedeny časem některé odchylky. Obzvláště bylo již na 
počátku doby císařské připuštěno přímé zastoupení při nabytí držby, což 
m~lo v. zápětí, že bylo uznáno i při nabytí vlastnictví, pokud toto zpro~ 
stredkuje se nabytím držby, jako při tradici, vydržení nebo okkupaci. 
Dále nabýval podle klasického práva přímo práva obligačního nebo osvo~ 
bození od dluhu ten, jehož jménem svobodný zástupce dal jinému zá~ 
půjčku nebo splnil dluh. Ještě ochotněji popřávalo přístup přímému za~ ' 
stoupehí právo praetorské. Přes to však ještě ani právo J ustinianovo neuznává 
zásadně dokonalého zastoupení v p'rávních jednáních. 

Má~li právní jednání zástupcovo působiti přímo pro zastoupeného, jest 
potřebí, aby zástupce měl p r á v n í ID o c jednati s tímto účinkem pro zastou~ 
peného. Tato moc zástupčívzchází z nahoře uvedených důvodů zastoupení 
vůbec: z úřadu poručenského, ze zastupitelství osoby právnické, upraveného 
ústavou její, nebo z projevu vůle zastoupené osoby samé. V posledním případě 
~luvíme o pln é moc i. Plná moc jest právní jednání jednostranné. Zmoc~ 
n1te~ může ji kdykoli jednostranně odvolati. Z a n i k á dále jak smrtí jeho, 
tak 1 smrtí zmocněncovou. Zánik plné moci odvoláním nebo smrtí zmoc~ 
nitelovou působí i proti třetím osobám, i když tyto, nevědouce o oněch 
událostech, spoléhaly na trvání plné moci, leč by šlo o splnění dluhu.1 
Předsevzal,.li kdo právní jednání za jiného, nemaje k tomu plné moci, 
nahrazuje se nedostatek tento tím, že ' nastoupený schválí později ono jed~ 
nání. Takové s c h v á len í (ratihabítío) má v zápětí, že nastávají stejné 
právní účinky, jako kdyby právní jednání již původně bylo učiněno s vůlí 
schvalujícího. Ratíhabítio má, jak praví J u s t i n i a n, moc - zpět působící. 

§ 54. 

VADNOST PRÁVNíHO JEDNÁNí. 

1. Když projev soukromé vůle, směřující ku právnímu úspěchu, nemá 
všech náležitostí, které jsou stanoveny od práva pro právní jednání, za~ 
mýšlený právní účinek buď vůbec nenastane nebo nastane pouze neúplně. 
Mluvíme pak o právním jednání vad n é m. Co se dotýče neúčinnosti práv,: 
ního jednání vadného, jest rozeznávati mezi neplatností a naříkatelností jeho. 

1) Si quis man dave rit, ut Titio solvam, deinde vetuerit eum accipere: si ignorans 
prohibitum eum accipere solvam, liberabor, sed si sciero, non liberabor. D. 46;3, 12,2. Ul p. 
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1. Právní jednání jest neplatným (nullum), když pro tu neb onu 
vadu jeho zamýšlený právní účinek vůbec nenastane, takže projev vůle, 
jakkoli fakticky se udál, po právu jako by vůbec nebyl učiněn. N eplat::: 
nost civilně:::právního jednání může se zakládati již na právu civilním. Na 
pře jest iure civili neplatným právní jednání pro nezachování formy pro::: 
hlášení, předepsané právem civilním, pro nezpůsobilost 'k činům, stano::: 
venou právem civilním, pro obsah civilním právem neuznaný (jako pro 
obsah příčící se zákazu zákonnému, je:::li zapovídající zákon lex perfecta). 
Také právní jednání práva praetorského může býti neplatné pro nedo::: 
statek jeho náležitostí. Takovéto neplatnosti civilního nebo praetorského 
právního jednání měl soudce dbáti z moci úřední, neplatnost tu půso::: 

bila ipso iure. Do nauky o neplatnosti právního jednání zasahuje však 
právo praetorské tím, že v četných případech prohlašuje právní jednání, 
platné dle práva civilního, za vadné. Tak na pře způsobila intercesse ženy 
přI právním jednání proti zákazu S. C. Vellaeani praetorskou neplatnost 
tohoto jednání. Jindy umožnil praetor straně, poškozené jednáním dle 
civilního práva pldtným, aby jednání tomu odporovala, tak na pře při 
obligační smlouvě, k níž byl někdo pohnut donucením nebo podvodem. 
Ovšem v procesu s písemnými formulemi mohl porotce k takové praetorské 
vadnosti přihlížeti, jen když to jemu bylo přikázáno zvláštní, do formule 
pojatou výhradou, zvanou exceptio. Praví se tu, že zamýšlený účinek právní 
jest vyloučen per exceptionem neb, jak dnes říkáme, ope ex~eptionis . 

2. Může býti, že právní jednání způsobuje zamýšlené právní účinky, 
ale jedné straně nebo třetí osobě přísluší právo žádati za opětné zrušení 
oněch právních účinků neboli, jak pravíme, právo na ř í k a t i ono právní 
jednání. Právní jednání takové zoveme na ř í k a tel n Ý m. l Tak připouštělo 
liž právo civilní naříkatelnost právního jednání pro omyl podstatný nebo 
naříkatelnost testamentu pro opominutí dědice nepominutelného (querella 
inofficíosi testamenti). Široké pole vyhradilo naříkatelnosti právo prae:: 
torské. Odporování právnímu jednání může tu pak míti ten výsledek, že 
právní účinky právního jednání naříkaného se podle praetorského práva 
zrušují, takže bez dalšího přestávají. Tak jest tomu při právním jednání 
nezletilcově, proti kterému tomuto přísluší restitutio in integrum. V jiných 
případech vzchází k naříkání oprávněnému pouze právní nárok, aby od" 
půrce sám odčinil nastalé právní účinky (zřízením práv, zřeknutím se jich, 
nahrazením škody). Sem patří na pře právní jednání, kterým kdo zřídil . 

1) Od toho jest lišiti t. zv. rel a t i v n í ne p I a t n o s t, již může sice uplatniti kdokoliv, 
jež však trvá jen, pokud toho vyžaduje ochrana určitých interesentů, takže odpadnutím 
chráněného zájmu se jednání stane platným. Tak je tomu na př. při neplatném daro::: 
vání me"zi manželi, jež se stane platným smrtí dárce nebo při propuštění otroků in 
fraudem creditorum. 
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právo věcné, jsa k tomu pohnut vi ac metu nebo do 10, nebo jednání uči::: 
něné in fraudem creditorum (t. zv. actio Pauliana). 

II. Právní jednání může býti neúčinným hned od původu nebo může 
pozbýti účinnosti své teprve pro okolnosti později nastalé, a rozeznáváme 
podle toho mezi neúčinností poč á teč n í a neúčinností 'n á s led uj í cí. 
Např. stává se neplatným testament, když po jeho zřízení ' stihne zůsta::: 
vitele capitis deminutio ~ Může býti, že právní jednání jest neplatným 
ne,bo ~aříkatelným jen z č á s t i, jako darování nebo odkaz, přesahující 
muu zakonem stanovenou nebo t. zv. negotium claudicans. 

Někdy nevyhovuje jednání stran všem požadavkům, jež činí právo 
do právního jednání, které zamýšlely zříditi, má však všecky náležitosti 
jinéh?, prá~~ího jednání, kterým lze dosíci stejného právního úspěchu. Vy::: 
hovuJlc vulI stran, právo uznává v takových případech jednání jejich za 
ono druhé právní jednání, jehož podmínky jsou 'zcela splněny. Mluví se 
tu o k o n v e r s i právního jednání. l 

III. Od pad n e:::l i později okolnost, pro kterou práyní jednání jest 
:a~~é, .n.ezhojí se tím zpravidla jeho neplatnost nebo naříkatelnost. Quod 
znztza vztlOsum est, non potest tractu tf;mporis convalescere. (D. 50, 17,29. 
P a u 1.) Jen výjimečně obdržuje právní jednání, původně neplatné, právní 
moc, způsobiti zamýšlený právní účinek tím, že později nastoupí zákonné 
~ále~it~s~i nebo jiné okolnosti (k o n val e s cen ce). 2 Zejména, když právní 
Jednam Jest neplatné z té příčiny, že učiněno bylo bez svolení osoby třetí 
(poručníka nebo vlastníka věci), zhojí se zpravidla neplatnost jeho poz::: 
dějším schválením (ratihabitio) oné osobytřetí.3 Potvrd"í:::li (compro::: 
bare) později právní jednání vadné strana, která měla v něm účastenství, 
způsobuje při právním jednáni na ř í k a tel n é m, že se stává nenaříkatel", 
ným. Ale právní jednání ne p I a tn é může se pozdějším potvrzením účast::: 
něného státi platným jen výjimkou v několika málo případech, na pře 
když, poručenec, dosáhnuv zletilos'ti, potvrdí zcizení své věci, jež byl před::: 
~evzal bez potřebného dekretu magistratského. Jak ,potvrzení toto, tak 
1 nahoře dotčené pozdější schválení působí nazpět, nemohou však býti 
na újmu právům, jichž nabyly třetí osoby v mezičasí.4 

1) Např. prominutí dluhu, když nevyhovuje podmínkám foremného prominutí 
dluhu (a c cep t il a t i o), které bylo vlastně zamýšleno, může býti platné jako prominutí 
bezforemné (pactum de non petendo). 

2) Např. zastavení cizí věci stane se platným tím, že zástavce nabude později sám 
vlastnictví věci. , 

3) Aliena res pignori dari voluntate domini potest; sed etsi ignorante eo dat~ sit 
et ratum habuerit, pignus valebit. D. 13, 7, 20 pr. P a ul. ' 

4) Generaliter omnis ratihabitio retrorsus trahitur ef- confirmat ea ab 
initio quae subsecuta sunt. C. 4, 28, 7 pr. I u s t i n i a n. 

8 - Heyrovský, 'Práv~ í·imské. 
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II. JINÉ s K UTEČ NOS 'TI PRÁVNICKÉ. 

§ 55. 

ČINY BEZPRÁVNÉ. 

Bezprávným činem jest jednání nebo opominutí, odporující právní 
normě, tedy chování, porušující právní povinnost. Objektivné právo spo'" 
juje s bezprávným činem různé soukromoprávní následky, hlavně pokutu 
nebo povinnost náhrady majetkové škody. Má",li však určitý skutek, který 
porušuje právo, způsobiti tyto následky, předpokládá se, 

1. že příčinou jeho jest jed n á n í osoby, která jest právnicky z p Ů'" 
s o b i I o u k čin ů m. Podrobněji platí toto: D ět i (infantes) ach o r o'" 
mys I ní nejsou odpovědni za své činy zapověděné a nejsou pro škodu, 
kterou způsobili jinému deliktem, zavázáni ani k pokutě ani k náhradě 
škody majetkové. - Co se dotýče ne d o s pěl c ů, vyšlých z let dětských ; 
byla přijata za principatu zásada, že jsou ze zapověděných činů vůb~c od", 
povědni ti impuberes, kteří jsou pubertati proximi.1 Rozdíl mezi impuberes 
pubertati proximi a infantiae proximi není však určen pevnými lety. - . 
P r á v nic k é o s ob y nejsou odpovědny za delicta, jichž se dopustili zá", 
stupcové jejich, ani když tito jednali 'Za ně v oboru jim přikázaném, 
a nejsou ani povinny nahraditi škodu deliktem zástupcovým způsobenou 
jinému, leč na kolik jsou z deliktu obohac~ny.2 

2. Jednání musí se příčiti objektivnému právu (t.zv. objektivné 
bezpráví, iniuria). Není to jednání příčící se právu, když původce skutku, 
porušujícího cizí právo, jedná jen, vykonávaje svoje právo,3 nebo jedná 
v nutné obraně 4 nebo v nouzi,5 v některých případech pak, na př. při 
krádeži nebo ublížení na cti, když osoba, která vezme újmu na svém právu, 
sama svoluje k jednání proti ní směřujícímu.6 ~ 

3. Musí býti lze skutek, porušující právo, původci jeho přičísti k v in ě 
(culpa v š. srn.). K vině přičítá se bezprávný skutek, když vůle směřovala 
vědomě k bezprávnému úspěchu anebo když opominuta byla povinná 

1) I u 1 i a n u s saepissime scripsit. doli pupillos. qui prope pubertatem sunt. capaces 

esse. D. 44.4. 4. 26. P a u l. 
2) Sed an in municipes de dolo detur actio. dubitatur. et puto ex suo quidem dolo 

non posse dari: q u i den i m mu n i ci pes dol o fa cer e p o s s u nt? et si quid ad eos 
pervenit ex dolo eorum. qui res eorum administrant. puto dandam .. D. 4. 3. 15. 1. Ul p. 

3) N ullus vldetur dolo facere. 'qui suo iure utitur. D. 50, 17. 55. G ai. 
. 4) Si servum tuum latl'onein insidiantem mihi occidero. securus ero : nam adversus 

periculum naturalis ratio permittit se defendere. D. 9. 2. 4 pr. G a i. 
!» Qui servandarum mercium suarum causa alienas merces in mare proiecit. nulla 

tenetur actione. D. 19. 5. 14 pr. U Ip. 
6) Nulla est iniuria. quae in volentem fiat. D. 47. 10. 1. 5. Ul p. 
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pozornost, kterouž by byl býval zamezen bezprávný úspěch. Podle toho 
různíme dva druhy viny: zlý úmysl a nedbalost. 

.a) Z I Ý ú mys I (dolus malus, dolus) předpokládá vědomí o bezpráv", 
nostl. Jest tedy vyloučen , neví",li pachatel o okolnosti, která jednání jeho 
cIn 1 bezprávným.1 . 

b) V kompilaci bývají lišeny dva stupně ne d b a los t i (culpa v užš . 
srn.):. culpa lata a culpa levis. Culpa lata (z a v i n ě ní hru b é) jest zane", 
dbání opatrnosti, které dbá i člověk obyčejný, culpa levis (pouhé ne d o", 
pat ř e n í) pak nedostatek pozornosti, které za stejných okolností šetří 
pečlivý hospodář : diligentia, quam diligens pater familias adhibet. V někte", 
rých p~měrech jest odpovědnost za culpa levis zrní r ně n a v ten způsob, 
že za Vlnu se osobě přičítá pouze, když byla zanedbána péče, kterou ona 
ve svých vlastních věcech zachovává (diligentia, quam suis rebus adhibere 
solet). Místo měřítka abstraktního užívá se tu tedy měřítka konkretního. 
I zove se proto nedostatek diligentiae quam suis u našich culpa in concreto.2 

§ 56. 

ČAS. 

Čas jest okolností v různém směru právně závažnou. Obzvláště mívá 
trvání určité skutečnosti po jistou dobu za následek vznik, změnu nebo 
zánik práv (v. vydržení, promlčení) nebo způsobilosti k činům. I jsou též 
v právu pravidla o tom, jak čas se rozděluje a počítá. 

I. R o zdě len í času v oddíly s pevným počátkem a koncem obsahuje 
k a len d á ř. Oddíly ty jsou rok, měsíc a den. Den kalendářní jest doba 
od půlnoci k půlnoci. Mě s í car o k kalendářní byly v různých dobách 
určovány rozdílným způsobem. Rok nejstarší, řečený Rom u I s k ý, měl prý 
304 dny a dělil se na 10 měsíců. Podle kalendáře, který prý zavedl král 
Nu m a, počítalo se do roka 355 dnů, rozvržených do 12 měsíců. Aby byl 
vyrovnán rozdí~ tohoto roku od slunečního (čítajícího okrouhle 3651/ 4 dne), 
b yly každého druhého roku vkládány střídavě po 24. únoru (Regifugium) 
23 dny a po 23. únoru (Terminalia) 22 dny, které s následujícími dny 
Februaria činily zvláštní přestupný měsíc o 27 dnech (mensis intercalaris 

1) Avšak t . zv. omyl právní (error sive ignorantia iuris). na kolik záleží 
v neznalosti právní normy zapovídající. zpravidla nezprošfuje pachatele zodpovědnosti: 

. Regula est i u r i s q uidem i g nor a nt i a m c u i q u e noc e r e. fa cti vero i g nor a nt i a m 
non nocere. D. 22, 6.9 pr. P a u 1. 

2) Di lig e n t i a m q u a m s u i s sluší pokládati jen za modifikaci abstraktné d i I i~ 
ge ~tiae diligentis patris familias. Užitím onoho měřítka konkretního zmírňuje 
se Jen odpovědnost za c u I p a I e v i s. nikoli též za c u I pal a t a. Řečená d i li gen t i a 
q u a m s u i s jest nepochybně dílem kompilátorů. tak jako také výrazy cul pal a t a 
a cul pal e v i s jako technické nebyly asi známy právníkům klasickým. 
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nebo Mereedonius). C. J u I i u s Cae s a r pak jako pontifex maximus zavedl 
od 1. ledna 45 př. Kr. nový kalendář, který se zakládá na roku slunečním. 
I má obecný rok podle kalendáře J u I i a n s k é ho 365 dní, které jsou 
rozvrženy ve 12 měsíců. Každého čtvrtého roku vřadí se po 24. únoru 
(dies sextus ante kalendas Martias) den, zvaný přestupný (dies intereala~ 
ris) , který však činí podle kalendáře a právnicky spolu s přecházejícím 
dnem den jediný (24. a 25. únor = bissextum kalendas Martias; 24. únor ~ 
dies prior; 25. únor, den přestupný = dies posterior.) 

II. Při určení doby, která čítajíc dny, měsíce nebo léta musí od určité 
události uplynouti, neboli času po h y b I i v é h o, jak jej zoveme na rozdíl 
od nehybného času kalendářního, poč í t á se: 

1. zpravidla pod I e "d n ů k a len d á ř ní c h (t. zv. eivilis eomputatio). 
Den kalendářový pokládá se tu za jednotku nedělitelnou, k časovým 
rozdílům uvnitř dne se nepřihlíží. Mě s í c e m pak jest rozuměti vždycky 
dobu 30 kalendářních dnů, r o k e m dobu 365 kalendářních dnů. Za první 
den doby, která má býti určena, jest počítati kalendářní den, do kterého 
spadá událost, od které se ona doba počítá (narození člověka, nabytí držby~ 
vznik nároku žalovatelného a p.). Za dokonanou pokládá se doba v někte~ 
rých případech (při vydržení nebo· při nabytí právnické způsobilosti k či~ 
nům dosažením určitého stáří) již poč á t ke m posledního dne ("Dies 
ultimus eoeptus pro eompleto habetur"). V jiných případech (při zániku 
práv nečinností, žádá se však, aby poslední den u pl y n u I z cel a. 

2. Zcela výjimečně počítá se podle dnů po hy b I i v ý c h, t. j. dnové se 
počítají jako doby 24 hodin, počínající se okamžením, ve kterém rozhodná 
událost nastoupila. Lhůta končí se tu tedy okamžikem, srovnávajícím se 
s oním počátečným okamžením. Naši tu mluví o eomputatio naturalis.1 

III. Zpravidla započítávají se do lhůty ne pře trž i t ě den po dni (tem:: 
pus eontinuum). Jen v některých případech, ve kterých běží o to, aby jisté 
jednání bylo vykonáno před magistratem v určité lhůtě, hlavně při přihlá~ 
šení se k praetorské posloupnosti dědické (bonorum possessio), počítají se 
nikoli všechny dni nepřetržitě, nýbrž pouze dies utiles, t . j. ony dni, ve 
kterých osoba, které se to týče, mohla předsevzíti ono jednání. I pomíjejí 
se při t. zv. tempus utile (annus utilis = 365 dies utiles, eentum dies utiles), 
dnové, ve které to neb ono soudní jednání nemohlo býti předsebráno pro 

"dočasnou překážku, jako když osoba, která měla jednati, jest bez své viny 
nepřítomna nebo z omluvitelného omylu neví o tom, že má právo jednati.2 

1) Minorem viginti quinque annis natu videndum, an etiam die natalis sui adhuc dici::. 
mus ante horam qua natus est, ut si captus sit restituatur? et cum nondum compleverit. 
ita erit dicendum ut a m o m e nt o in m o m e n t u m tempus spectetur. D. 4, 4, 3, 3. U I p. 

2) Způsobe~ částečně odchylným počítají se lhůty, uložené magistratským actiones. 
temporales. Přes to se i tu mluví o tempus utile. 
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HLAVA TŘETÍ. 

OCHRANA PRÁV. 

ZÁKLADY CIVILNÍHO PROCESU. 

§ 57. 

SVÉPOMOC A STÁTNÍ POMOC. 

I. Z pojmu práva se podává, že veškeren nárok, zakládající se na právu 
objektivném, může, když jemu odpovídající povinnost nebyla splněna, 
uskutečněn býti donucením vnějším. Když oprávněná osoba sama svou 
vlastní mocí vynucuje uskutečnění svého právního nároku, mluvíme o s v é~ 
po moc i. Svépo"moc, v nejstarším právu římském v míře značné připuštěná, 
byla časem víc a více obmezována a zapovídána. Jmenovitě měly omezení 
svépomoci v zápětí předpisy praetorského práva, kterými bylo držení věci 
chráněno proti všelikému svémocnému rušenÍ. Leges Iuliae de vi publiea 
a de vi p"rivata uložily na násilnosti, spáchané při svémocném dobývání 
práv, tresty veřejné. Deetetum divi Matei pak stanovilo, že věřitel, když, 
chtěje vynutiti své uspokojení, svémocně zajme věci dluŽníkovy nebo donutí 
dlužníka k vydání jejich, má pozbýti práva pohledávky. Konstituce z r. 389 
po Kr. pak předepsala, že vlastník, který svou věc z cizího držení odnímá 
násilím, má ji vrátiti a pozbýti svého vlastnictví. . . 

U stanovení, zapovídající svépomoc, odnášela se ke svépomoci, prove" 
dené po způsobu útoku, nikoli však též k pouhé obraně proti cizímu bez" 
právnému útoku. Nebo seb e obr a n a, pokud nepřesahovala ineze obrany 
z nouze (tedy zachována byla ineulpatae tutelae moderatio), zůstala povždy 
dovolenou: Vim vi repellere lieere Cassius seržbit idque ius natura com~ 
paratur (D.43, 16, 1,27. U I p). Obzvláště jest beztrestným, kdo bráně se 
proti přítomnému bezprávnému útoku, uškodil útočníku třebas i na těle 
nebo na životě, nejen když tento útočil na život nebo tělo druhého, nýbrž 
i když pokoušel se o násilné vypuzení z držby pozemku. 
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II. Pravidelným a v .té míře, co svépomoc byla omezována, výhradným 
způsobem provedení soukromoprávních nároků proti odporu zavázaného 
jest provedení jejich za přispění moc i stá t ní. Poskytování této státní 
pomoci jest zvláštním odborem státní činnosti, jejž spravuje státní orgán, 
zvaný s o u d civilní. 'Právní ochrany neposkytuje soud sám od sebe, nýbrž 
zakročuje, jak se to ' srovnává s povahou práva soukromého, pouze když 
ten, jehož právo jest porušeno nebo ohr.oženo, dovolává se pomoci soudní. 
Pro toto domáhání se soudní ochrany a naopak zase pro obhajování se 
proti ní se strany odpůrce i pro poskytování právní ochrany s~udem 
jest od práva předepsána řada určitých jednání. Soubor jejich jmenujeme 
pro c e sem c i v i ln í m neboli soudním řízením civilním. 

§ 58. 

ŘíMSKÝ PROCES CIVILNí. 

I. V římském procesu civilním byla činnost soudcovská ode dávna 
rozdělena mezi magistrata a porotce, a dělilo se civilní řízení sQudní ve dva 
oddíly, v řízení pře dma g i str a tem a v řízení po něm následující pře d 
porotcem. Řízením před magistratem (in iure) zahajoval se pro:: 
ces na soudě. Účelem tohoto řízení bylo přédem, aby bylo zjištěno, jsou::li 
tu zákonné podmínky procesné, jako zdali věc se vůbec k tomu hodí, 
aby o ní bylo zahájeno soudní řízení nebo zdali strany ve sporu jsoucí 
mají způsobilost proceshou. Dále mělo in iure foremným způsobem určeno 
býti, k jakému právnímu nároku se táhne strana jedna a jaký odpor tomu 
činí strana druhá. Souhlasným, z povolení magistratského učiněným pro:: 
hlášením stran, že a jaký právní spor jejich má býti vz~esen na porotce 
(litis contestatio), končilo se řízení in iure. Druhý oddíl pro cesný (t. zv. 
řízení apud iudicem) konal se před jednotlivým, pro ten případ od stran 
zvoleným porotcem (unus iudex) nebo více jich (a rb itr i, recuperatores), 
po případě před sborem od státního orgánu ustanoveným (decemviri 
stlitihus iudicandis nebo centumviri). V říz e ní pře d por o t c e m dálo 
se podrobnější líčení rozepře. Jmenovitě byly tu úplně provedeny dúkazy. 
Po skončeném líčení právní pře byla rozhodnuta nálezem porotcovým 
(sententia iudicis). 

Při určení právní rozepře in iure musilo býti užito for m u I í, zvaných 
povšechně actiones. Podle nejstaršího ius civile byla soukromoprávní roze:: 
pře mezi občany římskými určena in iure ústními formulemi, jež shodovaly 
se zčásti přesně se zněním zákona lidového. Sluly proto legis actiones. Lex 
Aebutia z druhé polovice 2. století př. Kr. zavedla pro soukromoprávní 
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rozepře, jež by měly býti projednány v Římě mezi římskými občany pod 
jednotlivým porotcem (unus iudex) , vedle legisakcí řízení per concepta 
verba neboli per formulas.l Řízení per formulas sive per concepta verba 
záleží v tom, že k určení rozepře užily strany stručného s p i s u, kterýmž 
porotci (iudex privatus) pro jednotlivý případ dosazenému uložily, za jakých 
podmínek a k čemu by měl žalobci odsouditi žalovaného, za jakých osvo:: 
boditi. Dvě leges Iuliae iudiciorum pak odstranily legis actiones naprosto 
a učinily řízení per formulas výhradně přípustným pro občanský proces. 
Vyskytuje se odtud dvojí novou formulí určený proces: iudicium legiti= 
mum a iudicium quod imperio continetur. Iudicium legitimum předpokládá, 
že procesné strany i soudce jsou občany římskými, že rozepře jest ustavena 
v Rímě (nebo do 1. milníku od Říma) a že formulí jest za porotce povolán 
unus iudex . . Každý jiný formulí ' určený proces zakládal se pouze na ma,: 
gistratské pravomoci, byl iudicíum quod imperio continetur neboli iudicium 
impedo continens (iudicium imperiale). 

Mělodi dojiti k ex e k u c i rozsudku, t. j. rp.ělo::li plnění, které bylo ulo:: 
ženo odsouzenému rozsudkem porotčím, býti vynuceno mocí zevní, bylo 
potřebí, aby magistrat to zvláště povolil. V stadiu exekučním vracela se tedy 
věc k magistratovi. Tento dovolil pak vítěznému žalobci, aby -vynutil ši 
uspokojení svého právního nároku, uznaného nálezem porotcovým, sám, 
šetře při tom určitého způsohu, předepsaného zákonem (exekuce soukromá). 

II. Od samého počátku principatu poskytovali císař a úředníci, předem 
císařští, soudní ochrany jistým nárokům soukromoprávním, kterých nebylo 
lze k platnosti přivésti řízením porotním, v ten způsob, že sami bez porotců 
rozepři i vyšetřovali i ji svým nálezem rozhodovali. Toto ryze ú ř e dni c k é 
říz e n í soudní zove se extraordinaria cognitio neboli řízení extra ordinem. 
Časem bylo řízení extra ordinem užito mnohdy i na případy, kde rozho:: 
dovali doposud porotcové, což stalo se jmenovitě v provinciích. Z a a b s o:: 
I u t n é monarchie pak vstoupilo r y z e úřednické řízení soudní úplně na 
místo řízení porotního. Proces úřednický pak nedělil se již formálně v řÍo>: 
zení in iure a v řízení apud iudicem, nýbrž koná se od počátku až do 
konce před úředníkem. 

Při vynucení plnění, ke kterému žalovaný byl odsouzen nálezem 
úřednickým, účastňovala se moc státní účinněji nežli při výkonu rozsudku 
porotního. Exekuce v procesu kogničním bylo lze. domáhati se u téhož 
soudce, který byl vynesl rozsudek odsuzující nebo dosadil soudce výpo:: 
mocného (iudex datus) a dával ji uvésti ve skutek zpravidla skrze své 
úřední zřízence (exekuce soudní). 

1) Podobá se velice pravdě, že proces s formulemi jest starší zákona Aebutiova 
a že povstal v soudech cizineckých, spravovaných od římských magistratů. 
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§ 59. 

PROCESNE STRANY. 

1. Str a n a m i pro cesnými (partes, adversarii, litigatores) míníme 
osoby, které jsou subjekty právního sporu o právním poměru mezi nimi 
stávajícím. Z nich ten, který se domáhá soudní ochrany svého práva, slove 
actor ( is qui agit, qui convenit) nebo petitor, u nás ž a lob c e, ten 
však, proti kterému ' jakožto zavázanému se vymáhá ono právo, zove se 
is cum quo agitur (qui convenitur), žalovaný.1 Výrazu reus,jímž ozna~ 
čovala se původně pro cesná strana vůbec, tedy též žalobce, bylo užito 
~áhy pouze o žalovaném. Ve vzorci formule označuje se žalobce jako Aulus 
Agerius zkratkou A . A., žalovaný jako Numerius Negidius zkratkou N . N. 

Ve sporu může býti pouze dvé stran. Připouští se však, aby na té 
nebo oné straně bylo osob více, a to, když právo nebo právní povinnost 
jsou společny více osobám nebo vzešly pro více osob z téhož důvodu. Oso.by, 
sdružené na té neb oné straně, slovo u pak litis consortes. 

II. Z p ů s o b i I Ý m být i procesnou str a n o u jest pouze, kdo a na 
kolik má způsobilost býti subjektem práva závazků. I nedostává se tedy 
způsobilosti býti stranou otrokům.2 Osoby in patria potestate, in manu 
nebo in causa mancipii, na kolik neměly způsobilosti býti subjekty práv 
a právních závazků, ~emohly také býti žalobci nebo žalovanými. Filii 
familias mohli již záhy platně se zavazovati a pro závazky své býti žalo~ 
váni,3 kdežto filiae familias obdržely tuto způsobilost teprve v době po~ 
diokletianské. Mocenský poměr vylučoval v starším právu všeliký proces 
mezi otcem a dítětem, i kde filius familias by byl žalovaným.4 

1) V jednotlivé právní rozepři mívá zpravidla jedna strana výhradně postavení 
žalobcovo, druhá postavení žalovaného, a může dosíci žalobce odsouzení žalovaného, 
žalovaný však pouze zamítnutí žaloby. Z pravidla toho vyjímají se i II di c i a dup I i c i a: 
Při nich pokládá se, jakkoli jest tu jen jeden proces, každá strana zároveň za žalobce 
i za žalovaného. Rozsudek tu může obsahovati odsouzení každého z nich druhému. V ří::: 
zení legisakčním náležel sem proces o vlastnictví nebo jiná práva absolutná (provedený 
vindicatione a contravindicatione). V klasickém právu jsou iudicia dupli::: 
ci a t. zv. dílčí žaloby: i u d i ci a com m u n i d i y i dun do, fa m i li a e e r ci s c u n d a e 
a fi n i um r egu n d o rum. K nim druží se in t e ~ d i c t a dup li ci a. 

2) Servus conveniri 'vd convenire non potest. D. 2, 11, 13. lul. 
3) Stranou žalující mohli býti fil i i fa m i li a s, jsouce neschopnými míti pro sebe 

práv majetkových, ještě v právu klasickém pouze výjimkou. Z výjimek těch jest, ~e 
fi li u s fa m i li a s může na soud vznésti ve jméně vlastním určité žaloby, jako a cti::: 
onem iniuriarum, jak to ustanovovalo zvláštní edictum praetorské, dále actionem 
in fa c t u m po e n a lem proti propuštěnci, pohnavšímu jej na soud, a ct i o nes de::: 
positi, commodati, interdictum quod vi aut dam, querellam inofficiosi 
testamenti, všeobecně pak žaloby z práv náležejících k jeho peculium castrense. 

4) Za principatu byly uznány některé výjimky. Obzvláště mohli f i I i i nebo f i I i a e 
fa m i I i a s již za trvání moci otcovské v řízení ex tra o rdi n e m vystoupiti proti otci 
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III. Od způsobilosti býti stranou lišiti jest z p ů s o b i los t pro c es n o u, 
t. j . způsobilost předsebráti pro cesné úkony s účinky právními. Způsobilost 
procesná jest kusem právní způsobilosti k činům . Jí postrádají tedy: 

1. úp I n ě , kdož nejsou vůbec způsobilí k právním jednáním, jako 
.osoby právnické, děti a choromyslní. Osoby ty potřebují zástupce, který 
by jednal v procesích za ně; 

2. č á s teč n ě postrádají způsobilosti procesné ještě v klasickém právu, 
nikoli více v J ustinianském, dospělé žen y pod poručenstvím.1 Také im= 
puberes infantia maiores, jsoucí suž iuris, mohou vystupovati sami jako 
žalobci nebo žalovaní, ale vždy jen, působil~li při tom spolu také poručník 
jejich (tutore auctore). Naproti tomu dospělý nezletilec (pubes minor, 

. adulescens) měl ještě v právu klasickém plnou způsobilost procesnou 
a vázalo jej při vedení procesu teprve právo podiokletianské všeobecně 
na svolení kuratora (consensus curatoris). 

IV. Se způsobilostí procesnou totožnou není facultas (ius) postulandi. 
Jednání stran před soudem záleželo z valné části v tom, že navrhovaly, 
by soud činil to neb ono opatření. Činění takových návrhů slove postu= 
lare. Dovoleno bylo, aby za procesnou stranu předsebral postulaci někdo 
j iný, činný před soudem vedle přítomné strany · nebo zástupce jejího. 

Ius postulandi nepřísluší každému, kdo má způsobilost procesnou. 
V té příčině jest rozeznávati podle ediktu praetorského tři třídy osob. 
Nadobro postrádají způsobilosti postulační, takže nemohou ani postulare 
'pro' se, osoby, nedokonavší 17. roku věku svého a hluší. Pouze za sebe 
samy, nikoli však též za jiné smějí postulare ženy, slepí a infames zvlášt~ 
ního opovržení hodní. Ostatní infames, v ediktu zvláště uvedení, a osoby, 
j inými zákony vyloučené, byli omezeni ve způsobilosti postulační alespoň 
potud, že mohli konati postu1ace pouze za sebe a krom toho ještě za 
určité osoby jim nejbližší. 

§ 60. 

PROCESNÍ ZÁSTUPCOVE. 

Procesným zástupcem jest, kdo předsebírá pro cesné jednání pro jiného 
·a na místě jeho, aby tento stal se účastným právních účinků onoho jednání. 
Činnost procesného zástupce zovou prameny povšechně alieno nomine agere. 

jako žalobci pro zákonné nároky dotační a alimentační a nárok na emancipaci. V pří::: 

·čině pekulia kastrenského pak byl připuštěn mezi otcem a synem proces, nechať byl syn 
žalobcem nebo žalovaným. 

1) Mohlyť vésti proces samy, jenže, když šlo o legis actio nebo o iudicium 
leg i t i m u m vyžadovalo se, aby tutor jejich přičinil své potvrzení (a u c t o rit a tem 
interponere). 
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V řízení leg i s a k ční m bylo procesné zastoupení po zásadě vylou~ 
čeno . Platiloť pravidlo: Nemo alieno nomine lege agere potest (U!p. D. 
50, 17, 123)J 

Teprve v řízení s ·písemnými formulemi bylo procesné zastoupení 
připuštěno všeobecně. Zástupce mohl býti povolán k vedení právní pře 
vůlí zastoupeného, a to jako cognitor nebo jako procurator. Za 'osoby 
k činům nezpůsobilé vedli .procesy zákonní zástupcové jejich : poručníci 

(tutor nebo curator) a zástupcové právnických osob (actor nebo syndicus). 
Možno bylo též, že vystoupil v soudní rozepři za jiného, kdo nebyl k tomu 
povolán ani vůlí jeho ani jako zákonný zástupce. 

A. Cognitor a procurator jsou zástupci, kteří jsou povoláni k vedení 
právní roz~pře od procesné strany jimi zastoupené (dominus). Předsebírají 
procesné úkony pro zastoupeného a místo něho z jeho projevené vůle. 

1. Cognitor slove, koho strana ustanovuje za svého zástupce v určité 
právní rozepři, prohlašujíc to přítomnému odpůrci ústně jistými přede~ 

psanými slovy.2 Užiti bylo lze též slov řeckých. Uložením výminky však, 
byť . i to byla condicio iuris, datia cognitoris stávala se neplatnou. Aby 
tomuto prohlášení přítomen byl také cognztor, nebylo potřebL Datio 
cognitoris mohla se státi také mimo soud, obyčejně však bývala předse~ 
vzata teprve před soudním magistratem. 

2. Výrazem procurator jest míněn původně, kdo opatřuje všecky po~ 
třeby jiného (dominus) jako důvěrník tohoto z příkazu nebo i bez pří .. 

1) Odchylkou odtud bylo, jak uvádějí Instituce J ustinianovy, a I t,e r i u s no m·i n e 
a g e r e připuštěno v těchto případech. 

1. Pro pop u I o. N ěkťeré soukromoprávní nároky římského státu mohl pro stát 
provésti legisakcí magistrat, po případě kdokoli z občanů. 

2. Pro libertate. V procesu o svobodu (liberalis causa), člověk, o jehož 
svobodu běželo, n~byl způsobilým vystoupiti jako žalobce nebo žalovaný. Bránila tomu " 
myšlenka, že tatáž osoba nemůže býti zároveň předmětem i stranou procesu. Za to však 
mohl každý občan jako adsertor libertatis př.evzíti úlohu žalobce nebo žalovaného 
za člověka, o jehož svobodu vedl se právní spor. 

3. Pro tutela. Jak jest nejpodobnější, agere pro tutela vztahuje se k pro::: 
cesnému zastupování poručence poručníkem, tak že tedy alespoň za dítě nebo choro::: 
myslného mohl vésti proces jeho tutor nebo curato r již v řízení legisakčním. 

4. Ex lege Hostilia mohl, kdokoliv chtěl, vznésti na soud actionem furti 
za toho, kdo buď sám nebo jehož tutor byl v zajetí válečném nebo nepřítomen ve 
věcéch státních. 

2) Při této dat i o co g nit o r i s užíváno bylo, jestliže kognitora dosazoval žalobce, 
formule: »Quod ego a te fundum peto, in eam rem Lucium Titium tibi 
co g nit o r e m d 0,« při dosazování kognitora žalovaným pak slov: »Qu i a t u a m e 
fu n dum pe t i s, in e a m r e m ti b i P u b I i u m Ma e v i um co g nit o r e m d 0«. Jiné 

' formule byly: pro žalobce »)Quod ego tecum agere volo, in eam rem cogni::: 
torem do«, pro žalovaného »)Quia tu mecum agere vis, in eam rem cogni::: 
tor e m do«. 
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kazu jeho. Pokud to vyžadovalo řízení potřeb pánových, zastupoval jej 
procurator také na soudě. K tomuto pro cesnému zastupování připuštěn 
byl procurator od praetora již za republiky. V době klasických právníků 
uznává se za prokuratora také ten, komu bylo příkazem svěřeno opatření 
pouze jednotlivé věci (ad unam rem datus, procurator unius rei), na rozdíl 
od generalního jednatele (procurator omnium rerum), a připouští se pak 
jako procurator k zastoupení soudnímu také, kdo byl zmocněn pouze 
k vedení toho jednotliyého procesu. Procurafor dosazuje se za procesného 
zástupce pouhým udělením jemu mandata, tedy zcela bezforemně, aniž třeba 
užiti určitých slov, ba aniž pro cesný odpůrce musí býti přítomen nebo 
věděti o příkazu . Stejný účinek jako mandatum má tu následující schválení. 

3. "Kognitor i prokurator bývali činni v procesu obyčejně jako jed~ 
natelé ve věcech cizích a byla pak " mezi nimi a osobou jimi zastoupenou 
obligatio mandati. Možné bylo však také, že kognitor nebo prokurator, 
žaluje nebo dávaje se' žalovati za jiného, činil tak ve svém vlastním pro~ 
spěchu nebo na svůj vlastní vrub. Procesný zástupce tu byl pak cognitor 
nebo procurator in rem suam. Základem obligačního poměru mezi pro~ 
cesným zástupcem a zastoupeným nebylo tu prostě mandatum. Obzvláště 
bylo užíváno kognitury n"ebo prokuratury ku postupu pohledávek nebo 
dluhů, což se stalo v ten způsob, že osoba, na kterou měla přejíti obli~ 
gace, vzala na se pro cesné zastoupení původního věřitele nebo dlužníka 
jako cognitor nebo "procurator in rem suam. 

B. Tu t o r a k u r a t orl může se účastniti procesu poručencova způ~ 
sobem dvojím. Může, je~li poručenec impubes infantža maior nebo pubes 
minor omeziti se na udělení auktority, po případě konsensu k tomu, aby 
poručenec vedl proces sám nebo si proň dosadil kognitora nebo pro~ 
kuratora. Avšak poručník může vésti právní při pro poručence také místo 
něho jako zástupce z moci úřadu poručenského (agere tutoržo, curatorio 
nomine). K tomu jest oprávněn tutor nedospělcův, pokud"jemu pří~ 
slu~í správa majetku poručencova (gestio, admžnžstratio) i curator furiosi 
nebo prodigi. Kuratorovi dospělého ne z let i I c e (curator minoržs) však 
příslušelo právo zastupovati jej v žalobě za doby klasické pouze výji~ 
mečně a teprve v dobách poklasických všeobecně. 

1) Pro právní rozepři, ve které odpůrcem osoby v poručenství jest poručník její, 
má, není:::li tu spoluporučníka oprávněného k procesnému zastoupení jejímu nebo k udě::: 
lení auktority nebo konsensu, býti dosazen od úř<l:du zvláštní poručník, který by v právn í 
rozepři jednání poručencovo potvrdil (a u c t o rit a t e nebo co n sen s u), nebo jej zastu" 
po"val. Poručník ten slove, jde:::li o legis actio nebo iudicium legitimum ženy 
nebo nedospělce, tu t o r p r a e t o ri u s, v ostatních procesích cu r a t o rad (i n) li tem 
dat u s. V případě tom pak, že by něco zašlo poručníka, a poručenec pro nějakou pře::: 
kážku by nemohl dosaditi kognitora nebo prokuratora, může jemu býti zřízen na žádost 
a nebezpečí poručníka magistratským dekretem pro cesný zástupce, zvaný a ct o r. 
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C. Actor munzczpum (civitatis) jest jednatel, povolaný k procesnému 
zastoupení městské obce, actor universitatis pak pro cesný zástupce jiné 
korporace. Pro způsob jich dosazení rozhodnými byly předpisy řádu 
municipijního nebo stanov korporačních. Původně bylo lze ustanoviti 
aktora pouze pro jednotlivý případ. V p~zdních dobách klasických však 
vyskytují se stálí jednatelé, zvaní syndici, jimž svěřeno bylo zastupování 
obce nebo jinaké korporace ve všech právních rozepřích jejích. 

D. Defensor jmenuje se vůbec zástupce ž a lov a n é h o. Za defen; 
sora alienae rei byl připuštěn nejen kognitor a prokurator nebo zákonný 
zástupce žalovaného, nýbrž i jednatel bez příkazu. Praetor vydávaje edictum 
de negotiis gestis, jež mělo upraviti vnitřní poměr mezi dominus negotii 
a gestorem, měl as na mysli právě procesné zastoupení, hlavně zastoupení 
nepřítomného proti žalobám. Jistým osobám straně blízkým bylo v ediktu 
dokonce povoleno, aby ž a lov a I y za ni, nepotřebujíce man data jejího. 

Kdokoli hodlal žalovati za jiného, byl krom kognitora z ediktu po~ 
-vinen, _ převzíti defensi zastoupeného ve všech jiných procesích proti to~ 
muto podniknutých, sice by nebyl připuštěn k žalobě. 

§ 6l. 

PODPŮRCOVÉ ST RAN. 

Ode dávna mohli stranu v právním sporu podporovati jiní na soudě 
také tím, že nejednali jako její zástupce místo ní, nýbrž byli činni vedle 
ní nebo i ve~le jejího zástupce. Mezi těmito podpůrci stran byli roze~ 
znáváni za republiky patroni a advocati. Patronus byl mluvčí, který za 
stranu na soudě přítomnou nebo za přítomného zástup'ce jejího vznášel 
-postulace na magistrata a hájil věc její řečmi, konanými před porotcem. 
Advocatus pak slul práva znalý nebo vliv mající přítel nebo příznivec 
strany, který přišel s ní na - soud, aby jí byl nápomocen v procesu práv~í 
-radou nebo i jen pouhým zjevením se po jejím boku jí dodával váž~ 
nosti. Vlastní pravoznalci (iuris periti, prudentes) podporovávali strany 
ve sporných věcech jejích jen jako advocati udílením právní rady, za soudní 
přímluv čí se jim však nepropůjčovali. Naproti tomu patronus nebyl pů~ 
vodně vyškoleným právníkem. Ale již na ~klonku republiky bylo na 
soudním řečníkovi rostoucí měrou poiadováno, by neměl pouze řeč ve 
své moci, nýbrž vyznal se také důkladně v právech. I splývaly časem 

činnosti patrona a advokáta víc a více v jedno a jest pak v době císařské 
jmény advocatus, patronus, orator nebo consiliaris, nebo později iuris 
peritus a scholasticus míněn práv znalý soudní přímluvčí strany. Zároveň 
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stávalo se zaměstnávání se advokacii víc a více zvláštním životním po~ 
voláním.1 

Podle starého mravu jak činěnf postulací a jinaké soudní řečnění za 
jiného, tak i udílení právní rady bylo službou čestnou. Za ni bráti úplatu 
bylo pokládáno za věc neslušnou; Lex Cincia z r. 204 př. Kr. přijímání 
takové odměny přímo a na dobro zakazovala. Zákaz tento obnovil sice 
ještě císař Augustus r. 17 př. Kr., ukládaje tomu, kdo by jej přestoupil, 
aby vrátil čtyřnásobné toho, co obdržel. Ale již za císařů Klaudia a N e~ 
růna bylo dovoleno, aby advocatus bral za svou námahu odplatu (hono~ 
rarium) zákonem omezenou a bylo jemu časem zabezpečeno i soudní vy~ 
máhání její řízením extra ordinem. Zapověděné byly smlouvy, kterými 
advocatus vymínil -si za svou činnost část procesného zisku (t. zv. pactum 
de quota litis) nebo určitou odměnu pro případ vítězství (palmarium nebo 
i redemptio litis, t. j. pj~evzetí nebezpečí procesu za úplatu). Advokát, 
který jednal proti těmto zákazům, .mohl býti potrestán vyloučením z advo~ 
kacie na určitou dobu nebo na dobu úřední toho kterého magistrata. 

§ 62. 

SOU DNí PRAVOMOC MAGISTRATŮ. 

-_ I. Úřední pravomoc, ze .které římský magistrat přisluhoval spravedlností 
v rozepřích soukromoprávních. sluje iurisdictio. Pravomoc tato jest ob~ 
sažena v plné vrchní moci úřednické, zvané imperium, jako podstatná část 
její, jež s ostatními právy v ní sloučenými činí .jednotu nerozdílnou. 
I bývá pak civilní soudní pravomoc -pHslušející římskému magistratu po~ 
jmenována střídavě oběma výrazy, slovouc tu imperium, tu iurisdictio. 

V řádném civilním řízení doby klasické a starší magistratovo ius dicere 
záleží po výtce v jeho nalézání práva v přípravné-m řízení, nesoucím se 
k ustavení právního sporu, i v přikázání dalšího projednání jeho a koneč~ 
ného rozsouzení porotcovi (iudicium, iudicem dare, iudicari iubere). V ří~ 
zení extra ordinem doby principatu pak i v procesu pozdní doby císař~ 
ské koná se iurisdictio od magistrata v ten způsob, že právní rozepři sám 
také úplně vyšetřuje a ji rozhoduje svým nálezem (iudicare cognoscere), 
po případě rozhodnutí (iudicatio) svěří podsoudcovi (iudex datus). 

1) Za absolutného císařství byl jednotlivým soudům, místodržitelským a vyšším, 
přikázán určitý větší počet advokátů, oprávněných k výkonu advokacie pouze u soudu, 
u kterého byli ustanoveni a do seznamu tam vedeného (m a t rí c u I a) zapsáni. Advokáti, 
immatrikulovaní u téhož soudu, činili zvláštní korporaci. Členem jejím mohl se státi 
jen, kdo měl ius ' postulandi, by I křesťanem katolickým a -vykázal se zákonnou dobou 
studia právnického a vysvědčením o právnické zkoušce. 
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Voboru jurisdikční činnosti magistrata (officium Íus dicentis) pozdější 
právníci klasičtí rozpoznávají a staví proti sobě různé části. 

1. Soudní pravomoc magistratská zavírá právo k jistým opatřením, 
jimiž pravidelný průběh procesu a jeho výsledek se má připraviti a po~ 
jistiti, jako jsou ukládání jistot (praetoriae stipulationes), missiones in 

possessionem a in integrum restitutio.1 

2. V soudní pravomoci magistratské jest obsaženo také právo, býti 
činným při soukromoprávních jednáních, která strany předsebírají před 
soudním magistratem, užívajíce for~ulí starého občanského procesu (legis 
actiones) a zabezpečiti jejich právní účinek úředním prohlášením (addictio). 
Z právních úkonů těchto jsou manumissio vindicta, emancipatio, adoptio 
a in iure cessio. I praví se o magistratovi, u kterého lze předsebráti tato 
právní jednání, že es! apud eum legis actio, že habet legis actionem. Právník 
Ma rci a n (D. 1, 16, 2 pr.) tuto pravomoc magistratní zove iurisdictio 
voluntaria, stavě ji v protivu k iurisdictio contentiosa, t. j. k soudní pravo~ 
moci ve věcech sporných.2 

3. Některá k officium ius dicentis počítaná, k úpravě soukromopráv~ 
ních ponlěrů se odnášející práva magistratova podle názorů klasických 
právníků nepříslušejí jemu již prostě iure magistratus, nedávajíce se ani 
z jurisdikce v už. smyslu ani z imperia, nýbrž jsou jemu z v I á š t ě P r o~ 
p ů j č e n a z á k o n e m. Sem náleží právo jmenovati poručníka, povoliti 
zcizení statků poručenských nebo potvrditi sII?-ír o odkázané výživě. 

Magistrat byl oprávněn zmocniti k výkonu. civilní pravomoci soudní 
jiného (iurisdictionem mandare) . Tato přenesená pravomoc soudní slove 
iurisdictio mandata. Mandatářem mohl býti jiný magistrat nebo osoba 
soukromá. Mandatář nemohl však- jurisdikci na něho přenesenou dále pře~ 
nášeti. Končí~li se pravomoc mandantova smrtí jeho neb~ z jiných důvodů, 
zaniká také iurisdictio mandatářova, leč by v té oné věci řízení bylo již 
zahájeno. Ježto pak iurisdictio mandata zakládá se na mandatu, pozbývá 
ona účinku, kdykoli mandant odvolá jurisdikční mandát. Jurisdikce pak, 
kterou kdo obdržel od magistrata, by jej zastupoval po dobu nepřítomnosti 
jeho, přestane, jakmile mandant se vrátil. 

Pro ob j e m pravomoci, která příslUší příjemci jurisdikčního mandátu, 
jest krom objemu úřední moci mandanta rozhodna také vůle tohoto. Avšak 

1) O magistratské činnosti toho způsobu učí pak pozdní právníci klasičtí, že i m~ 
per ii ma g i s es t q u a m i u ri s d i c ti o n i s. Ale touto i u ri s d i cti o v užš. srn. chtěli 
tito právníci patrně označiti pouze omezenou pravomoc magistratů municipálních, kteří 
nebyli oprávněni naříditi oněch opatření, různíce ji od plné pravomoci magistratů 
říšských, zavírající ovšem i právo k opatřením, jež se tu vyvozují z imperia. Pro ma~ 
gistraturu říšskou však ona protiva mezi i mp e r i u m a i u r i s d i cti o nic neznamenala. 

2) Magistratům městských obcí římských 1 e g i s ~ cti o dána byla pouze výjimečně . 
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vůli té jsou položeny od zákona jisté meze. Práva, která magistrat má 
pouze z pravomoci zvláštním zákonem rozšířené, nemohou býti jeho 
m~nd~tem převed~~a n~ jiného. Byla,,~i tedy iurisdictio mandata, nepře~ 
chazeJ1 na mandatare prava, mandantovI zákonem zvláště propůjčená, a ne~ 
může, mandatář. vy~oná~ati práv těch, ani kdyby jemu byla přikázána 
m~~da~em specIalnym. 1 aké legis actio (iurisdictio voluntaria) nemohla 
byb prenesena mandátem. 

II. Civilní pravomoc soudní, jsouc podstatnou částí vrchní moci úřední 
příslušela po zásadě majitelům nejvyšší moci úřednické, vrchním magistra; 
tům státu římského. I příslušela iurisdictio původně krá lov i. Po zřízení 

r e p ubl i k y měli ji konsulové a ostatní majetníci moci konsulské. Záko~ 
n em ~icini~vým z r. 367 př. Kr. postaven byl vedle oba konsuly třetí stálý 
vrchnI . magIstrat, praetor urbanus, a bylo jemu jako zvláštní obor úřední 
činnosti přikázáno, přisluhovati v Římě právem v soukromoprávních ro~ 
zep~ích . ?dtud byli z oboru toho konsulové vyloučeni, byť i jen fakticky, 
legls actlO však neboli iurisdictžo voluntaria byla od nich vykonávána i na~ 
dále: Zároveň s praetorem městským byli zavedeni dva nižší magistratové 
aedlles curules, na které byla vznesena s vrchním dozorem nad veřejným 
obchodem a nad ulicemi hlavního města také iurisdictio v právních sporech 
z kupních smluv, učiněných o otrocích a dobytku na tržišti, a nad jistými 
přestupky proti bezpečnosti obecenstva na místech veřejných. Od polovice 
3 . . s~oletí př. Kr. praetor urbanus konal soud pouze v právních sporech 
meZI vobčany . Nebo pro přisluhování právem v právních rozepřích mezi 
neobcany nebo v rozepřích mezi občanem a neobčanem byl od oné doby 
volen druhý praetor, a byl pak zvá!l posavadní praetor (praetor urbanus) 
t~ké praetor qui inter cives ius dicít, nový pi'aetor pak prae!or qui inter 
peregr~nos (nebo inter cives :t peregrinos) ius dicit, později zkrátka praetor 
peregrmus. I byly odtud v Rímě dva hlavní obory civilní soudní činnosti 
magistratské: iurisdictio (provincia, sors) urbana a iurisdictio (provincia, 
sors) peregrina. 

A . Podle původního řádu nebylo v státním· území římském soudů 
jinde, nežli v městě Řím ě a byl občan římský, i když byl členem jiné obce 
p~n.ého nebo polovičního občanského práva římského (colonia a municipium 
Clvzum Romanorum), podroben pouze pravomoci soudu hlavního města. 
Z ásada tato byla však časem prolomena. 

1. První odchylky od ní byly zavedeny v I t a I i i. Od počátku 4. sto~ 
letí př. Kr. praetor urbanus ze zvláštního snesení komitií vysílal do vzdále~ 
nějších italských obcí plno~ nebo poloobčanů římských zástupce ve správě 
soudní, zvané praefecti iure dicundo . 

Lat i n s k é a ostatní i t a I s k é obce s Římem spolčené .(nomen Latinum 
eř socii ltalicí) měly své samostatné soudnictví, jež řídili jejich vlastní 
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orgánové. Když pak po všeobecné vzpouře italských spojenců proti Římu,. 
zvané spojenecké (bellum sociale) , obce italské obdržely římské právo ob..
čanské a občanské právo toto bylo propůjčeno též všem městům v G a II i i 
p ř e dal p s k é, měla také venkovská města římského práva v celé Italii každá 
svůj samostatný místní soud civilní, j"ej ž spravovali dva vrchní úředníci 
obecní, zvaní duovžrž žure džeundo; 

Soudní pravomoc venkovských měst římských v Italii byla ovšem po;< 
d robena různým omezením, takže soudy jejich měly povahu soudů niž š í ch. 

2. Od soustředění správy soudní v městě Římě bylo d ále upuštěno,. 
když byly podrobeny římskémú panství kraje z á moř s k é. Území dobyté 
bylo ustrojeno jako zvláštní správní a soudní obvod, zvaný provžncia, v němž 
byl vladařem jeden vrchní úředník římský, místodržící národa římského . 
Mís t od r ž í c í m u příslušela žuržsdžetžo, omezená místně na provincii jemu 
přikázanou . Uvnitř tohoto území pak měl plnou pravomoc soudní nad všemi 
obyvateli v provincii, nad občany římskými i nad peregriny. 

B. P r i n c i pat e m přibyl k posavadním majetníkům civilní soudní 
pravomoci nový vrchní magistrat, pržneeps, císař. Prineeps měl od počátku 
také nejvyšší soudní pravomoc a mohl konati soud podle své vůle v sou;< · 
kromoprávních rozepřích všeho druhu z celé říše . Byl oprávněn na žádost 
té neb oné procesné strany (supplžeatžo) projednati a rozhodnouti který;< 
koli soukromoprávní spor na místo příslušného soudu. M nohem důleži;< 
tější však bylo, že bylo lze se odvolati (appellare) k císaři z každého l1á;< 
lezu úřednického, po čase i z nálezu porotního a mohl pak císař nejen 
zrušiti nález v odpor vzatý, nýbrž učiniti nové rozhodnutí ve věci sa.mé. 
J emu také příslušela žuržsdžetžo voluntarža. 

1. V městě Římě staří 'magistratové soudní, praetores urbanus a pe.;< 
regržnus i aediles euru les, podrželi svou soudní pravomoc. Ale k nim 
přistoupili někteří soudní úředníci s jur i s d i k c í s pec i a 1 n í, jako kon;< 
sulové,l praetores fždeieommžssarÍž, praetor lutelaržus a praetor de lžbe;< 
ralžbus eausžs. 

Úředníci c í s a ř š t í potahovali na se soud nad soukromoprávními 
rozepřemi, pokud se dotýkaly předmětů , jež spadaly do oboru úřední 
činnosti jejich. Tak s dozorem, který příslušel p r a e f e k t u urbž nad ve;< 
řejnou tržbou, souvisí jeho vyřizování soukromoprávních sporů obchod;< 
ních, zvláště co se týče právních nároků, příslušejíclch bankéřům nebo 
proti ~im . Praefeetus annonae, jemuž svěřeno bylo opatřiti hlavní město 
obilím a jinými potravinami, rozhodoval o právních sporech z obchodů, 
odnášejících se k dodání a dopravě obilí. P r a e f e k t o v i vžgilum pak, 

1) Těmto bylo přikázáno soudnictví ve větších věcech fideikomisních v procesích 
o svobodu nebo ingenuitu, v žalobách pro zákonné nároky na výživu, v právních 
sporech z polici tací, učiněných městským obcím a v některých jiných věcech . 
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jeho~ ~řadem byla policie bezpečnostní, příslušelo také rozhodování o ná;< 
hrade skody, způsobené deliktem, spadajícím pod pravomoc jeho. 

2 .. Soudn!ctví ~e. :.e~kovských městech práva římského bylo upra;< 
veno .le~n?tne ~UnICIpJJnlm soudním řádem Augustovým z r. 17 př. Kr. 
Praefe~tz ~ure dzeundo ~yli při tom odstraněni, takže iurisdikci muni~ipalní 
vykonavah . o.~tud ve vsec~ ve~kovských městech vrchní úředníci jejich. 
Pravomoc JejIch byla v nekterych směrech omezena.! 

. C~sa~. H a cl r i a n rozdělil vrchní soudní pravomoc nad Italií místně 
mez~. v ctyn ~o~sulares. Zařízení to bylo sice odstraněno po Hadrianovi, 
alev.llz od C1s~re, ~ a r k a A u rel i a byli kolem r. 163 po Kr. postaveni 
v celo s.oudnlctvI Italského po vzoru oněch konsularů císařští úředníci 
hodnostI praetorské (praetoržž), zvaní žurždžci 2 a to take' cVtyr" k vd' v', k ,1, az y pro 
U:C1~y o res. Od. v so~dních okr:sů italských (regžones), přidělených juri;< 
~lku~, bylo odltsovano město Rím a nejbližší okolí jako urbiea džoeeesžs, 
Jez zustala podrobena soudům hlavního města. 

.3. Ve vrchní správě provincií byly provedeny tyto změny. A u g u s t u s 
sdělIl se o ' správu jejic~ se senatem v ten způsob, že provincie pokojné 
P?nechal senatu, ony vsak, které vyžadovaly ještě vojenského zasahování 
p~evzal ve. vlastní správu jako proeonsul. Sen a t ní pro v in ci e (provžn;< 
ezae po?,ul~ Romani) . byly spravovány od místodržících, dosazených 
pod~e rad~ r e p u b II k á n s ký ch z bývalých konsulů a praetorů. Sluli 
n'yn~ :esmes proeonsules. Pro c í s a ř s k é provincie (provinciae Caesaržs) 
Clsar ]menova~ ~ í s. to drž í c í z o s o b sen a t o r s k Ý c h na neurčitou 
dobu., propouste]e Je obyčejně teprve po několika letech. Zváni jsou 
legatz Augustž pro praetore nebo prostě legatž Caesaržs. 

1) .Ta.~ byly z ní vyloučeny a říšským soudům (magistratům v Římě, místodržícím 
; provmcllch) vyhrazeny .právní rozepře určitého druhu nadobro, jako a cti o nes 
v a m o s av~ nebv~ c a u s a e II ber a I e s, jiné pak alespoň, jestliže sporný předmět převy~ 
s~v~l urclt~u castku peněžnou a st rany se n epodrobily municipalnímu soudu srovnalou 
vuh. V : vecec~ tako~ých , pro které municipijní soud nebyl příslušným, mohl žalobce 
~krze .~eho dozad~vatl se alesp~ň toho, aby žalovaný dal jemu jistotu, že d ostaví se 

o určltemu, soudm mu roku do Ríma (vad i monium Romam fa c iendum). K úko~ 
num, k~ere . po~l e . náz:-osloví . pozdních klasických právníků jsou ma g i s i m per i i 
q ~ ~ ~ I U r I :v~ I CtI o ~ I s, maglstrati munici palní oprávněni nebyli. Moc d onucovací 
~eh Jen v uzslch ~~zlch. Proti tomu , kdo by neuposlechl nařízení municipalního ma~ 
glstrata soud kon.aJlclho. byl.o v. ediktu praetorském přislíbeno i u d i ci u mna q u a nt i 
ea r,e s est. Le~.I. s a c ho (lurI s dictio voluntar ia) příslušela magistratům munici~ 
palmm pouze vYJlmkou. Obdrželi však všeobecně právo zříditi poručníka. 

2) ~ u,r i d i c vi ~~li, pokud víme, soudní pravomoc ve věcech fideik omisnich a při 
~osazo~am p~~ucn,lku'v ,nep?chybně však také v j in ých procesích , a to i ye věcech pro~ 
Je~~nanych v, r~dnem nzem porotním, nepřesahovaly~li určitou nejvyšší h odnotu pe~ 
neznou. Take JIm byla propůjčena 1 eg i s a cti o . 

9 - Heyr o vs k ý, Právo římské 
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V zabraných královstvích a knížetstvích vykonával císař moc země~ 
panskou místodržícími, vzatými ze stavu rytířského. Tak tomu bylo hlavně 
vEg y p t ě, kde byl v čele veškeré státní správy zástupce císařův sídlící 
v Alexandrii, zvaný praefectus Alexandreae et Aegypti, obyčejně prae~ 
fectus Aegypti (Enugxoc; A'LyúrrTou, ~yE!-1W'V), kterému bylo za císaře Augusta 
propůjčeno snesením lidovým imperium obdobné prokonsulovu. 

Místodržící, pro nějž časem zavládlo všeobecné pojmenování praeses 
provinciae má se své provincii celou dřívější plnou soudní pravomoc civilní. 1 

C. Za absolutního císařství byl proveden po měr nad řad ě n o s t i 
a pod řad ě n o s t i mezi různými úřady soudními' a vybudován pe v n Ý 
po měr i n s t a n c í. Řádnými soudci první instance jsou místodržící v pro~ 
vincii 2 (rectores provinciae). Pouze nepatrné věci náležejí před soudy 
městské, jež spravují jako dříve magistratus municipales. Zřízení provinční 
vztaženo bylo také na ltalii, a byla tato rozdělena na více obvodů, v jichž 
čelo byli postaveni místodržící, zvaní correctores. Pouze město Řím zů~ 
stalo vyňato ze svazu provinčního a bylo pod zvláštní správou praefekta 
urbi, který měl nejvyšší soudní pravomoc v městě a v nejbl~žšim okolí 
a byl podřízen přímo císaři. Stejné správy soudní dostalo ve druhému 
hlavnímu městu říše, Konstantinopoli. Praefectus urbi jako majitel vrchní 
soudní pravomoci v městě mohl si ustanoviti nižší soudce, z jejichž roz~ 
hodnutí pak bylo lze k němu se odvolati. Jako minores iudices fungují 
v městě praefectus vigilum a annonae. 

Císař byl i za absolutní monarchie nejvyšším soudcem. Víc a více za:< 
vládalo, že císař věc naň vznesenou přikazoval k vyřízení jiným delegací 
speciální nebo generální. I vyvinuly se pak tyto hlavní soudní instance 
říšských úřadů. Instancí první byly v Římě a v Konstantinopoli praefectus 
urbi, v ostatních částech říše místodržící provinční. Instancí druhou byl 
při apelacích z nálezu soudů hlavního města praefectus ~rbi, při apelacích 

1) V provinciích senatních a v některých císařských vykonávají soudní pravomoc 
vedle místodržícího a z mandátu jeho stálí senatorští leg a t i a to buď v určitých 
okresích (d i o e c e s e s) nebo povšechně, zvou ce se v provinciích senatních leg a ti 
pro c o n s u li spr o p r a e t o r e, v provinciích císařských později leg a t i i u ri d i c i. 
Krom toho měl q u a es t o r v senatní provincii vlastní specialní jurisdikci, rovnou 
aedHské, a slul proto q u a e s t o r pro p r a e t o r e. VEg y p t ě měl vedle prefekta Ale= 
xandrejského, jenž byl jediným majetníkem plné soudní pravomoci. specialní jurisdikci 
(hXatoM"C'l1~, i u r i d i c u s (A I e x a n d r e a e) stavu rytířského, který obdržel také právo 
dosazování poručníků a legisakci, a úředník, zvaný clQXLl'hxUO'''C1í<;, rovněž v Alexandrii. 

~) Provincie tyto vznikly rozkouskováním někdejších velikých říšských provincií. 
Říše dělí se nyní na čtyři praefektury, v nichž civilní správu vede p r a e f e c t u spr a e" 
to r i o. Praefe~tury byly rozděleny na diecese, spravované částečně praefekty přímo, 
částečně zástupci jich, zvanými v i car i i. Diecese rozpadaly se pak v provincie. jichž 
bylo celkem 120. 
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z rozsudků místodržitelských vrchní správcové diecese, jimiž byli buď 
praefecti praetorio té neb oné části říše, kteří konali soud zastupujíce 
samého císaře (vice sacra), nebo jejich vicarii v té které diecesi, po pří .. 
padě praefectus urbi. Instancí třetí byl císař. 

§ 63. 

IUDICES PRIVATI. 

1. Zpravidla,l v nejstarší době výlučně, byl soudcem povolaným k tomu, 
aby výrokem svým rozhodl právní spor, iudex privatus, t. j. osoba sou:< 
kromá, kterou proucí se strany samy si zvolily a dosadily srovnale za roz:< 
hodčího v jednotlivém právním sporu jejich. Z těchto iudices privati byli 
jednak iudex a arbiter, jednak recuperatores. 

1) Činnost porotní vykonávaly v některých věcech sbory zvolené a dosazené od 
státního orgánu. Byly to teprve později zavedení de c e m v i r i I i ti b u s i u d i c a n d i s 
a centumviri. O decemviri stlitibus iudicandis pozdější republiky máme 
bezpečnou zprávu, že byli povoláni stejně jako iudices privati projednati a svým ná" 
Jezem rozhodnouti soukromoprávní spor Htiskontestací určený v procesech o svobodu. 
Jejich kompetence v těchto věcech nebyla však zajisté výlučnou. nýbrž konkuroval tu 
s nimi zvláště unus iudex. Toto nalézání práva bylo decemvirům odňato za princi" 
patu. a to nepochybně již Augustovou lex iudiciorum privatorum ze 17 př. Kr, 
Za to byli týmž zákonem decemviri postaveni v čelo centumvirů. V úřadování tom 
byli podřízeni zvláštnímu praetoru, jenž byl zván p r a e t o r h a s tar i u s. 

Seznam, ve kterém byli zapsáni soudcové. zvaní cen t u m v i r i, byl sestavován za 
republiky v ten způsob, že z každé z 35 tribuí bylo do něho vybráno po třech ob 
čanech. tedy celkem 105 soudců. I u di c i um cen t u m v i r a I e, dosazované na tomto 
podkladě, nemůže býti starší r. 241 př. Kr., kdy tribus dosáhly počtu třiceti pěti. jenž 
pak zůstal trvale nezměněným. Že centumviri soudili v druhé polovici druhého sto. 
letí př. Kr., jest přímo dosvědčeno. Za princi patu iudicium centumvirale čítalo 180 členů 
a bylo rozděleno na 4 oddělení (c o n s i li a. t ri b u n a li a, h a s ta e), z nichž každé vy~ 
šetřovalo a rozhodovalo spornou věc jemu přikázanou samo pro sebe. Jen když šlo 
o více právních rozepří spojených mezi sebou, jako když querelou inofficiosi testa~ 

menti bylo nastupováno proti více dědicům. ustanoveným v témže testamentu, a pro" 
cesy byly přikázány různým oddělením. stávalo se, že co n s i I i a, jichž se to týkalo, po 
případě všecka čtyři (q u a dr u pie x i u d i ci u m) sešla se, by dala před sebou věc spo" 
Ječně projednati, rozešla se pak zase, aby každé z nich pro sebe vyneslo rozsudek. Tu 
se pak druhdy přihodilo, že strana v téže věci u jednoho konsilia vysoudila, u dru= 
hého prosoudila. Kompetence soudu centumvirálního odnášela se ke všem a ct i o nes 
in r e m (v i n d i ca t i o nes) práva civilního. Všude konkuroval s centum viry jmenovitě 
u n u s i ude x. · I byly asi již na sklonku republiky na soud centumvirální vznášeny 
obyčejně pouze procesy dědické. Za principJtu byla hlavně q u e rel a i n o ff i c i o s i 
t e s tam e n t i. která se byla vyvinula praksí soudu: cenhimvirálního. vyřizována od 
soudu tohoto. 
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1. ludex projednával a rozhodoval spornou věc vždy jen jako s a m o~ 
s o u d c e (unus žudex). Soudil ode dávna ve sporech soukromoprávních 
všeho druhu. Pouhou odrůdou řečeného samosoudce jest arbžter. O tom 
i onom (iudex arbiterve) zmiňuje se nebo jej předpokládá již zákon XII 
tabulí. Jednotlivý arbiter, v několika málo případech tři arbitri, byli pře::: 
devším povoláni, rozsuzovati takové věci, kde mezi stranami není sporným 
samo právo jejich, nýbrž má porotce jako nestranný znalec spořádati a určiti 
pouze jisté zmatené poměry právní, jichž strany samy nedovedly urovnati 
(tak na př. rozepře mezní, spor o náhradu, kterou měl dáti odpůrci držitel, 
padlý v procesu vlastnickém, rozepře mezi spoludědici o rozdělení dědictví 
a mezi spoluvlastníky o rozdělení společné věci, actio aquae pluviae arcen= 
dae). Podle toho dělily se pak i spory samy na iudžcia a arbitria. 

2. Reciperatores nebo recuperatores byli původně soudcové, kteří ze 
smlouvy mezi státem římským a cizím, o vzájemném poskytování právní 
ochrany příslušníkům jejím učiněné (reciperatio neboli recuperatio) , byli 
dosazováni, aby rozhodli právní rozepři mezi občanem římským a pří::: 

slušníkem státu cizího. Tuto povahu soudců mezinárodních nemají více 
recuperatores na konci republiky a za principatu, kdy stojí před nimi 
proti sobě jako proud strany pouze příslušníci římského státu, cives Ro= 
mani nebo peregrini. Tyto recuperatores pozdějšího řádu nalézáme jak 
v provinciích, tak v Italii zvláště i v samém městě Římě jako soudce 
v právních sporech Římanů s peregriny nebo mezi poddanými peregriny 
různých obcí, posléze i v procesích římských občanů mezi sebou. 

Věci, ve kterých soudili recuperatores, nedají se u vésti na společný 
princip. Jsou to na př. actio iniuriarum, žnterdictum de vi armata, actio 
bonorum vi raptorum nebo procesy o svobodu. V provinciích soudili 
recuperatores v rozepřích všeho druhu. Recuperatores vyskytují se povždy 
pouze v počtu množném a staví se k těmto porotním sborům v protivu 
iudex jako samosoudce. Proces rekuperační byl řízením urychleným, zvlášt~ 
no st to, jež pocházela ze starých rekuperatorních soudů mezinárodních. 
Obzvláště bylo lze obdržeti rekuperatory mimo řádné období porotní. 

II. V Řím ě byli unus iudex nebo arbiter voleni původně pouze zé 
senátorů, na konci republiky také z rytířů. Podle Augustových leges Juliae 
byl zřízen zvláštní s e z na m . por o t c ů (album iudicum, iudices selecti) , 
složený ze čtyř oddělení (decuriae iudicum). Tři první decuriae, ustano~ 
venépro poroty trestní i civilní, byly utvořeny pouze ze senátorů a rytířů, 
do čtvrté, která byla určena pro nepatrnější věci civilní, byli bráni občané 
s polovičním censem rytířským (200.000 sest.), zvaní ducenarii. Císař Kali::: 
gula připojil pátou dekurii. 

Album iudžcum zříditi příslušelo císaři. Praetorové ve městě úřadující 
pak z císařského porotního seznamu, který byl veřejně vyhlášen, sepisovali 
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a vyhlašovali zvláštní seznamy, ze kterých měli býti voleni iudices a arbžtri 
od nich vyžádaní. Výběr rekuperatorů nebyl vázán na album iudicum. 
V mu nic i p i í ch byli porotcové bráni pouze z členů obecní rady (decu= 
riones). A u g u s t u s učinil opatření, aby zasedaly také poroty, obsazené 
jinými municipijními občany. Na soudě místodržícího pro v i n ční h o 
byli porotcové voleni z občanů římských, obývajících v sídle soudním 
(selecti iudices ex civium Romanorum conventu). Též jsou dosvědčeny 
pro provincie zvláštní seznamy rekuperatorů. 

Činnost porotčí byla občanskou povinností (munus publicum), a každý, 
kdo byl povolán za porotce, byl přinucen převzíti tuto službu. Ale zákon 
osvobozoval z jistých důvodů od této povinnosti. Např. byli oprávněni 
úřad porotčí odmítnouti (se excusare) otcové s větším počtem dítek, pak 
veřejní učitelové a lékaři. Praetor pak, prohlásiv v ediktu, že bude hleděti 
k vážným překážkám, uznával za důvody omluvné také nemoc, vyšší stáří 

a podobné překážky. Důvod omluvný musil býti oznámen dříve, nežli 
porotce převzal úřad. 

Co se dotýče vol by soudcovy pro jednotlivý případ, bylo zásadou, 
že žádal"li žalobce i žalovaný souhlasně určitou způsobilou osobu za 
soudce, byla jim tato také bez dalšího povolena. N estaL,li se takový sou" 
hlasný návrh, mohl soudce vybrán býti způsobem dvojím. 

Unus iudex nebo arbiter byl vybírán v ten způsob, že žalobce navrhl 
žalovanému ze seznamu porotčího jednoho za soudce (iudicem ferre) a že 
žalovaný k tomu přistoupil (iudicem sumere). Žalovaný mohl však také 
odmítnouti navrženého, aniž byl povinen udati důvod, jen když odpřisáhl, 
že pokládá jej za stranického (iniquum eierare). Žalobce musil pak učiniti 
nový návrh a jej po případě opakovati vícekráte, a.ž žalovaný se s ním 
srovnal. 

Měl"li býti zřízen soud s rek u per a t o r y, vylosoval magistrat z té 
neb oné širší skupiny více osob (sortitio). Z vylosovaných mohla každá 
strana zamítnouti určitý počet (reiectio). Ti pak, kteří zbyli, zpravidla tři, 
měli činiti soud porotní. Za principatu bylo užito sortitionis, i když měl 
zvolen býti unus iudex. 

§ 64. 

ACTIO. 

1. ,Actio v římském právu procesném znamená s o u dní říz e ní · vůbec, 
jmenovitě pak dvoustranné jednání. které předsebéřou na soudě ten, kdo 
se domáhá soudního uznání svého práva, a jeho odpůrce k tomu konci, 
aby rozepře mezi· nimi vzešlá byla určena (litis contestatio). Actio znamená 
krom toho též pro c e s n Ý pro st ř e dek, kterýmž strany určují rozepři, 
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tedy průpovědnou formuli starého občanského procesu (legis actio) jakož 
i písemnou formuli procesu pozdějšího, jež bývá označena též výrazem 
iudicium. 

Vedle dotčeného procesného neboli formálného má actio též sou::: 
krom oprávní neboli mat e r i á I n Ý význam. Přísluší:::li někomu nárok po 
právu platný, jest jemu tím dána možnost, že prostředkem actiorlÍs, před::: 
pokládajíc, že splní jisté pro cesné náležitosti, jmenovitě že se jemu podaří 
přesvědčiti soudce o právu, ke kterému se táhne, vymůže rozsudek, právo 
jeho na jisto postavující. Tato možnost prostředkem actionis dosíci soudního 
rozsudku, jímž by odpůrce byl odsouzen, neboli, jak my pravíme, pr á v o 
ž a lob n í neboli zkrátka ž a lob a v materiálném srn., sama bývá od Ří::: 
manů též označena výrazem actio. Actio v tomto smyslu jest u Římanů 
v tak úzkém spojení s jednotlivým právním nárokem, na kterém se ona 
zakládá, že zahrnuje vlastně tento právní nárok v sobě. I znamená pak actio 
v materiálném smyslu neuspokojený právní n á r o k sám nebo souhrn více 
neuspokojených právních nároků, pojatý jakožto takový, že lze proň do::: 
síci uznání soudním rozsudkem. Odtud výrazy v pramenech: actio nas::: 
cžtur, amittitur, actionem ha bere, actio competit illi in illum a pod. 

Tento soukromoprávní smysl výrazu actio vysvětluje se již okolností 
tou, že pro každý druh právem uznaných nároků byla dána zvláštní actio 
v pro cesném srn. (legis actio, později formula, iudicžum). K tomu přistou::: 
pilo, že praetor tvořil a mohl tvořiti nové právo výhradně v ten způsob, 
že uděloval a přislib oval nebo odepíral actiones, iudicia (= písemné for::: 
mule procesné), čímž uznával nebo neuznával právní nároky jen nepřímo. 
Pochopitelno, že též římští právníci, jednajíce o právních nárocích, mají 
na mysli vytčenou procesnou stránku jich a určují místo právních nároků 
samých actiones, v nichž jsou ony uzavřeny. Toto právnÍ-.pojímání zůstalo, 
i když byly již zanikly proces s formulemi a pravotvorná činnost prae::: 
torova, které k němu byly daly podnět. 

II. Podle relativné nebo absolutné povahy subjektivného práva, na 
kterém se zakládají, třídí se actiones v actiones in personam a v actiones 
zn rem. 

1. Actio jest in personam neboli personalis nebo též zkrátka actio, 
když vzchází z práva o b I i g ač ní h o . Právo obligační však jest právem rela::: 
tivným, právem obsahujícím hned od vzniku svého právní nárok nebo více 
právních nároků pouze proti určité jednotlivé osobě, pr9ti dlužníkovi. Po::: 
vinnost, odpovídající právu obligačnímu, může býti porušena pouze od 
této určité osoby, a jediné proti ní může směřovati nárok neuspokojený, 
tedy i actio. Actio in personam kryje se takto úplně s obligačním právem, 
na kterém se ona zakládá. Actio tu znamená obligační právo samo jakožto 
žalovatelné. 
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2. Actio in rem neboli vindicatio, petitio opírá se o právo a b s o I u t n é 
buďsi o právo věcné nebo dědické, buďsi o absolutné právo rodinné (mo~ 
otcovskou, manželskou) nebo o právní postavení osoby (status) jakožto 
poměr: půso~ivý rovněž po právu absolutně. Povinnost, odpovídající ab::: 
solutnemu pravu nebo právnímu poměru, jest předem negativní a všeobecná 
a m~že .,tedy ?ýti od každého porušena. Nesplní"li kdo této povinnosti, 
vzc~~zeJ~ proh ~ěmu nové, na jeho osobu obmezené právní nároky obsahu 
pO"ItIvnIho, totIž nároky, aby odstranil stav porušující právo (vydal věc, 
osobu), po · případě aby nahradil škodu. K dobývání těchto nároků slouží 
acti~ .in ~:e,m: T out~ ~e tedy k platnos~i přivádějí také jen právní nároky 
protI urClte Jednot1tve osobě. Ale protI actio in personam jest přece ten 
rozdíl, že nároky ony se vyvinuly z absolutného právního poměru teprve 
~.or~šením nebo popíráním jeho určitou osobou. Vedle nároků proti ru::: 
sIteb práva může absolutné právo (negativní právní nároky proti každému 
třetímu) dále trvati. Zavírajíc jen (neuspokojené) nároky proti jedriotlivé 
osobě, nevyčerpává actio in rem právo, z něhož vzešla. . 

III. Actiones sloužívají prospěchům pouze soukromým. Bývaji acti::: 
ones privatae. Odchylkou odtud jsou actiones populares. Jsou to actiones, 
zavedené k ochraně veřejného prospěchu, kterými muze na tom, kdo se 
dotkl prospěchu veřejného, každý občan dobývati civilním procesem po::: 
kuty.peněžné s tím účinkem, že litiskontestací stávají se vlastními, soukro::: 
mýmI riár?ky žalobcovými a výtěžek z vítězného procesu připadá jemu 
samému. Zádá"li současně více občanů, by směli nastupovati na rušitele 
o~ecného prospěchu, povoluje to magistrat tomu, kterého pokládá za nej::: 
blIžšího nebo. nejzpůsobilejšího. Přede všemi má míti přednost ten, jehož 
soukromý prospěch byl porušen zároveň s veřejným. 

IV. Actiones jsou temporales nebo perpetuae podle toho, zdali jsou 
omezeny na urč'Ítou dóbu čili nic. . 

Praetor omezil některé jím zavedené actiones ex delicto poenales, zvláště 
všechny actiones populares a některá interdicta na annus utilis, a to buď 
~ří~~ v ediktu (»in . a,n~o, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, 
zudzczum dabo«), bud Jen v praksi soudní. Na stejnou dobu, po případě 
na 6 neb 2 měsíce byly omezeny actiones aedilicžae ze smlouvy trhové 
(actio quanti minoris a redhibitoria). ProHa"li tato lhůta, aniž bylo došlo 
k litiskontestaci, byla actio neúčinná. Nebo proti ní pak příslušela exceptio 
temporis, podrobněji exceptio annalis, valbu praetorově vyhlášená (»Si non 
plus quam annus est, cum experiundi potestas fuil(), po případě exceptio 
sex, duo mensium. Exceptio temporis mohla býti vložena do formule od 
magístrata, jak se podobá, i když žalovaný byl tak nenavrhl. V případech 
těch, kde magistrat již v ediktu samém prohlašoval, že dá iudicium jen 
do té neb oné doby, byla exceptio temporalis stálou vložkou formule. 
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V případech těch, kde formula actionis musila býti vyžádána do určité 
doby, byly nároku žalobnímu přiznány právní účinky jen na jistou dobu 
a byla jemu tedy uložena zákonem jaksi lhůta končící. Actiones tohoto 
druhu bývají jakožto actiones temporales, po případě annuae nebo anna~ 
les, lišeny od ostatních, které, nejsouce podrobeny takovému časovému 
omezení, zovou se actiones perpetuae. Lhůty dotčené byly počítány utiliter.1 

Vyloučena jest actio temporalis teprve, když prošel poslední den propadné 
lhůty celý. 

Za principatu byly též některé actiones civiles omezeny zákonem nebo 
právem obyčejovým na určitou dobu, přesahující namnoze dobu jednoroční. 
Např. byla stanovena pět i let á lhůta pro querela inofficiosi testamenti. 

§ 65. 

PROMLČENÍ ŽALO B. 

Císař T h e o d o s i u s II. ustanovil (424 po Kr.), že veškeré posud co 
do času neomezené žaloby (actiones perpetuae) mají se pro mlč e t i ve 
30 letech, t. j. mají tím, že oprávněný jich nevykonal po celých 30 let, po~ 
zbýti právní činnosti. Pozdějšími, najmě J u s t i n i a n o v Ý m i zákony byly 
odstraněny některé ještě zbylé výjimky a byla pro některé případy stano~ 
vena delší lhůta promlčecí, zvláště čtyřicetiletá.2 

Actio, jež byla dosud perpetua, není i po zákonu Theodosiově hned 
od p-ůvodu dána jen na určitou dobu, jak tomu bylo dříve při actiones 
temporales. Zrušuje se teprve vnější, samostatnou okolností, totiž nečin~ 
ností, mlčením oprávněného (»iugi silentio«) , trvajícím po určitou dobu. 
Je::li tedy oprávněný činným před uplynutím 30 nebo 40 let, přetrhuje se 
tím promlčení. Při actiones temporales takové přetržení v st~rém právu místa 
nemělo. Pro promlčení žalob platí tato pravidla: 

1) To znamená zde, že lhůta nepočala běžeti, dokud oprávněný pro pomíjející pře~ 
I kážku (pro svou vlastní nezaviněnou nepřítomnost nebo omluvitelnou nevědomost, pro 

nepřítomnost odpůrce, nikým neobhájeného (i n d e fen s u s), pro překážky v osobě 

magistrata) nemohl ještě ani jednou předsevzíti litiskontestace, dokud neměl,. jak p~ameny 
praví, agendi facultatem (experiundi potestatem). Nastala~h ale Jednou 
agendi facultas, počínala běžeti lhůta zákonná, běžíc pak dále nepřetržitě den po dni, 
aniž by se projití její již zdržovalo, kdyžby se později vyskytla některá z dotčených 
překážek. Tempus utile toto počítá se tedy částečně jinak, nežli tempus utile v § 56, 
III. uvedené, počítá se, jak se vyjadřují novější, u t i li t e r r a t i o n e in it i i, co n t i nu e 
ratione cursus. 

2) Z promlčení vyjímá se naprosto podle práva J ustinianova jen ještě několik málo 
žalob, na př. žaloby fisku pro berničné pohledávky, tak zv .. dílčí žaloby, na kolik směřují 
k rozdělení společné věci, ne však též co do ostatních nároků ze společenství (pro ná~ 
klady, vzatou škodu a pod.), vindicatio in libertatem a vindikace kolona pánem jeho. 
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1. promlčení žaloby poč í nás e tou dobou, kdy jest actio nata (»ex 
quo actio competitet semel nata est«). Odtud u nás řehole: Actioni nondum 
natae non praescribitur. Actio jest pak nata, jakmile vzešel p~o oprávně~ 
ného přítomně působivý a neuspokojený nárok žalovatelný. Jde~li o ná~ 
roky z práva absolutného (actiones in rem), není actio nata již tou 
dobou, kdy právo povstalo, nýbrž teprve, když určitá osoba právo to p o~ 
ruš i 1 aJ Co se týče práv obl i g ač n í c h, jest míti na mysli, že když není 
určen zvláště čas splnění obligace, věřitel může pohledávati ne pro d l 'e~ 
n é h o splnění jejího. I počíná se actio in personam promlčovati zpravidla 
od samého zřízení obligace, tedy jmenovitě hned ode dne, kdy se stala 
smlouva obligační. Jestliže právo obligační jest závislé n a v Ý min c e od~ 
kládací nebo jest jemu uložena 1 h ů t a poč í na c í, není actio nata a ne~ 
počíná se promlčení, dokud v)Tminka se nesplnila nebo lhůta neprošla. Při 
obligacích směřujících k plnění občas se opakujícímu, na pře při nárocích 
na roční nebo měsíční důchody nebo na úroky, počínají se promlčovati 
jednotlivé nároky každý zvláště a samostatně dnem, kdy ty neb ony dávky 
byly splatny. Ale podle zvláštního předpisu Justinianova nelze, když 
zanikla promlčením actio o kapitál, k platnosti . přivésti nároků pro za~ 
držené úroky. 

II. Doba promlčecí má zpravidla tři ce t let. Z pravidla toho vyňaty 
jsou četné actiones, jsouce podrobeny promlčení tu kratšímu, tu delšímu. 
Dei š í promlčení platí na pře pro žaloby k o s tel ů a zbožných nad a c í. 
Zákonodárství J ustinianovo tu kolísalo. Naposled J u s ti n i a n podrobil 
actiones kostelů a zbožných nadací, které by jinak zanikly po 10, 20 nebo 
30 letech, promlčení 40letému. 

III. Promlčení předpokládá dále, že oprávněný byl ne čin n Ý m po 
celou dobu promlčnou. Přivede~li tedy oprávněný nárok svůj k platnosti 
oproti zavázanému před tím, nežli vyprší lhůta promlčecí, pře trh u je se 
tím promlčení. Přetržení (temporis interruptio) má v zápětí, že posavadní 
nečinnost oprávněného nemá již právních účinků a pro budoucí nečinnost 
jeho počíná se celá lhůta promlčecí znova. Promlčení se přetrhuje tím, že 
žalob a, v z nes e n á n a s o u d nebo na rozsudího, byla oznámena žalo ~ 
vanému. Byl~li nato žalovaný odsouzen, jest nárok, z rozsudku toho vzniklý 
(aétio iudicati), podroben novému promlčení, a to 30letému. Jestliže však 
proces zůstane ležeti, má místo promlčení 401eté, které se počíná od po~ 
sledního procesného úkonu Ct. zv. promlčení litispendence). Nelze~li do~ 
ručiti žaloby, na pře pro nepřítomnost odpůrcovu, může promlčení býti 
přetrženo oh r a z e ním, l,lčiněným na soudě, po případě u vrchnosti obecní 

1) Na pře při actiones in rem na vydání věci (rei vindicatio, actio hypothecaria, 
hereditatis petitio a j.) jest actio nata teprve, když béře věc v držení někdo jiný nežli 
vlastník, zástavní věřitel, dědic atd. 
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nebo veřejným vyvěšením ohrazení v bydlišti odpůrcově. Promlčení se pře~ 
trhuje krom toho ještě tím, že zavázaný u zná oproti oprávněnému právní 
nárok tohoto přímo nebo i nepřímo, jako částečnou splátkou dluhu, place~ 
ním úroků, vydáním nového dluhopisu, zastavením věci nebo rukojmího. 

Od přetržení promlčení lišiti jest st a ven í jeho. Dokud okolnost sta~ 
věcí trvá, promlčení nemůže se počíti, aniž, počalo~li se před tím, než pře~ 
kážka nastala, pokracovati. Novější praví, že tu praescriptio dormit. Od~ 
padne~li však stavěcí důvod, promlčení běží dále v ten zpúsob, že .se včítá 
též doba, proběhlá před nastoupením překážky. Důvody stavěcí JSou na 
př. nedospělost oprávněného a nezletilost jeho, tato však jen, jde~li 
o žaloby, podrobené promlčení kratšímu nežli třicetiletému, pak jisté p ř e~ 
k á ž k y, pro které není lze žalovati, jako lhůta k soupisu dědictví, poskyt~ 
nutá dědicovi zavázaného. Hledíce k tomu praví novější příliš všeobecně; 
agere non valenti non currit praescriptio. 

IV. Ú čin e k promlčení žaloby jest, že actio zaniká úplně. Příslušíť 
proti ní žalovanému exceptio temporis, zvláště exceptio neboli praescriptio 
XXX vel XL annorum. Kde actio vyčerpává úplně právo, na kterém ona 
spočívá, jako při actiones in personam pozbývá tím celé ono právo žalo~ 
vatelnosti. Při actiones in rem však promlčením žaloby měn í se pouze 
právo absolutné. Pozbyvši právní účinnosti pouze proti jednotlivé urči~é 
osobě (proti rušiteli práva) a jejím právním nástupcům, zustává pŮSObl~ 
vým proti všem ostatním. 

§ 66. 

LEG I S A CTI O NES. 

I. Podle nejstaršího práva civilního byla soukromoprávní rozepře mezi 
občany římskými určována in iure vzájemnými ústními řečmi procesných 
odpůrců i magistrata soud konajícího, k nim~ b:lo při~'ojov~no druhdy 
ještě to neb ono jednání namnoze ·obrazné. RečI s~ran I ~~gIstrat~, obsa~ . 
hovaly vedle částí pohyblivých, přizpůsobených Jednothvemu pnpadu, 
kusy pevné, jež musily býti učiněny podle předepsaných formulí, sdě~ 
laných zpravidla přesně podle znění zákona lidového ([ex). I zvaly se 
jak tyto za vzorec sloužící průpovědné form~le, tak. i ~ormulv~' které byl: 
podle nich in iure proneseny se zřetelem k Jednothvemu pnpadu, legls 
actiones. Ve svých pevných kusích staly se legis actiones ponenáhlu na~ 
prosto nezměnitelnými. Sebe menší odchylka od předepsaného znění for~ 
mule měla po případě v zápětí, že strana dopustivší se onoho nedopatře~í 
padla v procesu (causa cadere).l Druhdy libovolná změna ve formuh, 
jako připojení výjimky nebo lhůty, činila legisakci neplatnou. 

1) Na př. prosoudil, kdo žaluje pro pořezané viničné révy, užil ve formuli slov~ 
v i t e s místo výrazu ar bor e s (se. s u c c i s a e), vyskytujícího se v zákonu XII tabulI. 

Také spoluúčinkující magistrat byl ve svých řečech k stranám vázán na 
pevné formuláře. Obzvláště bylo předepsáno 'pro každé řízení legisakční, 
které se dělo na soudě, že magistrat musí při něm užiti nezbytně jednoho 
z tria verba sollemnia (certa legitima) , jež zněla »do, dico, addico«. 

Formule legisakční jsou umělými výtvory nejstarší pravovědy. Složili 
je pontifices. Slovem »legis actio« neoznačuje se pouze procesná formule, 
nýbrž také, jako výrazem »)lege agere«, obřadné jed n á n í, které se koná 
průpovědnými formulemi, přizpůsobenými slovům zákona lidového, ob~ 
zvláště i celý legalní proces občanský, při němž bylo užito formulí prů>' 
povědných. Pro tento proces bylo pět základních forem, modi lege agendi. 
Každá z nich jest označena podle význ,\čného pro ni kusu řízení. Ko>' 
naloť se 'lege agere sacramento, per iudicis postulationem, per condictionem, 
per manus iniectionem ' a per pignoris capionem. 

Z těchto forem pro cesných jedna, a to legis actio per pignoris ca>' . 
pionem, jsouc mimosoudním, svémocným dobýváním právního nároku, 
nevyžadovala součinnosti soudního magistrata. Ostatní byly vesměs vá", 
zány na místo s o u d 11 í (ius) , a to na soud v Řím ě. Z nich legis actio 
per manus iniectionem sloužila zase k dobývání práva donucením (exekucí), 
ostatní tři však, legis actiones sacramento, per iudicis postulationem a per 
condictionem, nesly se k ustavení právní . rozepře a tím k přípravě pro 
řízení porotní. Ale soudní legisakce užívá se též v říz e n í nes por n é m : 
in iure cessio, manumissio vindicta, adoptio a emancipatio konaly se před 
soudním magistratem ve formě legisakční. 

Jak základní formy legisakčního procesu (modi lege agendi), tak 
i jednotlivé formule (actiones) , jež byly jich pevnými částmi, měly svůj 

základ v zákonech komitialních (leges). Z toho se dává, ž'e leges actiones 
byly omezeny na občany říinské, kdežto peregrini byli z nich vyloučeni, 
jako také pozdější iudicium legitimum, jež zaujalo později místo legisakcí, 
bylo možné pouze inter omnes cives Romanos. 

Jako formální řízení musil i materielní právní nárok býti uznán lege, 
a mohly tedy procesem legisakčním býti přiváděny k platnosti pouze ony 
nároky, které zakládaly se přímo na zákonu lidovém nebo byly z něho 
odvozovány alespoň interpretatione. 

II. Legis actio sacramento. Sacramentum starého procesu občanského 
znamená v dobách, ze kterých jsou naše zprávy o něm, především částku 
peněžnou, kterou každá strana procesná měla dáti v sázku s tím, že pro>' 
soudí~li, -peníze od ní v sázku dané propadnou pokutou státní pokladně. 
Krom toho užívá se výrazu sacramentum k označení úkonu onoho dání 
v sázku.1 Řečená suma peněžní bývala původně skládána hotově v určité 

1) Cf. Gai. 4. 12-16. - Co sacramentum při agere sacramento původně znamenalo, 
o tom proneseny byly od novějších spisovatelů nejrůznější domněnky. Nejvíce zamlouvá 
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svatyni, a vybrala si pak, když byl vydán konečný rozsudek soudcovský, 
čímž bylo též rozhodnuto, čí sacramentum bylo dáno v sázku právem či 
neprávem (sacramentum ius{um, iniustum iudicare), strana v procesu zví~ 
tězivší svou sázku, kdežto částka, složená od odpůrce padlého v procesu, 
byla zadržena pro aerarium a bylo jí užito pro veřejné oběti. Později 
stala se ta změna, že summa sacramenti nebyla více skládána v hotových 
penězích, nýbrž bylo pouze příští zaplacení její zabezpečeno, a to tím, 
že pro ně byli zastaveni magistratovi rukojmové, zvaní praedes sactamenti. 
Teprve po vydání rozsudku, právní spor rozhodujícího, vzešla straně pro~ 
soudivší povinnost, plniti sumu sacramenti a byla částka ta -po případě 
dobývána na praedes sacramenti. 

Poena sacramenti činila podle zákona XII tabulí 500 assů, když před~ 
mět sporný měl hodnotu alespoň 1000 assů, 50 a'ssů pak při věcech ne~ 
patrnějších a při všech rozepřích o svobodu člověka, a to tu favore libet~ 
tatis, by ulehčen byl úkol adsertorovi libertatis. 

A. Sacramenti actio byla hlavním k ustavení právního sporu a k roz~ 
sudku vedoucím soukromým procesem nejstaršího práva civilního: Sacra~ 
menti actio generalis erat (Gai. 4, 13). Bylo jí lze užíti všeobecně vy~ 
jmouc, že by v jednotlivém případě tím neb oním zákonem byl jako 
výlučný předepsán jiný modus lege agendi. Sloužila především k soudnímu 
provedení civilního práva vlastnického (dominium ex iure Quiritium). Zde 
žádalo se krom dostavení se obou stran, aby na soud dopravena byla 
také věc, která byla předmětem sporného práva vlastnického.! Jestliže věc 

se hypothesa, podle které slovem s a c r a m e n t u m, jež Znamená jinak přísahu, zejména 
vojenskou, rozuměla se také v řízení legisakčním pří s aha. Zdá se, že v nejstarší době 
strany pro cesné na soudě stvrzovaly své právní tvrzení přísahou. Úkolem soudcovým 
bylo pak rozhodnouti, která přísaha je spravedlivá. Čí přísaha prohlášena byla křivou 
(sacramentum iniustum), musil se vykoupiti z hněvu bohů peněžitou pokutou, které bylo 
užito k obětem. Časem však odpadla přísaha a slova sacramentum užívalo se o sumě 
peněžité samé, jež. bývala od stran pro cesných dávána v sázku. 

1) Byla~li to věc nemovitá, odebíraly se původně strany se soudním magistratem 
na pozemt!k, kdež předsebráno bylo man u m co n ser e r e (vindikace a kontravindikace). 
Pozuěji nechodíval však již magistrat sám na sporný pozemek, nýbrž strany, přišedše 
na soud a vyzvavše tam sebe navzájem k odebrání se k pozemku (e x i u r e man u m 
consertum vocare), šly tam bez magistrata, ale se svědky, a vrátivše se s hrou~ 
dou pozemku k magistratovi, vykonaly na hroudě, zastupující celý pozemek, legisakci. 
Za doby Cic e r o n o v y konečně strany brávaly hroudu hned od počátku s sebou 
k soudu, položily ji však pro zatím opodál magistratského tribunalu. Na to bylo před 
tribunalem předsebráno e x i u r e man u m co n ser t u m vo car e. Jeden z proucích je 
zahajoval na př. slovy: »Fundus, qui est in agro, qui Sabinus vocatur, eum 
ego e x i u r e Q u i ri t i u m m e ume s s e a i o; i-IÍ d e i b i ego t e e x i u r e man u m 
co n ser t u m vo c 0.« Odpověď vyzvaného zněla: »U n d e tu m e e x i u r e man u m 
consertum vocasti, inde ibi ego te revoco.« Praetor na to pronesl: )Suis 
utrisque superstitibus praesentibus istam viam dico. lnite viam« a, když 
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celá nebo část její ji představující byla přítomna na soudě, dálo se ustavení 
r~z~pře o yvlastnictví v této formě. Domáhající se práva uchopil se rukou 
V~~l, na pro otroka,. a pronesl slova: »Hunc ego hominem ex iure Quž~ 
rztzum meum esse alO secundum suam causam, sicut dixi: ecce tibi vžn:: 
dictam. in~posui:« . yPři yposledních slovech dotkl se věci prutem (festuca 
nebo vzndzcta), JeJz drzel v druhé ruce. Prut ten představoval kopí (hasta) , 
s ~m?ol to pravéh? římského vlastnictví. Celé toto osvědčení práva vlast:: 
nlckeho slovem 1 skutkem slulo vindicare. Nato odpověděl odpůrce 
týmiž slovy i činy (kontravindikace). Po té praetor nařídil: )Mžttžte ambo 
homžnem.« Oba skutečně otroka z ruky pustili, načež prvni vindikant otázal 
se kontravindikanta: »Postulo, anne dicas, qua ex causa vžndicaveris«.l 
~bd:žev od něho odpověď: )~us feci, sicut vindictam imposui«, první 
vIndIkant vyzval odpůrce k sázce sakramentní, řka: »Quando tu iniurža 
vindicavisti, qužngentorum aeris sacramento te provoco.« Kontravindikant 
pak odpověděl: »$imiliter et ego te.« Sacramentum bylo pak hotově 
složeno, nebo, jak později platilo, byli pro ně zastaveni praedes sacra:: . 
menti. Konečně magistrat secundum alterum eorum vindicžas dicebat, t. j. 
spořádal stav držeb ní na dobu trvání procesu tím, že podle svého vol:: 
ného uvážení přiřknul té neb oné straně do ukončení procesu prozatímně 
držení sporné věci. Strana, které byly přiřčeny vžndžcžae, musila odpůrci 
svému dáti praedes litis et vžndiciarium, to je rukojmě za to, že padne~li 
ona v procesu, vydá jemu spornou věc i s plody mezi tím těženými (lis = 
res, vžndicžae = fructus).2 

~. S,tejné p~ocesné formy, jaká sloužila k soudnímu dobývání práva 
vlastnIckeho, UŽIto bylo, i když před soudním magistratem byla k plat:: 
nosti přiváděna ostatní civilní p r á va a b s o I u t n á. Actíones z práv těchto 
slovou proto též všecky vindicationes, nebo hledíc k tomu) že při nich 
všec? jako při žalobě vlastnické (rež vžndicaHo) agere stran směřovalo 
protI spornému předmětu samému, in iure přítomnému, actiones in rem. 
l mělo sacramento in tem agere průchod zejména při vindicationes here~ 

pak strany odstoupily k blízké hroudě, zvolal na ně: )R e d lt e v i a m«, načež ony vzavše 
h~oudu, vrátily se s ní zase k tribunalu. Podobným způsobem, jako při pozemcích hrouda, 
predstavovala věc celou při stavení cihla, při movitých věcech pak, které bylo nesnadno 
n~. so~d d.opravi~i, jako při sloupu, lodi nebo stádě, kousek vzatý ze sloupu nebo z lodi, 
pn stadu JednotlIvá ovce nebo i jen chumáč vlny z ní. 

y, ,I) C a u s a zde znamená nepochybně důvod nabývací. Před těmito slovy bývalo 
UZlvano formule: »Quando in iure te conspicio, postulo, anne far auctor«. 
Slovy těmi dála se actio in actorem praesentem (Cic. pro Caec. 19,54), t. j. vyzvání, kterým 
': procesu evikčním kupitel žádal svého auktora (mancipanta) in iure přítomného, by se 
Jeho zastal v procesu. 

2) V procesech mezi římským státem a občanem v in d i c i a e měly býti přiřčeny 
vždy státu, v procesech o svobodu pak vždy ve prospěch svobody. 
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ditatis, servitutis, filii, a legitimae tutelae adgnatorum. To platí též o ro:: 
zepři o svobodu člověka (controversia de libertate). 

c. Legis actio sacramenti sloužila také soudní ochraně p r á v ob:: 
I i g a ční ch. Hledíc k tomu, že žalující věřitel ve formuli legisakční uváděl 
žalovaného jako osobu jemu zavázanou k určitému plnění, zvalo se na:: 
stupování věřitelovo na dlužníka agere in personam. O podobě, kterou 
měla legisactio sacramentž in personam, jsme téměř beze zpráv. Dva sem 
náležející formuláře dochovaly se u Valeria Proba. Jeden »aio te mihi 
dare oportere«, jest vzorcem pro právní tvrzení žalobcovo. Když na to 
odpověděl žalovaný přímým popřením dluhu, následovalo provocare sacra:: 
mento, při čemž bylo žalobci užíti slov těchto : »)Quando negas, te sacra:: 
mento quingenario (quinquagenario) provoco.« " 

III. Legis actio per iudicis postulationem. List Veronského rukovisu,. na 
němž od Gaja popsáno bylo lege agere per iudicis postulationem, Jest 
ztracen. Zachována jest u Val. Prob. pouze formule, jíž vznášena byla na 
praetora žádost, aby dosadil soudce. Zní: »)Te praetor i~dice~ arbitrumve 
postulo uti des.« Pole této legisakce omezovalo s~ n,a actzones zn. p~rson~m . 
Byla určena pro arbitria starého práva, tedy zeJmena pro .arbltrza ~nl.um 
regundorum, familiae erciscundae a aquae pluviae a~ce~dae I pro ~rbltr.lUm , 
liti aestimandae na základě rozsudku nebo confesszonls certae rel debztae. 
Krom toho bylo jí lze užíti ve všech případech, kde obligatio nesla se 
k dare oportere, konkurujíc zde elektivně s legis actiones sacramenti in 
personam nebo per condictionem. , 

IV. Legis actio per condictionem. Z Gajova výkladu o lege agere 
per condictionem zachoval se v rukopise Ver?n~kém pouze :ávěr~k. v~o~ 
vídáme se z něho, že actio tato slula condlctLO proto, ponevadz pn nI 
žalobce vyzýval (condicere = denuntiare) odpůrce, aby dostavil se dne 
30. před soudního magistrata k dosazení soudcovu. Condictio tato byla 
zajisté prohlášením, učiněným pouze od žalobce proti žalovanému, a dála 
se před magistratem in iure. , 

Legis actio per condictionem sloužila pouze k dobývání o b I i g a č:: 
ní c h p r á v, směřujících k dari oportere , jehož předmětem bylo certum. 
Byla zavedena lege Silia neználného stáří jako actio certae pecuniae, ~ege 
Calpurnia pak rovněž neznámého stáří jako actio de omni certa re. Z Jaké 
potřeby se tak stalo, prohlašuje G aj u s za velmi záhadné, jelikož pro 
dari oportere bylo prý lze agere již bez toho buď sacramento nebo per 

iudicis postulationem. 1 

J) Nelze pochybovati, že co n d i ct i o v řízení s písemnými ,formulemi, a to, a ct~ o 
cer t a e cr e d i t a e pec u n i a e i co n d i cti ode cer tar e souvIsela s touto legls act~o. 
I bývaií některá procesná zřízení, vyskytující se v právu klasickém při řečených kon,dlk~ 
cích, od našich spisovatelů připisována jíž legisakcím ze zákonů Siliova a Kalpurmova 
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V. Legis actio per manus iniectionem sloužila především k tomu, aby 
,byla zahájena personální exekuce z rozsudku znějícího na určitou sumu 
peněžnou. Tato manus iniectio iudicati byla upravena již zákonem XII 
tabulí. ' Podle obdoby této manus iniectio iudicati měla, a to též již podle 
zákona XII tabulí, průchod manus iniectio proti dlužníkovi, který byl in 
lure uznal dluh peněžný (aeris confessus). Různými zákony pak byla 

-některým obligačním nárokům poskytována ta výhoda, že mohly býti d o:: 
bývány legis action: per manus iniectionem, aniž musily býti dříve určeny 
na soudě nálezem. Rízení se tu však odchylovalo více méně od původ:: 
ního tvaru oné legisakce. I jsou u G a j a (IV. 21 sq.) rozeznávány tři zá:: 
kladní formy: manus iniectio iudicati, manus iniectio pro iudicato a manus 
žniecto pura. 

1. Actor nastupující manus iniectione iudicati oslovil in iure odpůrce 
touto formulí: »Quod tu mihi iudicatus (damnatus) es sestertium decem 
milia quandoc non solvisti, 'ob eam rem ego tibi sestertium decem milium 
iudicati manum inicio.« Při posledních slovech vložil · naň ruku. Proti 
tomuto uchopení iudicatus nemohl více na soudě sám se brániti, ne:: 
mohl manum sibi depellere et pro se lege agere, nýbrž měla::li manus 
iniectio býti brána v odpor, mohlo se tak státi pouze od třetího, řečeného 
vindex. Zakročení vindexovo za odsouzeného dlužníka záleželo ve forem:: 
ném in iure předsevzatém manum depellere, jímž vindex osvobozoval 
dlužníka od věřitele na dobro. O tom, v jakých formách konalo se další 
soudní řízení mezi věřitelem a vindexem, jednajícím za odsouzeného, 
prameny zpráv nepodávají. 

2. Při manus iniectio pro iudicato zněla závěrečná formule žalob:: 
<:ova: »)ob eam rem ego tibi pro iudicato manum inicio«. J inak však řízení 
bylo úplně stejné jako při manus iniectio iudicati, tak že obzvláště odpor 
proti manusinjekci mohl býti kladen zase také pouze zakročením vindexa. 
Za manus iniectio pro iudicato pokládati jest zajisté již manusinjekci na:: 
řízenou zákonem XII tabulí proti dlužníkovi, který byl in iure uznal dluh 
peněžní (aeris confessus). Jak pak Gaj us uvádí, daly manusinjekci pro 
1udicato průchod lex Publilia proti hlavnímu dlužníkovi, jestliže tento 
nenahradil do 6 měsíců, co byl zaň sponsor věřiteli zaplatil (depensum), 

.a bývá v nich nebo i v jiných výhodách, jimiž prý vynikala legis actio per condictio~ 
nem nad řízením sacramento nebo per iudicis postulationem nebo i v důvodech práva 
materielního spatřován podnět jejího zavedení. A vskutku jest velice pravděpodobným , 
že sponsio a restipulatio tertiae partis, vyskytující se v procesu s písemnými 
f ormulemi při a ct i o c e rt a e cr e d i t a e pec u n i a e, byla zavedena již pro agere de 
certa pecunia ex lege Silia, by jí nahrazena byla obdobná sázka sacramento. Ale nezdá 
se, že by 1ege Silia a Calpurnia byla věřiteli poskytnuta také možnost vyřízení právní 
rozepře urychliti tím, že by uložil žalovanému dlužníkovi in lure přísahu o nároku žalob~ 
ním (i u s i u ran dum i n i u r e cl e 1 a t u m), již ' pak žalovaný musil vykonati nebo vrátiti 
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lex Furža de sponsu proti věřiteli pro to, čeho byl dobyl na sponsorovi 
nebo fidepromisorovi nad pars vžrilžs, a jiné četné leges ve mnohých . 
případech. 

3. Formule, ve které věřitel, předsebíraje manus žnžecfžonem puram, 
uváděl důvod žalobní, končila prostě slovy: »ob eam rem ego tžbí manum 
žnício«. U chopenému bylo zde, chtěl::li bráti manusinjekci v odpor, dovo~ 
leno manum sžbz depellere et pro se lege agere. Nepotřeboval tedy již 
vindexa. Jak G aj u s uvádí příkladem, manus žniectio pura nastupovala 
Zege Furža testamentarža proti tomu, kdo byl jako legatum nebo dar 
mortis causa přijal více než 1000 assů a lege Marcia proti věřiteli na 
vrácení přijatých úroků lichvářských. 

Lex Vallia asi z 2. století př. Kr. dovolila každému, na kterého by 
se nastupovalo manus žnžectžone, vyjmouc, že by šlo o žudicatum nebo 
depensum, aby platnosti její odporoval sám. Odtud musil postaviti vin~ 
dexa již jen žudžcatus a ten, za něhož se stalo depensum. 

VI. Legžs actžo per pžgnoržs capžonem. Tato Zegžs actio záležel~ ve 
svémocném zajetí věcí dlužníkových věřitelem. Užito bylo při tom určitých 
slov. Ale vše to nedálo se in žure, ba pignoris capžo mohla se státi také 
v nepřítomnosti dlužníkově i v diesnefastus. Proto někteří římští právníci 
ji nepokládali za legisakci. Dlužník, jehož věci byly tímto způsobem za~ 
jaty, mohl je do určité lhůty vykoupiti penězi (pignus luere). 

Pohledávky, pro které měla průchod legis actio per pžgnoris capžo~ 
nem, měly vesměs povahu veřejnoprávní nebo sakrální. 

§ 67. 

INTERDICTA. 

I. Rozmanité právní poměry, civilním právem neuznávané, byly soudně 
chráněny řízením, které lišilo se od obecného procesu hlavně tím, že právní 
rozepře byla na soudě zahájena v ten způsob, že magistrat k návrhu jedné 
soukromé strany vydal proti druhé, rovněž přítomné, úst n ě r o z k a z, jejž 
učinil z á v i s I Ý m na tom, jsou~li tu ty neb ony okolnosti, jím samým posud 
nevyšetřené, takže teprve po vydání tohoto podmíněného rozka~u magi~ 
stratního otázka, zda jsou tu vůbec okolnosti podmiňující magistratský 
rozkaz, a zdali jemu bylo vyhověno, mohla býti učiněna předmětem po~ 
rotního vyšetřování a rozsouzení. Takový podmíněný magistratský rozkaz, 
o jehož závaznosti bylo nalézáno teprve dodatečně porotním řízením, sluje 
všeobecně interdžctum. 
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fnterdicta, ~č býv~jí odlišována od actiones, bývají zase druhdy jim 
stavena na roven, ba I zahrnována ve výrazu actžo. Obzvláště mluví se 
v pramenech často o žryterdžcto agere. 1 

. II. lnterdžcta t o zdě 1 uj í s e co do formy: 

1: v lnterdžctum může obsahovati přikázání činnosti positivné a zove se 
pa~ te~ d,ecretum nebo obsah~je nějaký zákaz (prohžbere, zpravidla . slovy 
~vzm fzen veto«) a slove pak znterdžctum v užším smyslu. Hledíc k tomu 
ze ~ek:e~em zase může býti nařízeno buď vydání věci osobě nebo uve~ 
d~~l ve Cl :, pře~ešlý stav (restžtuere, slovem restituas) nebo předložení 
':.~CI: po ,prtpa~e pos~~vve,ní osoby k soudu (exhibere, slovem exhžbeas), 
trtdl s~ ~nte~dzcta v SlrSlm . smyslu na žnterdicta restžtutoria, exhžbitorža 
a prohzbztona. 

v 2. Podle, toho, zdal! r~~kaz ,čelí proti jedné procesné straně nebo proti 
obe~a strana~, rozez~avaJ1 se znterdicta simplicia a duplicia. Že pak v in~ 
te,rdlktech, d~oJstrannych roz~az směřuje stejnou měrou proti oběma stra~ 
n~m, zaklada se, na ~o~, že při těchto interdiktech zaujímají obě procesné 
stra~y post~venl v steJne v ten způsob, že se každá strana pokládá zároveň 
za zalobce 1 za zalovaného. Jednostrannými jsou všecka interdicta resti~ 
t~tori~ a exhibitoria i převalná část interdiktů prohibitorních. Z oboustran~ 
nyc~ JSou hlavně interdicta retinendae possessionis, jmenovitě Vti possi~ 
detzs a Utrubi. 

I!I: ~ ~ ář,í m svým sahají interaicta zajisté do dob, kdy legis actiones 
byl: Jves~e .Jedm?u form?u legitimního procesu občanského. Právní poměry 
ch:a~e~e lnterdlkt~ ~aJí velmi rozmanitou povahu. Jsou interdicta, pro~ 
pustena k zabezpecenl prospěchu veřejného, podrobněji na ochranu věcí 
posvá~ných ~~e~ ~ivini i~ris: Iocus sacer, religiosus) nebo míst zůstavených 
obec?emu vuzlv,a~l (res, zn publico usu: Ioci publici, viae publicae, fIumina 
pu~lz~a). Cetn~ l~terdzcta však slouží po výtce prospěchu soukromému, 
chramce, tu p:av~l poměry rodinné, tu majetkové (rem familiarem), a tu 
~:se p,rava vec~~ a ~rž~ní, práva obligační i právo dědické. Tyto různé 
u~ely I ,roz~anlte pravnl poměry nedají se nikterak uvésti na společnou 
zakladnl myslenku, kterou by právní poměry, požívající interdiktní ochrany, 

v , l~Jako actio,~~s sho~vUjí.se,namnoze také interdicta vydaná v jednotlivém 
p~lpade vS for ~ u I a rl, vyhlasenymI pro ně v praetorském album. Neshledáváme však 
n~~d,y, ~e, by, Jak tomu bývá často u actiones, je předcházelo edictum, udělení jich 
pnshbu JIC1. Druhdy se vyskytují valbu samém in t e rdI' c t a II t I' ll' a J'ak Vt " 

v dk ", , oz o pravm pro~ 
stre y, ktere JevI se býtI rozšířením jiných starších interdiktů, Ale praetor mohl kde 
to uznal ~ho~?ým, vydati též interdictum podle zvláštností jednotlivého případu' buď 
na?odobuJ,e pn tom -:více méně určitý vzorec vyhlášený, kdež pak mluví prameny r~vněž 
o 1 n to e r ~ 1 C t um. u t ll:: n~bo neopíra je se o ediktní vzorec; . K některým interdiktním 
v~orcum Je~t v edI~tu pnpo]ena doložka, ve které praetor slibuje, že udělí obdobné inter~ 
dlctum take v určItých jiných případech, . . 

10 - Heyrovský, Právo i'ímské. 
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, ~, oměrům které jsou chráněny skrze acti" 
se vyzJn:~oval:k O:~~bs:~:~~~ji~titi pořad časový, ve kterém povstala jed

d

" 
ones. ez oP, k ' ' .. h etkávají se také pokusy, o " 
notlivá ~nterdic~a knebo c:l~ ,s u~lv:ie:JI;íz~:í interdiktní bylo zavedeno, 

POVěd~t~ na ~~::m~' ~:j~;íIe~zeu~íci, že ínterdícta měla svůj původ. p.ro~tě 
s nema ymI po , . k t d í pomoc poměrům právem ClvIlnlm 
v tom, že měla býh pos ytnu a sou nI' kčního" Post~ádajícím, Právní 

' oto ochrany procesu eglsa 
neuznanym a pr " 'rvední zaváděj' e pro ni zvláštní t k tl praetor ze sve moCI u , , 
pomoc tu o pos y" v I když pozděJ' i vznikl a opanoval novy formu JIm vytvorenou. , ' 
procesnou 'v, , , 'mi formulemi, zachovalo se řízenI mter" 
útvar pro,cesny, nzenI sd p~semnr ' nýbrž byla pro zvláštní výhody, 

diktní nejen ~; :;ěsapv:sk~:v;I:,l i s~:~á ínterdícta zaváděna: buď ~e b.yla 
jež ono po PP, d tl' , případ nebo i že byly pro ne vyhlasovany udílena pouze pro Je no lVy . 
valbu magistratské.m zcela nové stálé vzorce. 

IV. Příklady. . 

A. In t e rdi c tar e s t i t u t orl a. . malo fecisti, ut desineres 
1. Quod precario ab .ill~ ~abes. aut dolo 

h b d e re agitur Id 1111 reshtuas. 
a ere, qua , . d' , , aut familia tua deiecit, 2. U nde in hoc anno tu illum Vl eleClsh 

. I nec precano a te possideret, cum ille possideret, quod nec Vl ne~ c a~ 

eo il1um quaeque il1e tunc ibi habU1t reshtuas. .. id, si non plus 
3. Quod vi aut dam factum est, qua de re. agltur, 

s est cum experiendi potestas est, reshtuas. quam annu ... 
BIt e rdi c t a ex h I b tt o rl a. , , 
4 . Q:as tabu las Lucius Titius ad causam testamenti SUl perhnentes 

I' : dicetur si hae penes te sunt aut dolo malo tuo factum est, ut re IquIsse , . , . 
desinerent esse, ita eas Ilit exhlbeas. , , 

5. Quem liberum dolo malo rebnes: exhl~e~s. 
d . c tar o h i bit o r i a s I m plIc I a. . 

~. ~~! e ~in~re aciuque, quo de agitur, ~oc .anno nec vi nec dam nec 
" b illo usus es quo minus ita utans Vlm fien vet?, , 

precano a , f' 'tt qUld quo ea Vla 7. In via publica itinereve publico acere Imml ere , 
idve iter deterius sit fiat, veto. , , 

DIn t e rdi c t a pro h i bit o r i a dup II Cla. ' . 
8 .. U ti eas aedes, quibus de agitur, ~ec ~i ne~ dam ~ec precano alter 

ab ltero ossidetis quo minus ita possldeahs, Vlm fie~l veto, , 
a 9 U tf ex lege 'locationis sive conductionis .su~~rfiC1e, qu.a de .agl;ur: 

nec vi nec ' dam nec precario alter ab altero frulmlnl, quo mInus lta ru~ 

amin~O v~r~~:i h~~t~·omo, quo de agitur, maiore parte huiusce. anf?i ?e\ vi 
. . b altero fuit quo minus is eum ducat, Vlm. len ve o. nec dam nec precano a , 

146 

§ 68. 

SPONSIONES, 

1. Právní rozepře mohly býti podány k rozhodnutí porotčímu také 
v ten způsob, že mezi procesnými stranami byla žn žure učiněna sponsžo, 
kterou jedna z nich, byvši k tomu od odpůrce vyzvána (provocari sponsžo= 

. ne), slíbila jemu dáti určitou sumu peněžnou pod tou podmínkou, že právní 
poměr nebo určitá skutečnost jím tvrzené jsou pravdivé, načež pohledávka 
na zaplacení oné peněžné částky, vzešlá jemu ex sponso, byla od něho ihned 
přivedena k platnosti příslušnou obecriou formulí procesnou. Soudcovský 
nález o této actio ex sponsžone byl pak nepřímo rozhodnutím vlastního práv;: 
ního sporu stran. P r a e t o r učinil ze sponse procesný prostředek, navazuje 
na starobylý mrav římský, podle něhož o nejrozmanitějších otázkách, i když 
neměly ' povahy civilněprávní, byly činěny spons;ones, kterými slibována 
byla určitá částka peněžná pro případ, že skutečnost tvrzená od slibujícího 
shledána bude nepravdivou, a byla pak tím, že příjemce slibu soudně 
dobýval oné částky peněžné, sporná otázka podána k vyšetření a rozhodnutí 
soudcovu, 

Procesná sponsio byla buď praeiudicžalžs nebo zároveň poenalžs podle 
toho, zdali sloužila pouze k tomu, aby bylo dosaženo soudního rozhodnutí 
sporné otázky, nebo zároveň k tomu, aby strana, jejíž tvrzení se objeví ne" 
pravdivým,· byla pokutována ztrátou částky peněžné. Vedle toho vyskytuje 
se však také sponsio, která jest čiře poenalžs, jsouc učiněna výhradně k tomu 
konci, aby strana padlá v procesu byla postižena pokutou pro svévolné 
pření. Pro sponsiones všeho toho druhu byly vyhlášeny Vzorce valbu 
praetorském. 

II. Při sponsio, která byla prostě praeiudicžalžs, činila se pouze jediná 
stipulace, t. j . pouze ten, kdo měl býti žalován, zavazoval se sponsžone pro 
případ, že pravdivým shledáno bude tvrzení odpůrcovo. Summa sponsžonžs 
byla zde co nejnižší a nebývala ani vymáhána na straně v rozepři padlé. 
Sponse praejudicia:lní mohlo býti užito k rozhodnutí právní rozepře, ze" 
jména šlo "li o právo vlastnické nebo jiné právo věcné nebo o právo dědické . 

Legžs actio sacramento in rem byla nezbytně actžo duplex, při níž 
každá strana, zastávajíc právo vlastnické, byla 'žalobcem (vindikantem nebo 
kontravindikantem), zároveň však také žalovaným. Naproti tomu agere in 
Tem per sponsionem jest procesem jed n o str a n n Ý m, v němž žalovaným , 
jest zpravidla držitel, žalobcem pak nedržící, táhnoucí se k právu věcnému 
nebo dědickému. I bylo praetorovi důvodem pro zavedení věcného procesu 
per sponsžonem asi právě to, že, když bylo se dostalo držbě právní ochrany 
posesorními interdikty, měl býti učiněn možným ó právu věcném a dědic;: 
kém jednostranný proces proti držiteli, jed n o str a n n á vindicatžo. Tato 
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nová, praetorská forma pro cesná vyskytovala se zajisté již za vlády nzení 
legisakčního a byl<? lze agere ex sp?ns~o~e buď le?is actione sacramen.to 
. ersonam nebo legis actione per ZUdlC1S postulatlOnem nebo per condlc::: 
zn p . fl' k t' v t' t tionem, po zavedení procesu s písemnýmI ormu eml pa v .:z ac lO~e c:r ae 
credit ae pecuniae (s formulí: si paret dare op~rtere). U Zlvse ,~rvnl z, techto 
forem, legisakce sacramento in personam, zlskaly strany t~z :~ vyho~u" 
že potřebovaly dáti v sázku pouze nižší sacram.entum 50 assu, pn ostatmch 
pak nebylo vůbec sázky, která by propadala statu. , v 

III. Má:::li sponsio, sloužící k tomu, aby sporna vec dostala se k , ro~::: 
hodnutí porotcovu,' býti zároveň poenalis, jest stra~a, kte~á. s~ z~v.a~uJe 
sponsione, oprávněna, vzájemnou stipulací, restipul~tlOne, dab ,Sl shb~tI ?d 
odpůrce stejnou částku peněžnou pro p~ípad, že ~y .Jeho tvrz.enl se ~bJev110 
nepravdivým. Jde tu tedy o sázku meZI procesnyml s~ranam1. J~km1le ,~ato 
se stala skutkem, vznáší jedna strana žalobu ex sponSlOne, druha navzaJem 
žalobu ex restipulatione. Summa sponsionis et restipulationis není tu mini::: 
malní, může dosáhnouti až plné hodnoty sporu a bývá pak na pro soudícím 
skutečně vymáhána. Takové agere cum poena bylo řádnou formou procesu 

interdiktního. 
IV. Čiře poenales, nejsouce zároveň praeiudiciale~, jsou spon~io a rest~= 

pulatio tertiae partis při agere de pecunia c~rta cre~lta a ~p~nslO a r~stl= 
pulatío dimidiae partis při agere de pecuma ·constl!u.ta . JlI~1 ~aVaZU!l se 
žalovaný žalobci a tento navzájem onomu, že zaplab Jemu tretInu zazalo::: 
vané peněžné částky, po případě polovinu, -:r případě t~m,' že by o~~~rce 
vysoudil v hlavním právním sporu. I dá~á Sl tu tedy ~azda stra~a shb1b tu 
onu sumu pod výminkou, vyjádřenou stIpula.torem. as~ slo;y »Sl s~~u.nd~rr: 
me iudicatum erit«. Summa sponsionis et restlpulatlOnlS ,ma pak by tI Jed1ne 
pokutou pro nespravedlivé vedení procesu a smě~~je spo~~i,~ ~ouze k tét~ 
sumě nikoli též k hlavní dluhované částce, kterazto se pnvad1 k platnostI 
zvláš~nf formulí (actíone certae credítae pecuniae, po případě. pr~etorsk?u 
actio de pecunia constituta). Sponsio byla zde pouze v fakulta~lv~~. ,?prav:: 
něn naléhati na zřízení její byl především žalobce, predpokladaJ1c, ze byl 
ochoten učiniti navzájem slib restipulační. ,Možná, že právo to měl také 

žalovaný. 

§ 69. 

HLAVNí ČASTl FORMULE. 

I. Formula jest stručné prohlášení, kterým se porotci pro j~d~otlivý 
případ dosazenému (unus iÍ1dex) , po případě více poro:c~m (arb~t:l: recu~ 
p~ratores) oznamuje, za jakých podmínek a k čemu by meh odso~dlt~ zalo~c~ 
žalovanéhó, za jakých pak jej osvoboditi. Pro formulae, ktere mely byh 
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vypraveny v jednot1iv~m případě, byly v magistratském albu vy hlášeny 
v z o r ce, jež samy se nazývaly také formulae, místněji formulae (actiones) 
propositae. ' 

II. V čele formule bylo u s t a n o ven í s o u d c e pro ten který právní 
spor. I počínaly se vzorce formulí abstraktním »iudex esto« nebo »recupe= 

, ratores sunto(. V konkretní formuli pak býval porotce označován svým 
individualním jménem a pravilo se na př. L. Octavius iudex esto. ' 

Dalšími hlavními částmi písemných formulí, partes formularum, jak je 
zve G a j u s, jsou intentio, condemnatio, demonstratio a adiudicatio. 

1. lntentio obsahuje tvrzení žalobcovo, jehož pravdivost jest hlavním 
předmětem soudcovského vyšetřování a ' základem rozhodnutí procesu. 
lntentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit (Gai. 
4, 41). Vyskytuje se nezbytně v každé formuli. Jsou i formule, ve kterých 
jest pouze intentio a žádná jinaká pars formulae, jako formulae praeiudiciales. 

2. Condemnatio, uzavírajíc formuli, ukládá porotcovi, aby, shledá:::li 
tvrzení žalobcovo, vyjádřené v intenci, pravdivým, odsoudil žalovanéh~,jest1i 
by však tak neshledal, aby tohoto osvobodil. Condemnatio est ea pars for= 
mulae, qua iudici codemnandi absolvendive potestas permittitur (Gai. 4,43). 
Formula s dotčenými právě dvěma částmi ~něla na př.: »Si paret Numerium 
Negidium Aulo Agerío sestertium decem milia dare oportere (intence), 
iudex N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia condemna. Si non 
paret absolve« (kondemnace). Condemnatio nalézá se ve všech formulích 
vyjmouc praeiudicia. Zní vždycky v ten smysl, aby, prosoudí:::li žalo::: 
vaný, byl odsouzen k placení sumy pen ě ž n é. Tato suma mohla býti 
určitě udána již ve formuli samé (condemnatio certae pecuniae), jako v pří::: 
kladě právě uvedeném. Ale určení této sumy mohlo také býti ponecháno 
porotcovi (condemnatio incertae pecuniae, incerti condemnatio) a to buď 
beze všeho omeze~í (condemnatio infinita): »Quanti ea res erít (nebo est, 
po případě fuit) -tantam pecuniam, iudex, condemnato«, nebo »Quanti 
ob eam rem aequum v'idebitur, iudex, condemna«, po případě »quod eius 
aequius melius erit condemna«, nebo s vytčením maxinialní meze (condem= 
natio cum taxatione). Tato maximalní hranice může zase záležeti v pevné 
částce peněžné, na př. eius iudex N. Negidium A: Agerio dumtaxat sester= 
tium decem milia condemnato, aneb v sumě, kterou bude postaviti na jisto 
teprve soudcovským oceněním jistých majetkových hodnot.l \l některých 

1) Způsobem tím vytýkána byla ve formuli obrana, kterou se přivádělo k plat< 
nosti t. zv. beneficium competentiae. Do formule vepisovala se tu před »conJ 
dem n a t 0« slova: »d u. m t a x a t q u o d N. N eg i d i u s fa cer e pot e s t«, po případě 
s dalším dodatkem »d o 1 o v e m a 10 f e cit q u o min u s pb s s i t«. Jindy zase vysky. 
tuje se omezující vložka »d u m t a x atd e e o q u o d ad e u m per ven i t«. Omezené 
ručení' majetníka moci za závazky poddaného vyjadřovalo se ve formuli a cti o II i s de 
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případech condemnatio nařizuje, aby iudex odsoudil na duplum, t:ip.l~m 
nebo quadruplum hodnoty aestimační. Actiones n~xa!e~, pak vyzna~uJI s~ 
tím, že v kondemnaci formulí uvádí se jako předmet JeJ1 vedle ocenovaCl 
sumy peněžné alternativně noxae deditio a zní tedy rozkaz kondemnační 
ve formuli asi: quanti ea res erit, tantam pecuniam aut in noxam dedere, 
iu'dex, condemna. N astupuje::li kdo tímto iudicium cum noxae deditione 
(iudicium noxale), mluví se ó cum noxae deditione agere nebo convenire. 

3. Demonstratio, jež vyskytuje se pouze ve formulae incertae (§ 7~, I~} 
a jest v nich umístěna před intentio, určuje přesněji spornou věc, POPISUJIC 
skutkovou podstatu právního nároku žalobcova. I uv~dí s~ v ní ko~t~a~t~ 
quasikontrakt nebo delikt, ze kterého žalobce dOVOZUJe sve pohleda~a~1..' 

4. Adiudicatio nalézá se ve formuli žalob dílčích (iudicia commum dIVL:: 
dundo a familiae erciscundae) a ž~loby o úpravě mezí (iudicium finium 
regundorum). Doložkou touto, znějící: Quantum adiudicari oportet, i~dev~' 
adiudicato, porotce se zmocňuje, aby za příčinou zrušení společenstvl pn:: 
soudii té neb oné straně vlastnictví nebo jiná věcná práva. K ní jest připo:: 
jena condemnatio, nařizující porotci, aby po případě odsoudil jednu stranu 
k plnění peněžnému ve prospěch druhé.2 

§ 70. 

DRUHY FORMUL,Í. 

1. Pro úpravu pro cesné formule bylo rozhodným především, zdali 
právo, které žalobce přivádí formulí k platnosti, zakládalo ~e n.a .i~s c~vi~e 
nebo na ius honorarium. V prvém případě actio slove a~tLO CIVllzs (zurzs 
civilis a~tio) nebo také, pochází::li právo ze zákona lid~vého. (lex), ac~io 
legitima (lege constituta, data). V druhém případě zove se actLO hono~~r~a, 
podrobněji actio praetoria (edicto praetoris constituta, data) nebo aedllzcla . 

e c u I i o e t de in r e m ve r s o nepochybně kondemnací, nařizující porotcovi, aby 
~dsoudil žalovaného ))d u m t a x atd e pec u li o vel s i q u i d i m r e m N. N eg i d i i 
inde versum est«. Zvláštní vložka, vyhrazující odečtení (deductio) vzájemných 
pohledávek, jest obsažena v kondemnaci formule propuštěné bonorum emptorovi. 

1) Na př. Quod A . Agerius apud N. Negidium mensam argenteam, 
deposuit q. d. r. a.; Quod A. Agerius N . N egi~i~ h?minem, q. ~. a. ven ~ 
d . d . t d . Qu odA. Ag e r i u s deN. N eg I d. I o Inc e rtu m s tl p u I a t u s 

1 I, q. . r. a., . .. . . 
, t' d a' Quod N. Negidius pro LUCIO TItlo Incertum fIde sua es , q. . r. " d 

esse iussit; Quod A. Agerio pugno mala percussa es.t, q. d. r. a.; Quo 
N. Ne g i d i u s i1li li b e II u m m i s it A. Ag e ri i in f a man d I C a u s a, q. d. r . a. 

2) Zněla asi: q u i d q u i dob e a m r e malt e rum alte r i p r a e s tar e o port e t 
ex f i d e bon a, e i u s i ude x, a I t e rum a I t e r i co n dem n a, s. n. p. a. 
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1. V intenci formule, vydané pro actio civilis, jest za podmínku odsou:: 
zení žalovaného položeno, že jest tu žalobcem tvrzený právní poměr, uznaný 
od práva civilního, civilní právo žalobcovo nebo civilní závazek žalova:: 
ného. lntentio jest tu, jak praví prameny, iuris civilis ·intentio (civilis inten:: 
tio) neboli in ius concepta a slove i formule sama formula in ius concepta. 

2. Při actiones honorariae nemohla býti formula sepsána prostě podle 
vzorců vyhlášených pro actiones civiles. Odsouzení žalovaného nebylo lze 
ve formuli učiniti závislým na tom, zdali porotce shledá právní poměr civilní. 
Vždyť, když šlo o právní poměr uznaný pouze úřední mocí magistratovou, 
nemohlo se říci, že žalobci přísluší pravé ius, ani že závazek odpůrcův jest 
pravé dare facere oportere. Bylo tu pak postupováno způsobem různým. Pro 
některé actiones honorariae byla dána formula, jejíž intentio jest in ius con= 
cepta, přejatá z té neb oné formule civilní. Ale k ní jsou přičiněny zvláštní 
dodatky nebo jinaké změny. Sem náležejí jednak formulae /icticiae,l jednak 
formulae se záměnou subjektů.2 Ale z převalné části byly pro actiones 

1) Ve formulích těchto lest zpravidla rozkaz kondemnační učiněn závislým na tom, , 
zdali porotce, kdyby si jen přimyslil nebo odmyslil jistou okolnost, která jest nezbyt; 
nou pro vznik nebo trvání určitého právního poměru . civilního, musil by nalézti, že 
jest tu tento právní poměr uznaný i u reci v i I i. Z četných ,příkladů takových a cti::: 
ones nebo formulae in ius cqnceptae, stůjte zde tyto: 

a) Bon o rum p o s s e s s o r, jsa universalním sukce~orem po zůstaviteli jen podle 
práva praetorského, měl věci, které zůstaviteli náležely ex iure Quiritium, pouze in 
bon i s a byl z obligací jeho, platných i u rec í v i I i, věřitelem a dlužníkem rovněž 
pouze i u r e hon o r a r i o. I byly ty ony actiones civiles bonorum possessorovi nebo 
proti němu propuštěny s fikcí, že jest dědicem civilním (f i c t o se her e de). 

b) Kdo nabyl ex iusta causa rem mancipii od quiritského vlastníka nebo 
kteroukoli věc bon a f i d e od nevlastníka a držení jejího pozbyl, než ještě doba vy~ 
držecí prošla, nemohl, ježto nebyl quiritským vlastníkem, domáhati se vydaní jejího 
rei vindicatione (formula petitoria). Praetorem Publiciem byla jemu poskyt; 
nuta formula, ve které se ukládá porotcovi, aby přimysliv si, že žalobce držel věc po 
dobti vydržecí, najisto postavil, zdali pak žalobce byl by se stal vlastníkem quiritským 
čili nic, a v prvním případě žalovaného odsoudil. 

, ~) Kontraktní dluhy zanikaly podle práva civilního kapitisdeminucí dlužníkovou. 
Ale při capitis deminutio minima dávala se proti dlužníkovi ií stiženému actio, v jejíž 
formuli ' se nařizuje , porotci, aby pohlížel na věc tak, jako by capitis deminutio nebyla 
nastala (actio rescissa capitis deminutione). V případě tom zněla tedy fikce 
negativně : s iN. N. ca pit e dem i n u t u s no nes set. 

2) T. j. tak sepsané, že subjekt sporného právního poměru, uvedený v in ten t i o, 
jest zaměněn v condemnatio za osobu jinou. Toho způsobu jsou formulae při 

a g e r e a I i e n o no min e. In ten t i o tu svědčila zastoupenému (žalobci nebo žalo va::: 
nému), co n d em n a t i o však procesnému zástupci (kognitorovi, prokuratorovi, poruční::: 

kovi a pod.). Formulemi se záměnou subjektů byly formulae t. zv. a cti o nes a d i e c~ 
t Í c i a e q u a I i t a tis. Všem jim bylo společným nařízení, aby iudex, vyšetřiv, zdali a 
co jest dlužen z toho onoho kontraktu nebo quasikontraktu hlavní dlužník (magister 
navÍs,institor, filius familias) nebo byl by dlužen kontrahent otrok, kdyby byl svobod::: 
ným, odsoudil k tomu dlužníka vedlejšího (pána závodu, majetníka moci). 
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honorariae propuštěny formulae utvářené zcela samostatně, které neobsaho::: 
valy ničeho z intentžo iuris cžvžZžs. Formulae tyto sl?vou formulae žn factum 
conceptae. 

Byly tak zvány podle toho, že ~ nich nebyla nijaká žntentžo iuris cžvilžs, 
nýbrž uváděla se jako okolnost podmiňující rozkaz kondemnační nějaká 
faktická událost. Porotcovi se zde nesvěřuje jako při actžones žn žus con= 
ceptae úkol, aby ze skutkové podstaty, jež jemu bude dolíčena, sám usoudil, 
zdali podle pravidel práva civilního pozůstává určitý právní poměr, nýbrž 
on má vyšetřiti pouze tu onu skutkovou podstatu a shledá:::li ji uskutečně::: 
nou, učiniti nález odsuzující, aniž by se přesvědčoval ještě o tom, zdali ona 
podle platného práva zakládá právo žalobcovo. 

Pro actžones honorariae bývala v úředním albu edicta, v nichž magi::: 
strat prohlašoval, že udělí v tom kterém př"ípadě právní ochranu (žudžcžum 
dabo) a byly tam krom toho vystaveny (proposžtae) také vzorce formulí. 
Pro actiones cžvžles však magistratské album podávalo sice také schemata 
formulí, nikoli však též edžcta je slibující. Ony actžones pak, civžles nebo 
honorariae, pro které byly takovým způsobem vyvěšeny formulae, slovou 
actžones prodžtae, vulgares. Přiházelo se však též velmi často, že magistrat 
udělil pro právní nárok formuli, která nebyla utvořena podle stálého, valbu 
vyhlášeného vzorce, nýbrž byla sdělána teprve pro jednotlivý případ zřete::: 
lem ke konkretním okolnostem skutkového základu. Actio tohoto druhu 
slove pak actžo nebo iudžcium in factum, agere na jejím základě pak agere 
in factum. Bývala zpravidla vypravena jako actio in factum concepta, 
druhdy však také jako fžctžcža nebo se záměnou subjektů . Praetor poskyto::: 
val takové iudžcžum in factum mnohdy za tím účelem, aby rozšířeno bylo 
pole určité již stálé actio cžvilžs nebo honoraria a tím se dostalo .právní 
ochrany také poměru, při kterém nebylo některé z náležitostí" jež se vyhle::: 
dávaly pro užití formule starší. Tu pak sluje nová, podle obdoby jiné . (ad 
exemplum actionis) udělená formule actio utilis (iudicžum uHle), starší, zá::: 
kladní pak, užita jsouc na případ, pro který se hodila vlastně a původně, 
actio džrecta nebo též vulgaržs. Rozšíření jejího pole může se vztahovati 
k osobám oprávněným nebo zavázaným, jindy slouží k tomu, aby původní 
actÍo byla rozšířena přes meze své objektivní podstaty skutkové. 

II. Formula jest certa nebo žncerta podle toho, zdali žntentžo její uvádí 
jako předmět práva žalobcova certum nebo Íncertum. Rozdělení toto ne::: 
vztahuje se k actžones in factum conceptae, jelikož jejich formula, nemajíc 
intentÍonem iuris civžlis, neuvádí za podmínku kondemnace právo žalob::: 
covo aniž předmět jeho. Nemá též důležitosti pro actiones in rem, jelikož 
intentio těchto jest, vyjmouc málo zcela výjimečných případů , vždycky 
certa. Zbývají tedy pro řečené roztřídění pouze actžones in personam žn 
.řus conceptae .. 
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1. Certum jako předmět obligační jest Římanům dare (opatření civil::: 
ního vlastnictví) určité částky peněžné nebó jiné určité kvantity zastup i::: 
telných věcí, určených přesně co do druhu i co do jakosti, nebo určité 
individualné věci. Všeliký jiný předmět pak, tedy hlavně každé facere jest 
podle názoru římského incertum. . . 

2. Formulae incertae neudávají v intenci určitého předmětu pohledá::: 
vání žalobcova, nýbrž přikazuj í porotcovi zcela všeobecně na př. »)Quidquid 
lob eam rem Nm Nm AO Ao dare {acere oportet, condemna«. Bezprostředně 
před touto cžvž[žs intentžo incerti jest demonstratio, jmenující právní skuteč::: 
nost, ze které žalobce odvozuje vznik svého právního nároku. 

3. Mezi actiones incerti vyznačují se některé actiones ex contractu 
nebo quasi ex contractu tím, že na konci jejich intentio jsou připojena slova 
ex fide bona a zní tedy formule celá »Quidquid ob eam rem N. Negidium 
A. Agerio dare facere oportet ex lide bona iudex Nm Nm Ao Ao condemna«. 
Formula taková nařizuje porotcovi, aby odsoudil žalovaného k tomu, co jest 
povinen plniti žalobci podle . způsobu a mravů spravedlivých lidí. Cic e r o 
užívá výrazů a.rbitria nebo iudicia, in quibus additur ex fide bona, klasičtí 
právníci pak mluví o iudicia bonae fidei; v době poklasické vyskytuje se 
.označení actiones bonae {idež. Které okolnosti mohou a mají býti rozhod:: 
nými pro soudce in iudicžis bonae fždei, určili časem zevrubněji právníci 
římští. Za působení těchto byl při tom počet rozhodných okolností pone:: 
náhlu rozmnožen a praktický dosah doložky bonae {idei víc a více zvětšen . . 

Intentio formulí pro ostatní actiones ex contractu a quasi ex con::: 
tractu, nechaf jde o formula certa nebo incerta, směřuje prostě k dare nebo 
dare facere oportere, aniž připojena jsou slova ex lide bona. V těchto 
judiciích není soudcovskému uvažování ponecháno tak široké pole. Acti:: 
ones ty slovou proto stricta iudicia nebo actÍones stržcti iudiciž, u J II S ti:: 
TI i a n a actiones stricti žuris. 

III. Condictio procesu klasického jest actio cžvilis in personam strícti 
iudicii, která vyznačuje se tím, že ve formuli její není uvedena causa obli::: 
gandi. 1 Lze zde tedy mlu viti o formuli a b str a k t n í. Jako legis actio per 
condictionem, se kterou historicky souvisí, byla dvojí: legis actio ex lege 

1) ] a:kkoli co n d i cti o byla abstraktní a cti o, tedy nevytýkala skutkové podstaty 
nároku žalobního, zůstala přece v právu klasickém přístupnou pouze obligacím z urči~ 
tých důvodů zavazovacích, níže uvedených. Teprve· ]ustinianovou novotou, byť i jen 
interpolacemi zavedenou, jest, že lze užíti co n di cti o n i s cer t i na místo každé 
jiné a ct i o in per s o n a m, příslušející z kteréhokoli důvodu, kdykoli žalobce, oceniv 
obligační předmět na určitou částku peněžnou, hodlá přivésti k platnosti pohledávku 
na toto cer t um (= cer t a pec u n i a). Novější nazvali tuto generální konkurenční ža~ 
lobu condictio generaHs. Krom toho condictio jest ]ustinianovi žalobou 
podpůrnou; propouštíť se od něho, zvána jsouc co n d i cti o e x leg e, v případech, kde 
není zvláštní. a cti o pro obligační nárok, ač tento má dle zákona požívati ochrany žalobou. 
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Silia pro pohledávání certae pecuniae a legis actio ex lege Calpurnia pro 
obligační nároky na omnis certa res, vyskytuje se i condictio pro~esu s píse~~ 
nými formulemi v dvojí různé podobě, jako actio certae credttae pecumae 
nebo de certa credita pecunia a jako condictio certae rei . . 

Actio certae creditae pecuniae, jež jest vlastním technickým jménem 
kondikce na certa pecunia za republiky a v právu klasickém, místo kterého 
v J ustinianské kompilaci se vyskytuje ojediněle interpolace condictio certi, 
má formuli abstraktnou, ve které není obsažena demonstratio a také intentio 
neudává kausu obligační, nýbrž zní prostě podle vzorce »Si paret N. Ne= 
gidium A. Agerio decem milia dare oportere«. I mohly prostře~k~m, ní 
k platnosti přivedeny býti obligační nároky z různých podle práva cIVllnlho 

zavazujících skutečností. 1 

Formule pro condictio certae rei rovněž nejmenovala důvodu zava~ 
zovacího. Intentio její byla certa, ale condemnatio incerta. Vyhlášen byl 
valbu pro ni vzorec: »Si paret N. Negidium AO AO tritici Africi optimi 
modios centum dare oportere, quanti ea res est, tantae pecuniae N. Negi~ 
dium A. Agerio condemna« a, jak se podobá, ještě druhý, pro případ, 
že dluhóvána byla species, jehož intentio pak zněla: »Si paret N. Negi~ , 
dium A. Agerio hominem Stichum dare oportere.« Justinianští kompilatoři 
jí dali jméno condictio triticaria.2 

.. 

K těmto dvěma pradávným kondikcím přistoupila značně pozděJI 
. condictio k provedení obligace z neospravedlněného obohacení, bylo~li 
předmětem jejím facere, jako převod držby, zřízení služebnosti nebo ob~ 
ligace nebo i zrušení obligac~ (acceptilatione). Jméno její condictio in~ 
certi pochází teprve od kompilatorů. Formula pak, která asi nebyla vy~ 
hlášena valbu, zajisté také neuváděla kausy agendi a pojímala intenci, 
směřující k tomu onomu podrobněji určenému facere op;;>rtere a znějící 
tedy na př.: »Si paret N. Negidium A. Agerio possessionem tradere oportere, 
impensas reddere oportere, operas reddere oportere, habitationem dare opor~ 
tere, servitutem concedere oportere, cautionem in'terponere oportere nebo 
stipulationem acceptam facere oportere. Condemnatio formule pak zněla 
»quanti ea res est condemna«. , 

IV. Formula praeiudicialis, praeiudicium, jest písemná formule, kterou 
magistrat nařizuje porotci, aby rozhodl pouze, zdali jest tu jistý poměr 
nebo určitá skutečnost čili nic, avšak k tomu není připojen rozkaz, aby, 
dá~li žalobcovi za právo, žalovaného odsoudil k plnění peněžnému ve 

1) Dúvody' zavazující, ze kterých actio certae creditae pecuniae byla při~ 
puštěna', jsou u Cicerona tři: s tip u 1 a t i o, e x pen s i I a t i o, mu t u u m, u klasických 
právníků pak krom toho bezdůvodné obohacení. Podrobnosti viz v právu obligačním. 

2) Condictio certae rei mohla býti přivedena k platnosti ze stipulace určité 
kvantity neboindividualné věci, z nepeněžné zápůjčky a z bezdůvodného obohacení. 
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prospěch žalobcův. Žalobce se tu nedomáhá odsouzení žalovaného k plnění 
(peněžnéniu), nýbrž jen toho, aby právní poměr nebo skutečnost, jsouce 
nejistými pro chování určitého odpůrce, byly u r č e n y výrokem soudním. 
I liší se formula praeiudicialis od vlastní actio tím, že v ní jest pouze 
intentio, nikoli však též condemnatio. Její jméno praeiudicium pochází 
odtud, že ona nese se obyčejně k tomu, aby byla rozhodnuta předchozí 
otázka, na jejímž rozhodnutí závisí další následující proces. Praeiudicium, 
ač stavívá se v protivu k actio, druhdy se přece v ní zahrnuje. 

Předmětem praeiudicia bývá nejčastěji rozhodnutí sporu o právním 
postavení osoby (quaestio status). 

v. Příklad y formulí. 
A. F ormulae in ius conceptae. 
1. F orm ula petitoria (rei vindicatio). 
Iudex esto. Si paret rem qua de agitur ex iure Quiritium Ai Ai esse 

neque ea res arbitratu tuo A ° A ° restituetur, quanti ea res erit, tantam 
pecuniam, iudex, Nm N111 Ao Ao condemna. Si non paret absolve. 

2. Tak zv. actiones confessoriae. 
Iudex esto. Si paret Ao Ao ius esse eo fundo q. d. a. uti frui neque ea 

res arbitrio tuo A ° A ° restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam et rel. 
I. e. Si paret A ° A ° ius esse per fundum illum ire agere, quanti ea 

res erit, tantam pecuniam et rel . 
3. Actiones negatoriae. 
Si paret N° N° ius non esse eo fundo q. d. a. uti frui invito Ao Ao 

neque ea res arbitrio tuo Ao Ao restituetur, q. e. r. e. et rel. 
Si paret N° N° ius non esse per fundum illum ire agere invito A ° A ° 

q. e. r. e. et rel. 
4. Actio certae creditae pecuniae. 
L e. Si paret Nm Nm Ao Ao sestertium decem milia quibus de agitur 

dare oportere, iudex, Nm Nm A ° A ° sestertium decem milia condemna, 
s. n. p. a. 

5. Condictio de certa re. 
S. p. NUl Nm Ao A ° tritici Africi optimi modios centum dare oportere, 

quanti ea res est, tantam pecuniam Nm NUl A ° A ° condemna, s. n. p. a. 
6. Actio certae creditae pecuniae argentarii. 
·S. p. NlI1 NIl1 A ° A ° sestertium decem milia dare oportere amplius 

quam As As N° N° debet, iudex, NI11 NI11 A ° A ° sestertium decem milia 
conde~na, s. n . . p. a. 

7. Actio depositi directa. 
ludex esto. Quod As As apud Nm Nm mensam argenteam deposuit, qua 

de re agitur, quidquid ob eam rem Nl1l NlI1 Ao A~ dare facere oportet ex 
fide bona, eius, iudex, Nm Nm Ao Ao condemnato . . Si non paret absolvito. 
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8. Actio em pti (venditi). 
I. e. Quod As As de N° N° (N° N°) hominem q. d. a. emit (vendidit); 

q. d. r. a., quidquid ob eam rem Nnt Nm Ao Ao dare facere oportet ex 
fide bona, eius, iudex, Nm Nm A ° A ° c. s. n. p. a. 

B. Actiones ficticiae. 
9. Actiones bonorum possessoris. 
Si As As 1. Titio heres esset, tum si eum fundum, de quo agitur, 

ex iure Quiritium eius esse oporteret, si ea res arbitratu tuo A ° A ° non 
restituetur, quanti ea res erit t. p. et rel. 

Si As As L. Titio heres esset, tum si pareret Nm Nm Ao Ao sester::: 
tium decem milia dare oportere, iudex, Nm Nnt Ao Ao c. s. n. p. a. 

10. Actio Publiciana. 
Si quem hominem As As bona fide emit et is ei traditus est, anno 

possedisset, tum si eum hominem q. d. a. · eius ex iure Quiritium es se opor~ 
teret, si ea res arbitratu tuo A ° A ° non restituetur, quanti ea res erit t. p. 
et reliqua. 

C. F ormulae se záměnou subjektů. 
ll. Actio certae creditae pecuniae propuštěná zástupci žalobcovu. 
1. e. Si paret Nnt Nnt Publio Mevio sestertium X milia dare oportere, 

iudex NIU Nm Lucio Titio sestertium X milia condemna. S~ n. p. a. 
12. Adio certae creditae pecuniae proti zástupci dlužníkovu. 
1. e. Si paret Publium Mevium Ao AO sestertium X milia dare opor::: 

tere, iudex Lucium Titium A ° A ° sestertium X milia c. s. n. p. a. 
D. Formulae in factum conceptae. 
13. Actio depositi directa; srv. nahoře č. 7. 
Iudex esto. Si paret A m A nt apud NIl! Nm mensam argenteam depo::: 

suisse eamque dolo malo Ni Ni Ao Ao redditam non esse,., quanti ea res 
erit, tantam pecuniam, iudex NIIl Nm Ao Ao condemnato. Si non paret ab" 
solvito. 

E. Formulae praeiudiciales. 
14. Iudex esto, an Ns Ns libertus Ai Ai sit. 
15. Iudex esto, an As As ingenuus sit. 

§ 71. 

EXCEPTIO. 

1. Exceptio jest zvláštní v Ý hra cl a obr a n y žalovaného, ucmena ve 
formuli v ten způsob, že se ukládá porotci, aby i když shledá obsah 
intentionis pravdivým, odsoudil žalovaného jen, když zároveň sezná, že 
vytčená obrana nezakládá se na pravdě. Exceptio jest ve formuli připojena 
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k intenci před kondemnací a jsouc zaháje~a slovy "extraquam . si u, "si 
non" ,mívá tu podobu výjimky z rozkazu kondemnačního, tu podobu 
negativní podmínky jeho. 

Jako pro actiones byly vyhlášeny také pro exception~s vzorce valbu 
praetorském. Excep tio, vyhotovená podle vzorce, slula pak exceptio vul:: 
garis. ~~~ostačoval:::li vzorec, byla pro jednotlivý případ udílena exceptio, 
odchyluJlcl se od vzorce v tom neb onom, exceptio utilis, jak se zvala, 
nebo byla vypravena zcela nová exceptio, složená podle zvláštních okol::: 
ností jednotlivého případu, exceptio in factum . 

Druhdy není ovšem ani potřebí, aby na obrany žalovaného bylo 
zvláště ukázáno ve formuli. To platí o případě tom, když žalovaný od::: 
poroval vyžádané actio prostě tím, že pop í r a I žalobcovo tvrzení, ob:: 
sažené v intenci formule, nech ať šlo o žntentio in ius concepta nebo o žn::: 
tentio in factum concepta (§ 70; I. 1. 2). Že pak žalovaný popíral civilní 
právní poměr v intenci formule uvedený (rem eius esse, reum dare opor::: 
tere), mohlo míti zase dvojí základ. Žalovaný buď tvrdil, že skutečnost, 
o kterou opírá žalobce vznik právního poměru, nezakládá se na pravdě, na pře 
že ta neb ona smlouva učiněna nebyla, buď namítal nové okolnosti, které, 
byť i skutečnosti, činící faktický základ žalobníhonároku, byly pravdi:: 
vými, již iure civiU překážely vzniku právního poměru, jako že žalovaný 
v době, kdy byla učiněna zavazovací smlouva, byl podle práva civilního 
nezpůsobilým se zavazovati (na př. jednaje jako pupillus sine auctoritafe 
tutoris), nebo zrušily právní poměr, na př. že žalobce pozbyl quiritského 
vlastnictví tím, že žalovaný věc vydržel nebo ~e obligace zanikla splněním, 
akceptilací nebo novací. K obranám tohoto druhu hleděti dovolovala po::: 
rotci již formule legisakční, obzvláště žalobcovo tvrzení, žalovaným po::: 
přené, »)aio te mihi dare oportere«. V procesu s · písemnými formulemi 
pak bylo v případech těchto propuštěno iudicium purum, t. j. forrnula 
beze všech přípojek vytýkajících obranu. N ébo již . podle prosté formule 
s intentio iuris civilis má iudex osvoboditi žalovaného, shledá::li, že právní 
poměr v intentio uvedený nepozůstává podle práva civilního: Si paret rem 
A. Ageri esse ex iure Quiritium (nebo N. Negidium dare oportere) iudex 
condemnato, si non paret absolvito. 

Žalovaný mohl však namítati také takovou okolnost, která měla by 
Jej chrániti před odsouzením, i kdyby žalobní, do formule pojaté tvrzení 
právního poměru nebo pouhého fakta srovnávalo se s pravdou. K tomu 
konci, aby námitka toho druhu byla učiněna závažnou pro rozhodnutí 
porotcovo, byla ona z v I á š tě vy hra z e n a v písemné formuli procesné. 
což se stalo exceptione nebo praescriptione pro re~.l 

1) Starý občanský proces neznal podobných vložek do legisakční formule, 
podávajících obranu porotcovi k rozhodnutí. Vyloučeny byly základní zásadou starší 
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Základem excepcí jsou pak 
1. Z převalné části skutečnosti, kterým obranný účinek přiznán byl od 

p r a 'e t o r a. Hlavně bylo užíti excepce, když žalovaný, na kterého se na~ 
stupuje actione in ius concepta, namítal takové okolnosti, které nedají 
vzniknouti právu nebo zrušují je pouze podle práva praetorského. Nebo 
formula, nařizujíc, aby iudex, nalezne~li žalobcovi to neb ono právo civilní, 
odsoudil žalovaného, nedovolovala soudci, aby nejsa k tomu zvláště zmoc~ 
něn, hleděl také k takovým skutečnostem, které osvobozují žalovaného 
pouze podle práva magistratského.1 

2. Byly však též exceptiones, zakládající se na právu ci vilním.Jsou 
to nejdříve exceptiones, jimiž žalovaný domáhá se toho, že právní jednání, 
o které se opírá actio, byť i bylo platné ipso iure ( iure civili) , odporuje 
zákazu práva civilního, jde~li o zákon zapovídající pouze nedokonale.2 Dále 
může exceptio zakládati se na tom, že žalovanému přísluší civilní právo, které 
vylučuje nárok žalobcův, jako exceptio iusti dominii oproti actio Publiciana. 

3. Při praetorských actiones, jichž formula byla in factum concepta, 
vyžadovalo se excepce, jestliže žalovaný dovolával se takového civilního ' 
nebo praetorského důvodu žalobu vylučujícího, ke kterému není přihlíženo 
v intenci formule. 3 

4. Ve formě excepce mohly býti přivedeny k platnosti také obrany 
pro c e s n é, námitky to žalovaného, že nedostává se některého předpo~ 

kladu procesného.4 

proces ovládající, že v jednom procesu má býti projednána pouze jedna otázka. V řízení 
per concepta verba obrany, popírající právo žalobcovovintenciuvedené,jevily 
účinek, i když byly namítnuty teprve v řízení porotním, tedy teprve post litem con" 
testatam. Důvody takových obran působí, jak praví prameny, již i p s o i u r e. Naproti 
tomu iudex směl s obranami, kterým sloužily exceptiones, zabývati se jen, když litis con" 
testafio byla předsevzata praescriptione nebo exceptione obieeta, t . r formulí, ve které 
obrana byla zvláště vyhrazena. Důvod obranný tu účinkoval pouze per ex cep t i o n e m. 

I) Na př. bylo ve prospěchu žalovaného, aby do formule aetionis in personam 
in ius conceptae byla vsunuta exceptio, když žalovaný dovolával se toho, že by] pohnut 
ke smlouvě výhrůžkou (exceptio vis ac metus znějící: »s i in e are ni h i I met u s 
causa factum est«) nebo podvodem (exceptio doli: »si in ea re nihil dolo malo 
A. Ag e rif a c t u m s i tne q u e f i a t«), nebo že věřitel prominul dluh stipulační smlouvou 
bezforemnou (exceptio paeti conventi~ »si inter A. Agerium et N . Negidium non 
c o n ven i tne e a pec u n i a p e t e ret u r«). 

2) Z nich jsou exceptiones legis Cinciae a Plaetoriae, senatusconsulti Vellaeani, 
Macedoniani neb Trebelliani a edieti divi Augusti (exc. litigiosi). 

3) Na př. vyskytují se při formula quasi Serviana excepce »si non convenit, ut sibi 
(ante) res sit obHgata«" exc. »si non voluntate creditoris venit«, exc. pacti, ne pignori 
sit res, exceptio rei iudicatae, nebo exceptiones Seti Vellaeani nebo Macedoniani, při 

formula ex recepto nautarum pak exceptio pro , vis maior. 
4) Příklady toho způsobu skýtají exceptiones cognitoria a procuratoria pro nezpů" 

sobilost zástupce nebo zastoupeného, nebo , pro nedostatek zástupčí moci onoho a ex" 
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Přehlédneme:li různé případy, kdy podle pramenů čelí se žalobě 
excepcí, docházíme, i když nehledíme k excepcím procesným, výsledku, 
že exceptiones nemají společného základu materielního. Společný jest jim 
pouze z á k 1 a d for má ln í, pro c e sn ý. Potřeba vyhraditi obranu excepcí 
dávala se z toho, jak zněla intentio formule, tu z důvodů materielních, 
tu prostě jen z logiky formule. ' 

II. Naproti excepci, uvedené od žalovaného, žalobce druhdy, nepo~ 
píraje pravdivosti základu excepce" namítá nové okolnosti, které odnímají 
excepci účinek. Okolnosti tyto musí pak vzhledem k tomu, jak zní ex= 
ceptio, také býti zvláště vytčeny ve formuli, má~li iudex jich dbáti. vý~ 
hra~a takové obrany, pojatá do formule ve prospěchu žalobcově, jeví se 
býtJ exceptio exceptionis a slove replicatio. Do formule vepisuje se repli= 
catio za excepci a počínajíc slůvky »aut si« nebo »at si« vyslovuje positivní 
podmínku rozkazu kondemnačního. 1 

Podobně může pro námitku žalovaného proti replikaci žalobcově 
býti vloženo do formule další adiectio, zvaná duplžcatio (příklad: Rei 
vindicatio, excepce »si non curator vendidit«, replikace »aut si satisdatione 
interposita secundum decretum vendiderit«, duplžcatio do li) , naproti této 
pak ve prospěchu žalobcově zase triplžcatio atd. 

III. Jako actio má i exceptio také smysl s o u k r o mop r á vn í. Ve 
smyslu tom znamená pak exceptio právní možnost přivésti ku platnosti 
tu kterou obranu. Exceptiones ve srn. soukromoprávním dělí se hlavně 

1. na exceptiones peremptoriae neboli perpetuae, které vylučují nárok 
žalobní trvale a za všech okolností, a na exceptiones džli1toriae neboli tem= 
porales, které překážejí nároku jen na ten čas nebo za trvání jistých 
okolností (srv. § 83. I. 2). 

2. Zpravidla přísluší exceptio nejen tomu, v jehož osobě nastala 
okolnost zakládající excepci, nýbrž i právním nástupcům a spoludlužníkům 
jeho (exceptio rei cohaerens), a mívá průchod nejen proti určité osobě, 
nýbrž proti každému, kdo dobývá toho kterého nároku (exceptio in rem). 
Výjimkou jest však exceptio obmezena na určitou osobu žalovaného (ex= 
ceptio personae cohaerens) nebo žalobce (exceptio in personam). 

3. Mezi excepcemi vyznačuje se exceptio doli zvláště obsáhlou plat~ 
ností svou. Vzorec její zněl »Si in ea re nihžl dolo malo A. Agerii factum 
sit neque fiat«. Podle prvního článku této vložky (Si nihil dolo malo 

('~ptiones praeiudicii, opírající se o to, že má býti vyřízena nesprávným způsobem jedna 
právní rozepře před druhou. 

I) Na př. jestliže proti aetio certae creditae pecuniae žalovaný namítl excepci pacti 
conventi, žalobce však proti tomu dovolává se toho, že pozdější dohodou sešlo s pakta 
de non petendo, jest jemu užíti replikace »a u t s i P o s t e a co n ven i t, ut A. Ag e r i o 
e a m pec u n i a m p e t e rel i cer e t«. 
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factum sít) má býti důvodem pro osvobození žalovaného dolus malus, 
jehož se dopustil žalobce již při nabytí práva. Mluvíme tu o exceptio 
doli praeteriti. V závěrečných slovech pak (»neque (iat«), jimiž ukládá 
se porotcovi, aby přihlédal k tomu, zdali není dolus právě v tom, že ža~ 
lobce na žalovaného nastupuje soudně (t. zv. exceptio doli praesentis), 
nalézali římští právníci opory pro to, aby rozšiřovali víc a více pole 
exceptionis doli. Pozdější právníci ji připouštějí, kdekoli pokročilejší právní 
názory (aequitas) žádají naproti nároku ipso iure odůvodněnému ochrany 
žalovaného, i když žalobce byl poctivého smýšlení. Tím se vysvětluje, 
že exceptio doli jednak sloužila různým, nově právního uznání došlým 
obranám, jednak mohla .nahrazovati i jiné již vyhlášené zvláštní exceptiones 
(především exceptionem pacti conventi) . . Odtud byla od našich pojmep.o~ 
vána exceptio doli generalis, od které bývá pak t. zv. exceptio doli praeteriti 
odlišována jako exceptio doli specialis. 

. § 72. 

PRAESCRIPTIO. 

Praescriptio slove vložka, vepsaná v čdo formule přímo po jmenování 
porotce úvodnímj slovy »)Ea res agaturc<. Vkládána bývá ve prospěchu 
a k žádosti buď žalobce nebo žalovaného. 

I. Praescriptiones receptae pro actore slouží k tomu, aby předmět 
právní rozepře byl o mez e n a tím zabráněno tomu, by nebyl uveden 
do procesu (in iudicium deduci) v celém tom objemu, jak jej označují 
demonstratio a intentio .. Takového omezení jest potřebí v případě tom,. 
když z téhož zavazovacího důvodu, ze kterého žalobce pohledává jisté 
plnění, příslušejí jemu zároveň nároky na jiné plnění, kťerých on však 
nemůže nebo nechce toho času přivésti procesem k platnosti, a jemu má 
býti zachována příští actio pro tyto nároky.1 

II. Praescriptiones, dané ve prospěchu žalovaného (pro reo) , obsaho~ 
valy jeho obr a n y, vytýkajíce, že má býti proces pokládán za ustavený 
a rozsudek od porotce vynesen jen, když obrana neosvědčí se pravdivou. 

') Na př., když kdo ze stipulace, kterou si dal slíbiti určitou částku peněžnou , 

splatnou ve více lhůtách měsíčních nebo ročních, hodlá domáhati se procesem platů toho 
času již · dospělých, chtěje si zároveň pro príště vyhraditi actiones na platy dosud ne~ 
dospělé, jest jemu užíti formule, před jejíž demonstraci nebo (za dob Gajových) za ni 
byla vepsána slova »Ea res agatur cuius rei dies fuit<<. Formula pro actio in~ 
certi ex stipulatu byla tu, měl.li žalován býti promissor sám, vypravena podle tohoto 
vzorce: »)1 udex esto. Quod A. Agerius dť N . N egidio incertum stipulatus est, c u i II s. 
r e i di es f u i t, quidquid ob eam rem N. N egidium A. Agerio dare facere oportet, eius 
iudex N. Negidium A. Agerio (dumtaxat sestertium X milia?) condemna. S. n. p. a.« 
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Praeskripcí pro reo činí se agere závislým na negativní podmínce, na 
(nepravé) v Ý min c e, že obhajovací skutečno.st nepozůstává.1 Praescrip= 
tiones pro reo vyskytovaly se v posledním století republiky, vymizely 
však úplně již před polovicí druhého století po Kr. Obrany, kterým kdysi 
sloužily, byly pak vyhrazovány ve formuli nikoli více uvozujícími slovy 
i»ea res agatur, sic(, nýbrž vesměs pouze prostředkem excepce 2 a na obvyk::: 
lém místě této (za intentio). Hledíc k tomu, že praescriptio s jedné stránky 
(co do účinku) jest bližší magistratské denegaci, s druhé však (postoupe::: 
ním ro~hodnutí porotcovi) kloní se k excepci, jest odůvodněna domněnka, 
že praescriptio pro reo jest útvarem pro uskutečnění 'obrany, který zpro::: 
středkoval přechod od starší denegatio actionis k pozdější exceptio. 

§ 73. 

STIPULATIONES PRAETORIAE . 

Magistrat poskytoval druhdy svou právní ochranu dožadující se jí 
straně v ten způsob, že jejímu odpůrci 'ukládal, by se jí zavázal stipu= 
latione, a opatřil jí tím obligační nárok žalovatelný iure civili (actio ex 
stipulatu). Takové, po magistratském právu vynutitelné stipulace slují 
stipulationes praetoriae, ve kterémžto výrazu jsou zahrnuty též stipula= 
tiones aediliciae. Poskytujíce straně jistotu pro její nárok, slovou jako. 
stipulationes vůbec též cautžones. Možná, že stipulationes praetoriae vy::: 
skytovaly se již za vlády legisakcí. 

Ze stipulací praetorských jedny slouží účelům pro c e sn Ý m, majíce 
zabezpečiti tu projednávání právního sporu in iure, jako vadimonium, jímž 
žalovaný se ' zavazoval žalobci, že se dostaví k určitému soudnímu roku 
(»se iilo die illo loco sisti«), tu další postup a úspěch procesu, jako stipu= 
lationes, zvané od Ulpiana iudiciales, na př. stipulationes pro praede litis 
et vindiciarum, iudicatum solvi a ex operis novi nuntiatione. Účelem jiných 
jest zjednati ž a lov a t e I.n o s t jistých nároků. Jmenuje je cautipnales, 
lJ I p i a n praví o nich, že instar actionis habent et; ut sit nova actio, inter= 
cedunt. Soudní dožadování jich zve se agere a bývají ony počítány mezi 
actiones v širším smyslu. Sem náleží na př. cautiones damni infecti a mimo::: 
soudní cautio ex operis novi nuntiatione, dále cautžones usufructuaria, de 

') V jediném na nás dochovaném příkladě ' raescriptio pro reo zní takto: »)E are s 
agatur, si in ea re praeiudicium hereditati non fiat.« Ji mohl navrhnouti 
possessor pro herede, když bylo naň místo hereditatis petitione nastupováno speciali 
in rem actione (na př. rei vindicatione). 

2) Výše uvedená praescriptio praeiudicii byla pak přeměněna v excepci - znějící 
»)Q u o d p r a e i u d i c i u m her e d i ta ti ' n o n f i a t«. 
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conferendis bonis et dotibus, legatorum servandorum causa arem pupilli 
salvam fore. 

Jsou též stipulationes, které ukládá té neb oné procesné straně teprve 
iudex v řízení před ním konaném. Mo des ti n, rozvrhuje stipulationes 
vůbec, a to s jiného hlecliska nežli U I p i a n, nazývá stipulace, které činí 
se z nařízení porotcova (iussu iudicis) stipulationes iudiciales, ony pak, jež 
mohou býti nařízeny jak od magistrata tak i od porotce, communes. 

Stipulationes praetoriae musí ' býti zpravidla pojištěny zastavením ru:: 
kojmů (sponsores, jsou::li občany římskými, jinak fideiussores). Jistota 
taková slove satisdatio. Druhdy stačí pouh)r slib ve formě stipulačrií (re: 

. promissio), druhdy jest potřebí přičinění prohlášení přísežného (iurato 
promittere). Jako pro actiones byly také pro stipulationes praetoriae valbu 
magistratském vyhlášeny for m u I á ř e. 

Co se dotýče stipulovaného pře d m ě t u, záležel tento druhdy přímo 
a pouze v jednání, které mělo býti zabezpečeno žadateli. Druhdy bylo 
vedle toho pro ten případ, když by ono jednání nebylo uskutečněno, 
vymiňováno plnění peněžné, a to zpravidla plnění interese (quanti ea res 
erit), někdy však zaplacení určité částky peněžné. Druhdy pak stipulatio 
směřovala pouze k plnění peněžnému, slíbenému pro případ ten, že to 
neb ono jednání nebude předsevzato, aniž toto jednání samo bylo před" 
mětem stipulačním. 

Pevným kusem stipulací byla clausula doli (»dolum malum huic rei 
iibesse afuturumque esse«). 

§ 74. 

MIS S ION ES IN P O S S E S S ION EM. 

I. Missio in possessionem jest povolení dané od vrchního magistrata, 
aby žadatel k pojištění nebo provedení svého právního nároku uvázal se 
v držení těch neb oněch cizích věcí. Pře d m ě tem tohoto uvedení v držbu 
jsou b~ď jednotlivé věci (missio žn rem, in possessionem rei) nebo celé 
jmění někoho nebo jiný majetkový soubor, na pře dědictví (missio in bona, 
in possessionem bonorum). Missio in possessionem singularum rerum má 
místo hlavně v případu tom, že nebyla dána cautio damni infecti, kdež 
povoluje se žadateli, by vzal v držení věc hrozící škodou. Z missiones 
in bona jsou: 

1. Missio in possessionem rei servandae causa. Slíbena byla a upra" 
vena od praetora řadou ediktů, odnášejících se k jednotlivým různým pod" 
statám skutkovým a sestavených většinou v ediktu pod titulem Quibus 

. ex causis in possessionem eatur. Měla místo obzvláště: 
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,a) proti odsouzenému žalovanému (i'udicatus), neučini]"li zadost roz" 
sudku. Odsouzenému rovnal se certae pe,cuniae confessus a pro dluh 
žalovaný, který jsa přítomen in iure odepíral spoluúčinkovati náležitým 
způsobem k ustavení právní rozepře (se iudicio uti oportet non defendit); 

b) proti dlužníkovi, který postoupil ex lege Julia své jmění dobro" 
,volně věřitelům; 

c) missio in bona indefensi povolovala se v různých případech, které 
setkávaly se v tom, že žalovaný se vůbec nepostavil in iure a nepřevzal 
též nikdo 'jiný zaň defensi. 

d) Missio dotis servandae causa byla udílena manželce v majetek 
manželův k pojištění nároků na vrácení věna. 

2. Missio in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum 
causa propouští se odkazovníkovi, jemuž byl odkaz (legatum nebo fideicom: 
missum) zanechán pod výminkou nebo s lhůtou odkládací, jestliže obtížený 
nezřídí jemu jistotu pro budoucí splnění odkazu. Odkazovník obdržuje tím 
povolení, uvázati se v držbu statků, které se dostaly obtíženému z dědictví. 
Z reskriptu císaře Karakaly uděluje se odkazníkovi, jestliže obtížený ne" 
splnil odkaz do šesti měsíců poté, co byla naň vznesena žaloba, missio i ve 
vlastní jmění obtíženého, by se uspokojil z plodů (t. zv. missžo Antoniniana). 

3. K zabezpečení práva dědického uděluje se missio in possessionem 
dědictví: 

a) ventris no mine ženě jsoucí útěžkem s dítětem, které, narodÍ:,li se, 
bude povoláno děditi; 

b) ex edicto Divi Hadriani dědici, ustanovenému v testamentu zevně 
bezvadném. 

II. In possessionem missus, ujav se z povolení magistratova držení, ob:: 
držuje tím věci zpravidla pouze v detenci (in possessione esse) a opatro:: 
vání (custodia et observantia), ~ to jen vedle posavadního držitele. Missio 
ex edicto Hadriani však zjednala držení ve smyslu právnickém (possidere , 
possessio). Také když ke cautio damni infecti zavázaný , zpěčoval se de 
damno cavere, magistrat povoloval žadateli především pouze, aby vzal 
v detenci stavení škodou hrozící vedle posavadního držitele (t. zv. missio 
ex primo decreto), ale když tento i poté setrval v odepírání kauce, udílel 
proti němu po čase a causa cognita novým dekretem (ex secundo decreto) 
missionem, čímž missus nabýval k stavení výlučného držení (possessio), ba 
i praetorského vlastnictví. Všeobecně bylo pak právo, jehož nabyl missus 
k věci, v jejíž držení se byl uvázal, podřazeno pojmu práva zástavního 
a zváno přímo pignus, podrobněji pignus praetorium. P r á v o pro dej e 
(právo k venditio bono rum) poskytovala zpravidla missio ,in bona rei 
servandae causa. Ostatní missiones právo to v zápětí neměly . 
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III. Och ran ě . práva, vzešlého missione in possessionem sloužily 
různé právní prostředky: 

1. Pro všechny připady missionis in bona byla propuštěna actio in 
factum na náhradu škody proti každému, kdo by dolo malo bránil opráv" 
něnému v ujetí se držby majetku nebo vypudil jej z ní. 

2. Zvláštními in t e rdi k ty jsou chráněny pro případ ten, že by missus 
in possessionem nebyl připuštěn od odpůrce k držení, missiones legatorum 
vel fideicommissorum, ventris a damni infecti nomine. 

3. Damni infecti in possessionem missus mohl místo, co by odpor, 
se kterým se setkal při uvazování se v držbu, překonal ihned interdiktem 
ne vis fiat ei qui in possessionem missus est, vyčkati, až by škoda, kterou 
stavení hrozilo, skutečně nastala a pak nastoupiti na odpůrce actione in 
factum o plnění toho, čeho bylo lze požadovati na něm, kdyby byl dal 
skutečně kauci pro damnum infectum. 

4. Missi in possessionem legatorum nebo fideicommissorum servan= 
dorum causa nebo missione Antoniniana mohli, když jim bylo zabraňo" 
váno, by se neujali držby, místo co by usilovali o vydání interdiktu 
(č. 2) a na základě jeho o provedení řízení porotního, dosíci též toho, 
že magistrat dal uvedení v držbu přímo provésti svými zřízenci nebo 
i obecními úředníky, což označuje se jako extraordinaz-ia exsecutio. 

§ 75. 

IN INTEGRUM RESTITUTIO. 

I. Vrchní magistratové, spravující soud civilní, osvědčili zvláštní volnost, 
kterou při výkonu jurisdikce měli naproti platnému právu (§ 13, 1.), nej" 
rozh"odněji tím, že v jednotlivých případech podle vlastního' uvážení odňali 
právnické skutečnosti zase právní účinek, který byla ke škodě někoho způ" 
sobila podle platného práva, -ale proti vyšší spravedlnosti (aequitas, § 18), 
a uvedli tímto rozhodnutím svým škodujícího zase v dřívější právní stav. 
Toto n a v r á cen í ku pře d e šl é m u p r á v u rozhodnutím magistratovým 
zove se in integrum restitutio. Všeobecné pod mí n k y in integrum res= 
titutionis jsou: 

1. Že nastoupil právní účinek, který učinil někomu újmu, proti které 
tento není chráněn vůbec, nebo alespoň ne úplně jinými právními prostředky.l 

2. Dále se předpokládá iusta causa, t. j. že okolnosti, za kterých nastal 
škodlivý právní účinek, vyžadují se stanoviště vyšší spravedlnosti (aequitas) 
zakročení magistratovo proti němu. 

1) A\7šak .restitutio se nepovoluje, jestliže škoda, která skrze ni má býti napravena, 
jest značně menší nežli újma, která by z udělení jejího vzešla jinému. 
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3. Za restituci musilo býti ž á dán o, a t o v čas. 
II. Za iustae causae restitutionis jsou uznány 
1. N e z let i los t. N ezletilým (minores XXV annis) uděluje se in 

integrum restitutio proti oněm právním škodám, které vzali pro nezku" 
šenost a nerozvážlivost svého věku jednáním nebo opominutím. A sice 
dává se nezletilcům (dospělým nebo nedospělým) restitutio též strany 
onoho neopatrného jednání nebo opominutí jejich, které se stalo se svo" 
lením nebo spolupůsobením poručníků, ba i strany neopatrného jednání 
nebo opominutí poručníků samých, jehož se tito dopustili při správě statků 
poručencových . Příslušný edikt zněl: »Qu o d c u in min o r e q u a m v i" 
ginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque 
res erit, animadvertam.« (D. 4, 4,1,1 Vlp.) . 

2. Nepřítomnost a podobné okolnosti. Zletilým (maiores 
XXV annis) jest restitutio přislíbena v ediktu proti škodným právním 
následkům obrn e š k á n í, zvláště když kdo vzal újmu tím, že actio tem= 
poralis zanikla projitím zákonné lhůty končící nebo že jeho právo pomi" 
nulo nevykonáváním nebo bylo od jiného vydrženo. Tu se však před" 
pokládá, že obmeškání jest ospravedlněno, jako když ten, kdo se obmeškal, 
byl ne pří tom e n z důvodu omluvného nebo když byl nepřítomen jeho 
odpůrce. Edictum o restituci pro ' nepřítomnost končilo slovy, kterými 
praetor sliboval povšechně, že poskytne restituci, i když to shledá spra;:: 
vedlivým z jiného důvodu. Uživše této doložky, zvané clausula generalis, 
uznali právníci římští za restituční důvody různé jiné případy nutné nebo 
ospravedlněné nepřítomnosti, jakož i jiné pře k á ž k y, způsobující ' ob" 
meškání. " . 

3. Donucení (vis ac metus) a podvod (dolus). Pro škodu, způ" 
sobenou někomu uvedenými dvěma skutečnostmi, bývají jemu propouštěny 
actiones a" exceptiones vis ac metus nebo doli a má proto restitutio z dů" 
vodů těch místo jen porůznu.1 Co se obzvláště dotýče restituce pro dolus, 
mají případy, na které bývá jí užito, vesměs povahu procesnou. Totéž 
platí o in integrum restituci pro o myl (error). 

4. Alienatio iudicii mutandi causa facta. Zcizil"li kdo věc úmyslně, 
aby znlěnou procesného odpůrce ztížil postavení stran"y druhé, poskytuje 
se jí z ediktu restituce proti zciziteli. Důvodem restitučním byla pak také, 
jak se podobá, alienatio in fraudem creditorum, o čemž podrobněji v právu 
obligačním. 

5. Capitis deminutio. Věřitelům bývala udílena kdysi restitutio pro 
pohledávky, jichž pozbyli tím, že dlužníka stihla capitis deminutio (§ 37). 

1) Na př. poskytuje se restituce tomu, kdo byl vyhrůžkou pohnut k tomu, že uvázal 
se v dědictví nebo že je oqmítl, nebo kdo při vedení pr~cesu vzal škodu úskokem 
odpůrcovým. . 
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Ale již v klasickém právu byly pro takové případnosti z ediktu samého 
nebo podle praxe propuštěny věřitelům actiones, jako by capitis deminutio 
byla nenastala (rescissa capitis deminutione), aniž se vyžadovala předchozí 
zvláštní causae cognitio praetorova a nemělo místa omezení časové, jemuž 
jest jinak podrobena restitutio. 

III. Restituci mohou ž á dat i: ten, koho stihla újma za okolností, 
odůvodňujících restituci, jeho universální sukcessorové nebo i ten, komu 
nárok restituční byl postoupen. Nastupovati lze žádosti za restituci zpra:< 
vidla pouze pro t i tomu, v jehož prospěch nastal škodný právní účinek, 
a proti jeho universálnímu sukcessorovi. Druhdy může však restitutio 
býti vyžádána též proti třetím osobám, které nabyly nepřímo, co bylo 
odňato škodujícímu.1 

Žádost musí býti podána v č a s, by řízení restituční mohlo býti skon:< 
cováno do roku poté, co přestala působiti causa restztutionis, ježto po 
projití tohoto roku právo na restituci pomine. Rok ten je annus utilis, 
který počíná se sice, když jest po prvé experiundi potestas, ale pak pro" 
bíhá nepřetržitě. J ustinian stanovil lhůtu, ve které měla býti provedena , 
restituce, na quadriennium continuum, které mělo se počíti při restituci 
minorum prvním dnem zletilosti nebo dnem, kdy nezletilému byla léta 
prominuta, při restituci pro nepřítomnost dnem, kdy přestala překážka , 
činící důvod restitučnÍ. Proti projití lhůty restituční lze zase vymoci re~ 
stituci, jsou:<li tu okolnosti, odůvodňující tuto restituci. 

iv. Říz e n í rest i t uč n í děje se podstatně v ten způsob, že magi::: 
strat, 'vyšeffiv ' prve osobně (causa cognita) , zdali jsou tu podmínky re::: 
stituce, a vyslechnuv za tou příčinou obě strány, vydává decretum, kterým 
uděluje nebo odepírá restituci. Dekretem tímto jest dr uhdy se strany 
soudu celá věc vyřízena, jako když magistrat přímo nařizuje, aby byl též 
uskutečněn faktický stav, shodující se s navráceným právem, nebo žada::: 
teli dovoluje, aby předsevzal zmeškaný čin nabývací. Ale namnoze ma::: 
gistrat, uznav causa cognita důvod restituční , přestává na tom, že udě::: 
luje žadateli pro pozbytý nárok (nebo obranu) actionem (nebo excep::: 
tionem). V případě tom následuje po vlastním řízení restitučním, konaném 
před magistratem (t. zv. iudicium rescindens), ještě řízení porotní, ve 
kterém restituovaný nárok (nebo obrana) přivádí se k p~atnosti. Formula , 

1) Interdum autem restitutio et in r e m datur minori, id est adversus rei eius 
possessorem, lieet non eum eo sit eontractum, ut puta rem a minore emisti et alii vendi" 
(:listi : potest desiderare interdum adverslls possessorem restituL Po m p o n i u s seribit 
L a b e on e m existimasse, si minor fundum vendidit et tradidit, si emptor rursus eum 

, alienavit, si quidem emptor sequens scit rem ita gestam, restitutionem advetsus eum 
faciendam : si ignoravit et prior emptor non esset solvendo, aequius esse minori succurri 
etiam adversus ignorantem. D . 4, 4, 13, 1. U Ip. ' 
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která se udílí pro restituovanou actio, zove se iudicium restitutorium 
a bývá mnohdy formula ficticia , ve které se nařizuje porotci, aby nalezl 
za právo, jako by škodící událost nebyla nastala. Prameny mluví tu o actio 
rescissoria, o iudicium rescissorium. Toto složité řízení odpadlo v po" 
zdějším vývoji tou měrou, kterou řízení porotní bylo zatlačeno řízením 
extra ordinem. 

§ 76. 

ZA~AJENÍ SPORU. 

Určení právní rozepře bylo možno pouze, byly"li obě' strany in iure 
přítomny. Bylo na žalobci, aby obeslal žalovaného na soud. Měl to uči" 
niti v ten způsob, že vyzval osóbně a ústně žalovaného, aby se odebral 
s ním přímo k magistratovi" soud konajícímu (in ius). Toto vyzvání zove 
se in ius vocatio. 

Zákon XII tabulí propůjčil injusvokaci moc donucovací těmito před" 
pisy: Obeslaný (in ius voc~tus), nechať in ius vocatio stane se kdekoli, 
má ihned následovati vyzývajícího na soud. Zpěčoval"li by se tak učiniti, 

smí odpůrce, dožádav se svědků, se jeho , uchopiti a, kdyby i pak činil 
průtahy nebo chtěl utéci, jej odvésti násilím předmagistrata. Jestliže by 
in ius vocatus nemohl jíti na soud pro n~rrioc nebo stáří svoje, bude 
žalobce povinen dáti jemu povoz, ale jen prostý. 

V starší době in ius vocans nem'usil, jak jest nejpodobnějším, při 
samé injusvokaci udati, pro který nárok nastupuje na obeslaného. Avšak 
edictum praetorské ukládalo žalobci povinnost, aby právní nárok, který 
hodlá přivésti k platnosti na soudě, ohlásil žalovanému ' již před injus::: 
vokací (actionem edere).l 

Povinnosti následovati obesílajícího neprodleně před soudního ma::: 
gistrata mohl in ius vocatus podle ustanovení ediktu praetorského zbaven 
býti tím, že při injusvokaci zakročila zaň osoba třetí jako vindex. Vindex 
musil býti přiměřeně zámožným. Jen když někdo obesílal na soud jisté 
jemu blízké osoby, musil přijmouti vindexa nehledě k jeho zámožnosti, ' 
SIC by proti němu měla místo actio poenalis na 50.000 sestertiů . 

1) T ato mi~osoudní e d i t i o a cti o n i s mohla se státi různým způsobem, jako tím , 
že žalobce list obsahující žalobní formuli odevzdal odpůrci nebo jej jemu pouze před" 
ložil k pořízení opisu, nebo že jemu diktoval žalobní formuli nebo i jen tím, že zavedl 
odpůrce k albu praetorovu, by ukázal mu edikt nebo formulář, podle něhož hodlal 
dobývati svého nároku. Zároveň měl, jak -nařizovalo rovněž edictum, žalobce edei'e in" 
strumenta, t. j. oznámiti odpůrci podstatný obsah listin, jichž hodlal užíti před porotcem 
k prokázání svého právního nároku. Účelem těchto editiones bylo, aby ialovaný byl 
poučen o žalobním nároku ' a jeho skutkovém základě jiŽ dříve, nežli by přišel na soud. 
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Vindex již tím, že vkročil do injusvokace, bral na se závazek státi za 
to, že žalovaný dostaví se na soud. Žalobce mohl pak kdykolivěk po~ 
táhnouti vindexa k soudu a tím · vyžádati si decretum praetorovo, jímž 
nařizovalo se vindexovi, by postavil žalovaného v určitý den in ius. Ne~ 
bylo~li vyhověno tomuto dekretu, byla udílena proti vindexovi praetorská 
actio žn factum na náhradu škody. Proti obeslanému samému, který dav 
vindexa se nedal později nalézti svému odpůrci a nebyl též od jiného 
obhájen, měla ze zvláštního ediktu průchod mžssio in bona. 

Jestliže žn ius vocatus , aniž by dal vindexa, jak náleželo, zámožného, 
neuposlechl injusvokace, mohl žalobce, místo co by užil faktického násilí, 
přivésti proti němu k platnosti žaloby z ediktu, směřující k náhradě . Též 
byla přislíbena v ediktu actžo poenalžs proti každému třetímu, který by 
násilně osvobodil obeslaného nebo obmyslně nastrojil, že byl osvobozen 
od jiného. 

Již na sklonku republiky bylo obvyklým, že žalobce, místo co by, 
vykonav injusvokaci, trval na tom, aby obeslaný buď se s ním na místě 
vydal k soudnímu ·magistratu nebo dal vindexa, přestal na mim o s o u d::: 
ním vadimoniu, jímž odpůrce se zavazoval; že v den smluvený se do::: 
staví před inagistrata k prvnímu projednání právního sporu. Takové mimo::: 
soudní vadimonium, učiněné za účelem zahájení procesu (t. zv. citační 

vadi~onium), záviselo ovšem úplně na dobré vůli obou pro cesných stran.1 

V extraordinarža cognitio mohl býti žalovaný na soud obeslán nejen 
žn ius vocatione, nýbrž místo ní také tím, že k žádosti žalobcově magistrat 
sám dal žalovaného úředně k so·udu pohnati (evocare). Tato evocatžo 
dála se způsobem trojím: litteržs, denuntžatione nebo edžcto. Litterae ad 
magžstratus jsou listem příslušného soudce k municipálnímu úřadu by~ 

1) Tím se liší od t. zv. dilačního vadimonia; zabezpečujícího ~pětné dostavení 
u žalovaného před téhož nebo i jiného magistrata. Jestliže se totiž procesné strany do. 
stavily před soudního magistrata, ale přelíčení in iure nebylo skoncováno hned při 

prvním roku, měl žalovaný dáti žalobcovi jistotu, že dostaví se zase před magistrata 
k jinému roku soudnímu. Jistota tato (vad i m o n i u m, vad a ri) poskytovala se původně 

. zastavením rukojmů, zvaných vad es; v pozdější, nám známější podobě, již obdrželo 
ediktem praetorským, vadimonium záleželo ve stipulaci, mezi stranami před magistratem 
a k rozkazu jeho učiněné, kterou žalovaný sám slibuje žalobcovi dostaviti se k určitému 
roku (se eo die sisti, vadimonium sistere) a, jestli by se nedost~vil (si non sti. 
t e rit), zaplatiti tu onu sumu peněžnou. Jestliže žalovaný dav vadimonium k ustanove. 
nému soudnímu roku se nedostavil (vad i m o n i u m des e rtu m), vzrostla žalobcovi 
proti němu a rukojmům (sponsores) podle toho, jak vadimonium znělo, actio certae cre. 
ditae pecuniae nebo actio incerti ex stipulatu na interese. Vadimonium mohlo býti od 
magistrata ukládáno žalovanému také k tomu · konci, aby bylo zabezpečeno, že dostaví se 
k určitému jinému soudu; obzvláště magistrat municipijní, šlo~li o právní rozepři unika. 
jící jeho pravomoci, mohl naříditi žalovanému, aby zavázal se vadimoniem, že postaví 
se v Římě před tamním soudním magistratem (v adi m on i u m Ro mam f aci e n dum). 
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dliště žalovaného, by úřad ten svými zřízenci · provedl obsílku. Jest jich 
potřebí v případě tom, když žalovaný neobývá v imediátním obvodu. 
příslušného soudu. List takový vyprosí si žalobce od soudce a sám jej 
doručí duovirovi. Denuntiatio záleží v soudní obsílce, které se užívá, jde:::li 
o obeslání osoby, meškající v imediátním obvodu soudního magistrata. 
Evocatžo edžcto, obsílka to veřejnou vyhláškou úřední, kterou žalovaný 
se vyzývá, aby se dostavil k soudu, nastupovala, nebyl:::li znám pobyt 
žalovaného. Obsahem obsílky bylo vyzvání, aby obeslaný postavil se před 
soud do určité lhůty. 

§ 77. 

ŘÍZ E N Í I N I U R E. 

1. Dostavily~li se obě procesné strany před soudního magistrata, počalo 
se přelíčení před ním (řízení žn žure) dožadováním se žalobce, aby magistrat 
poskytl jemu právní ochranu, povoluje ustavení procesu. Žádost tato. 
(postulatio) a projednání její nebýly vázány na určitou formu ani v procesu 
legisakčním. V řízení s písemnými formulemi zahajovací jednání žalobcovo 
in žure záleželo v tom, že žalobce, oznámiv prozatímně, kterou procesnou 
formulí právní rozepře by měla býti určena (actžonem, formulam, iudicium 
edere), žádal magistrata za povolení formule (actionem, iudicžum, prae::: . 
iudžcium postulare). Zdali magistrat by měl připustiti výkon žádané legis~ 
akce nebo jiné nebo uděliti písemnou formuli (actžonem, žudicžum dare), 
jak tato byla od žalobce navržena neb s těmi oněmi změnami, které 
žádal žalovaný nebo by měl vyžádaný procesný prostředek a tím právní 
ochranu žalobci odepříti nadobro (actionem non dare, actionem negare 
nebo denegare) , záviselo na rozhodnutí rnagistrata samého, jež učinil po 
případě po . přelíčení žn iure tu delším tu kratším. 

Maje rozhodnouti o připuštění právní ochrany nebo odepření její, 
magistrat v úvahu brával především, zdali jsou tu pře d p o k I a d y pro::: 
ce s n é. K nedostatkům jejich přihlížel magistrat namnoze již sám od sebe 
a projednávala se také v případě tom, když teprve strana namítla pro cesný 
nedostatek, námitka zpravidla výlučně žn žure a bývalo o ní rozhodováno 
pouze dekretem magistr<;ltovým, takže býl:::li nedostatek procesného před::: 
pokladu na jisto postaven, následovalo magistratské non dare actžonem .. 1 

1) To platí n~ př. o námitce nepříslušnosti soudní (p r a e s c ri pti o fo ri). Podobně 
odepřel magistrat žalobci iudicium, přesvědčiv se, že ta neb ona pro cesná strana nebo 
zástupce neb pomocník její nemá způsobilosti procesné nebo postulační, nebo že žalobce 
nebo zástupce jeho J).evyhověl jisté s procesem související povinnosti, na př. nevykonal 
iusiurandum de calumnia, nedal té neb oné procesné jistoty nebo nepřevzal defensi za~ 
stoupeného. Jindy ponechával magistrat vyšetření pro cesných podmínek a rozhodnutí 
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Ale magistrat mohl denegare actžonem také z přesvědčení, které měl 
o materielním právním základu žalobního nároku. Itu magistrat 
odepíral žudžcžum druhdy již sám od sebe, jako když žalobní nárok 
směřoval k něčemu nezákonnému nebo nemravnému. Mnohdy učinil tak 
hledě k námitkám žalovaného, pokládaje za závažné a pravdivé obrany 
žalovaného, odvozené z práva soukromého. Pro jisté případy nařizoval 
den ega ci actžonis pro materielní nedostatky již zákon (tex, senatus con'" 
sultum, constitutio p·rincipis). Strany jiných případů bylo oznámeno 
v ediktu, že nebude poskytována právní ochrana. Druhdy zase praetor 
prohlašoval ediktem, že propustí určitou formuli teprve, když by byl věc 
prve vyšetřil osobně (causa cognita). Avšak soudní magistrat mohl uvésti 
ve skutek denegaci actionis i v jiných případech, a to zcela podle volného 
uvážení, prostě ze svého přesvědčení, že to požaduje aequum et bon um, 
nechať šlo o actio honoraria nebo o kteroukoli actžo civilis.' Obzvláště 
mohla aenegatio actionžs sloužiti k tomu, aby byla provedena restitutio in 
integrum, 'která se udílela ovšem vždycky jen po předchozí causae cognitio. 

Magistratské odepření právní ochrany žalobcovi vyskytovalo se již 
odedávna v řízení per legis actiones, a i tu nejen pro nedostávající se 
předpoklady procesné, nýbrž i pro nedostatky práva materielního. Obranám 
žalovaného, které neobjevovaly se ve formě pouhého popření práva 
žalobcova, dostávalo se tenkráte soudního uznání pouze v ten způsob , 

že magistrat, namítaL=li žalovaný některou z nich in .iure, vyřídil tuto 
námitku ihned svým vlastním šetřením a rozhodnutím a shledal"li ji 
odůvodněnou, odepřel své účastenství v legisakci. Magistrat pak ne p o=
volo val leg i s a k c i obzvláště, když seznal, že právní jednání, ze kterého 
žalobce vyvozuje svoje právo, ač platné iure civžli, jest zapověděno lege 
imperfecta nebo minus qUi}m perfecta (lege Cincža, PlCEtoria., Furia testa" 
mentaria). Mohl však odepříti svou součinnost při legisakci zajisté také 
pro takové důvody obranné, které uznal za rozhodné ze své vlastní moci 
jurisdikční. 

Jest nejpodobnějším, že také v procesu spí sem n ým i for mul e mi 
tyto a podobné obrany žalovaného docházely platnosti na soudě s po::: 
čátku také jen magistratským non dare (denegare) actionem (iudicium) . 
Tato denegatio actionis potrvala pak, i když později byly zavedeny nové 
obranné prostředky, kterými vyšetření pravdy obranného důvodu bylo 
svěřeno porotcovi, a zachovala se vedle nich, ovládajíc pole širší nežli 
ony , ještě v procesu doby klasické-o 

o nich porotcovi, povoluje, aby do formule byla vepsána p r a e s c ri pti o, po případě 
ex cep ti o jako exce ptiones cognitoria nebo procuratoria pro nedostávající se právo 
zástupčí nebo pro nezpůsobilost ,zástupce nebo zastoupeného. 
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, ' Účir:ek magistratské denegatio actionis jest, že ona zastavuje 
pro c e S. Zalobci zabraňuje se další vedení jeho. Nedojde obzvláště k litis::: 
kontestaci aniž k dosazení porotního soudu. Byla:::li actio denegata pro 
ne d o s t a t ky pro c e sn é, prohlašoval se tím další proces za nepřípustný, 
aniž právní rozepře sama byla rozhodnuta. Žalovaný tu byl pouze osvo::: 
bozen od povinnosti účastniti se dále procesu zahájeného. Naproti tomu 
denegatio actionis, nastalá z d ů vod ů p r á v a mat e r i e I n é h o, obzvláště 
pro soukromoprávní obrany žalovaného, hýla rozhodnutím ve věci samé, 
a to nálezem osvobozujícím žalovaného. Lišila se však i tu od osvobozo:: 
vacího rozsudku porotčího podstatně co do ' právní účinnosti. Denegatio 
actionis nebyla rozhodnutím ne odvolatelným jako rozsudek porotní. Ne::: 
měla ani vylučujícího účinku ani právní moci mezi stranami působící, jimiž 
vyznamenávala se sententia iudicis. Jelikož pak po denegaci procesu ne::: 
došlo vůbec k litiskontestaci, nebyla res in iudicium deducta a nevylučovala 
se nová actio de eadem re. Magistrat, nejsa vázán po právu na svůj dekret 
odepírající žalobu, mohl vždycky zase připustiti proces s opětovanou actio. 
Tak mohl učiniti také každý nástupce jeho v úřadě. Ježto po denegaci 
actionis také zabraňující účinek litiskontestace se nedostavoval, bylo též 
možným, že magistrat denegoval actionem jen na ten čas, nebo pokud by 
trvaly ty ony okolnosti. 

II. Krom magistratskou denegací actionis mohl již in iure právní spor 
býti úplně vyřízen, aniž došlo k dosazení porotního soudu, za jistých 
předpokladů také confessione nebo iureiurando. Též nedošlo k litiskon" 
testaci, když žalovaný byl indefensus. 

A. Confessio in iure. Jestliže žalovaný, když bylo naň nastupováno 
legis actione in personam, na tvrzení žalobcovo »)aio te mihi... dare 
oportere«, uznal in iure foremným prohlášením, že jest dlužen žalobcovi 
požadovanou od tohoto určitou s u m u pen ě ž n o u (v nejstarší době aes 
confessum), mohla býti vedena na něho podle zákona XII tabulí perso" 
nalní exekuce právě tak jako na toho, kdo byl odsouzen. nálezem porotčím 
(iud~catus). Confessio in iure, kterou byla uznána od žalovaného pohledávka 
nesoucí se kalia certa res, neměla sama ještě t~to exekuční moci, mohla však, 
jak jest podobno, vésti přínlo k dodatečnému řízení oceňovacímu (arbi" 
trium liti aestimandae), jež bylo zprostředkováno novou legisakcí, asi legis 
actione per iudicis postulationem, a tím nepřímo k nálezu vykonatelnému. 

Soudní uznání práva, pro které kdo nastupoval legis actione in rem, 
odpůrcem bylo vázáno na formu injurecesse řízení nesporného. Po vin di" 
kaci žalobcově na otázku magistratovu »)an c~mtravindicet«, žalovaný od" 
pověděl záporně nebo mlčením, načež magistrat potvrdil jednání stran 
(rem addicebat). K litiskontestaci, ježto tato předpokládala kontravindi::: 
kaci a k porotnímu procesu tu ovšem nedošlo. 
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V řízení spí sem n Ý m i formulemi jest na rovni s odsouzeným dluž", 
níkem pouze certae pecuniae confessus. V)Tlučně na něho dopadá řehole: 
Confessus pro iudicato est a propouští se v důsledku toho proti němu 
z ediktu exekuce jak personální (ductio), tak i realní (missio in possessionem 
a venditio bonorum). Naproti tomu však confessio in iure strany pohle", 
dávky, jejímž předmětem byla alia certa res nebo incertum, nebo in iure 
prohlášené uznání věcného práva žalobcova proti jeho actio in rem ne", 
měly exekuční moci a nečiriily, jestliže confessus neuspokojil žalobce, 
zbytečnými litiskontestaci a ustavení procesu porotního na základě původně 
postulované actio in personam nebo in rem. V procesu tom, jejž confessus 
byl povinen na se vzíti, nechtěl",li býti indefensus, confessio in iure vy'" 
konaná byla pouhým důkazovým prostředkem. 

B. Iusiurandum in iure. Jsou případy, ve kterých žalobce mohl podle 
práva praetorského uložiti žalovanému in iure přísahu (iusiurandum d.e", 
ferre), že nepozůstává obligační závazek (se dare non oportere), a musil 
pak žalovaný vykonati tuto přísahll (iusirandum praestare) nebo ji vrátiti 
žalobci (iusiurandum referre), t. j . jemu navrhnouti, aby on odpřisáhl, že 
jemu přísluší právo obligační (sibi dare oportere). Přísaha, ukládaná před 
soudním magistratem od žalobce žalovanému s tímto účinkem donucovacím, 
iusirandum necessarium podle terminologie justinianské, byla omezena na 
úzké pole. Mělať místo v právních sporech, spadajících pod edikta »si cer", 
tum petetur« a »de pecunia constituta«, podrobněji jednak při actio certae 
creditae pecuniae condictio de certa re a actio operarum jednak při actio de 
pecunia constituta.1 V těchto případech žalovaný, jemuž byla uložena pří", 

saha, mohl žádati, aby žalobce prve vykonal iusiurandum de calumnia,2 

1) Při vše c h actiones jest možné rozhodnutí právního 'sporu přísahou, vykonanou 
podle volné dohody stran. Jestliže totiž i edna ze stran, mezi kterými jest právní spor, 
uloží odpůrci pří~ahu (i u s i u ran dum de f e r r e), t. j. nabízí jemu, aby rozhodl spor 
svou přísahou, odpůrce není povinen k tomu přistoupiti. Naopak zase také přísaha, 
kterou on vrací druhé straně (i u s i u ran dum r e f e r r e), nemá pro tuto moci donuco~ 
vad. Jestli však odpůrce, přijav onu nabídku (i u s i u ran dum s u s c i per e), vykoná 
skutečně rozhodovací přísahu, bude tím podle práva praetorského vázána druhá strana, 
která jemu přísahu uložila. Skutečnému vykonání přísahy se rovná, když deferent od~ 
půrci, který jest ochoten přísahu vykonati, ji promíjí (i u s i u ran dum r e m i tt e r e). 
Přísaha rozhodovací jest v těchto případech zcela dobrovolná, slovouc proto u J usti~ 
niana i u s i u ran dum vol u n tar i u m. VykonaMi přísahu, na kom právní nárok byl 
vymáhán (žalovaný), odepírá se pro onen nárok proti němu a cti o nebo propouští se 
jemu proti ní ex cep t i o i u r i s i u ran d i. Přísaha rozhodovací pak, vykonaná od toho, 
kdo se domáhal nároku (od žalobce), má v zápětí, že jemu vzejde praetorská acÚo; 
při které se přihlíží pouze k tomu, byla~li přísaha od něho vykonána nebo jemu pro~ 
minuta, nikoli více k původnímu skutkovému základu právního poměru. 

2) I u s i u ran dum c a I um n i a e jest p r e ven č Ii í m opatřením k zamezení pro cesné 
svévole. Magistrat ukládá na návrh žalovaného žalobci, aby přísahal, že nenastupuje 
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kdežto on sám, když hodlal vrátiti deferovanou přísahu žalobci, nepotře", 
boval iurare de calumnia. 

lusiurandum in iure delatum mělo tyto účinky: 
1. Jestliže žalovaný vykonal přísahu jemu uloženou nebo tato byla 

jemu prominuta (iusiurandum remissum) nebo žalobce odepřel vykonati 
iusiurandum de calumnia nebo přísahu jemu vrácenou, nastala ve prospěchu 
žalovaI)ého denegatio actionis. 

2. Jestliže žalovaný , neučinil přísahy jemu uložené nebo žalobce, 
když přísaha byla jemu vrácena, odpřisáhl, že jemu přísluší ten onen 
právní nárok a žalovaný ani pak nesplnil závazku, mohlo býti postupo", 
váno proti němu jako . takovému, qui non uti oportet se defendit. 

C: Indefensus. Nedostavil",li se žalovaný před soudního magistrata k za", 
hájení procesu nebo, přišed sice, nespolupůsobil tu k ustavení jeho, nemělo 
to nikdy v zápětí rozsouzení právního sporu po jednání jednostranném. 
Proto však přece jen nebylo zůstaveno žalovanému úplně na vůli, zmařiti 
proces svým odporem, nýbrž žalovaný sed o n u c uj e pře v z í tip r o ce s: 
cogitur (compellitur, urguetur) iudicium accipere (suscipere) nebo actionem 
excipere, pati. Ježto pak o žalovaném, když způsobem řádným jest sou", 
činným při ustavení procesu, se praví, že se iudžcio defendit nebo struč'" 
něji, že defendit se, rem, causam suam nebo propriam, označuje se donu", 
co vání strany procesné k této součinnosti také rčením, že žalovaný cogitur 
nebo compellitur se defendere nebo i že debet se defendere. Tato de = 

fen sní p o v i n n o s t nevzchází žalovanému, jestliže žalobce na něho na", 
stupuje u soudu nepříslušného. Také není stejná proti všem actiones. 

Jestliže se nedostává potřebné procesné součinnosti žalovaného, po~ 
vinného k defensi, a nenastoupí~li zaň v proces jiný jako defensor, praví 
se o žalovaném, že non defenditur, nebo že jest indefensus. Co se do", 
týče právních účinků, které postihují žalovaného, byla",li opomenuta de~ ' 

fensio, jest rozeznávati hlavně, zdali ' jde o případ ten, že žalovaný jest 
pří tom e n in iure, ale odmítá býti činným v procesu, nebo o 'případ 
ten, že žalovaný se vůbec ne d o s t a v i I před soudního magistrata. V prvém 
případě pak postupuje . se zase různě podle toho, zdali běží o actiones, 
proti kterým žalovaný má p o v i n n o s t de fen sní, č i I i nic. 

1. Žalovaný bývá p o v i ne n kde fen s i, · jestliže přivádí se proti 
němu k platnosti actio in personam. Ochrana, které tu právo poskytuje 
žalobci, záleží pouze v ne pří mém do n u cen í žalovaného. Ale prostře", 

žalobou jsa si vědom bezpráví (n on c a I u mni a e c a u s a a g e r e) nebo naopak na 
návrh žalobcův žalovanému, aby odpřisáhl, že nepopírá právo žalobcovo věda, že tak 
činí neprávem (n o n c a I um n i a e c a u s a in fi t i a s i r e). Odepřebli žalobce vykonati 
přísahy, nastala den ega t i o a c ti o n i s,žalovaný pak, když jí nečinil, by1.pokládán 
za in d e fen s u s. -
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dek, kterým tu žalovaný má býti donucen ad iudicium accipiendum, jest 
zvláště důrazný. Jest to missio in bona indefensi, za zvláštních okolností 
ještě také ductio jeho. Jestliže totiž pro d I u h žalovaný, jsa přít o m e n 
in iure, zpěčuje se spoluúčinkovati náležitým způsobem k ustavení právní 
rozepře (se iudido uti oportet non defendit), zvláště když v té věci, byv 
otázán o'd magistrata, odepírá odpovědi (si in iure non respondet), magi~ 
strat, aniž by konal podrobnější šetření (causae cognitio), na prostou 
žádost (postulatio) žalobcovu povolí, aby žalobce vzal v držení všecky 
statky žalovaného, aby to veřejně vyhlásil a po určité lhůtě s ostat .. 
ními věřiteli, přistoupivšími mezi tím, prodal ony statky veřejnou dražbou , 
(bona eius possideri proscribi venireque iubet). ProšJa~li ona lhůta, jest in~ 
defensus stižen infamií. Vydražitel statků (bono rum emptor) stane se uni
versálním sukcessorem dlužníkovým , podle práva praetorského. I mohou 
pak actiones in personam, oproti kterým původní dlužník odepřel de~ 

fensi, býti jako actiones uti/es provedeny proti bonorurn emptorovi, který 
bude pak místo onoho zavázán k defensi.1 

Zvláště citelnou újmou hrozí se tomu, kdo by zůstal indefensus oproti 
actio certae creditae pecuniae. Magistrat dá tu žalobci povolení, aby vzal 
nejen majetek žalovaného v držení, nýbrž i jeho samého ve vaz bu (dud 
iubet).2 

2. Missione in bona ani ductione nemůže býti nastupováno bez dal~ 
šího na žalovaného in iure přítomného, ale k pro cesné součinnosti ne~ 

ochotného, jestliže jde o actiones, proti kterým není povinnosti defensní. 
V převzetí judicia se strany žalovaného bývá tu spatřována ne tak defensio 
jeho vlastní osoby jako spíše defensio sporného předmětu (rem defendere). 
N echce~li převzíti tuto defensi (si rem nolit defendere), nebude moci věci 
podržeti, nýbrž bude musiti ji pustiti žalobci: carere debet eo quem non 
defendit. To platí zejména o actiones in rem. Pro proces 'o právo věcné 
nebo dědické platí zásada: »1n rem actionem, pati non compellimur« a »1n~ 
vitus nerno rem cogitur defendere.« Žalovaný, který odmítá účastenství při 
ustavení rozepře o právo věcné nebo dědické, neporušuje nižádné povin", 
nosti defensní a nehrozí jemu ani ductio ani missio in bona. Ale on ne", 
podrží věci. Zpěčuje~li se totiž žalovaný převzíti vindikační proces řádným 
způsobem, bývá donucen k převodu držení věci na vindikanta, ale jen když 
od tohoto jemu byla dána nebo nabídnuta satisdatio, a tak, že, pustí~li 

1) Ovšem, dokud ven d i t i o bon o rum in d e fen s i není skutečně provedena, 
může in d ef e n s u s sám nebo jiný za něho vždycky ještě dodatečně převzíti defelisi, 
předpokládajíc, že dá , zároveň jistotu rukojemskou (s a ti s d a ti o) za správné počínání 
při defensi. Způsobí tím, že povolená m i s s i o in bon a pozbude účinku. 

2) Také z této vazby může žalovaný se osvoboditi, kdykoli dodatečně převezme 
defensi, jen když pak zřídí též s a t i s d a ti o n e m i u d i c a t u m s o I v i. 
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vipdikantovi věc, zůstane mu volno příště přivésti své právo k věci k plat~ 
nosti procesem, ve kterém bude musiti vystoupiti jako žalobce. Právní 
prostředek, kterým žalobce mohl vynutiti onu změnu držby, byla, šlo~li 
o vindikaci pozemku nebo usufruktu nebo dědictví, zvláštní v praetorském 
albu vyhlášená interdikta restitutorní: interdicta Quem fundum, Quem 

! usum fructum, Quam hereditatem. S interdikty těmito byla spojena defensní 
povinnost žalovaného, jejímž nesplněním vydal se v nebezpečí misslonis 
in bona. Při vindikaci věci m o v i t é byla translatio possessionis ve skutek 
uvedena tím, že praetor zmocnil žalobce, aby si spornou věc odvedl nebo 
odnesl (dud vel ferri iubere).1 

3. Jestliže žalovaný se vůbec nepostavil žn žure, tu právním pro~ 
středkem proti němu žalobci poskytnutým byla zase mžssžo žn bona, k níž 
se pojila zpravidla vendžtio bonorum. Donucovacího prostředku toho bylo 
lze užíti proti žn iure nepřítomnému, i když šlo o actiones, oproti kterým in 
žure přítomný nemá defensní povinnosti. To platí zvláště o actžones in rem.2 

III. lnterrogationes in žure. V některých případech žalobce mohl buď sám 
nebo skrze magistrata podati in iure na odpůrce otázku (interrog~tžo in žure) 
o tom, zdali zná se k jistým v jeho (odpůrcově) osobě vyhledávaným před~ 
pokladům ' žalobního nároku. Na otázku tu in iure interrogatus měl dáti 
přesnou odpověď (responsio), ze které by bylo zjevno, chce~lí převzíti proces 
pro závazky z oněch předpokladů proň se dávající, čili nic. Tak mohl po: 
zůstalostní věřitel toho, koho byl pohnal na soud jako dědice dlužníka 
svého, se tázati, an heres vel quota ex parte sžt, nebo kdo nastupoval actž~ 
one' noxali, mohl učiniti na odpůrce otázku, zdali pachatel jest fakticky 
v jeho moci, nebo jest v jeho vlastnictví nebo moci otcovské., Podobně 
při actžo de pauperže připouštěla se interrogatžo, zda na soud pohnaný jest 
vlastníkem škůdného dobytčete. 

Co dotýče se p r á v n í ch nás led k ů učiněné neb odepřené respon~ 
sžo, jest rozeznávati: 

1. Jestliže in žure interrogatus se z n a I (confžteri) k právnímu poměru, 
po kterém byl tázán, byl vázán tímto prohlášením, byť i nesrovnávalo se 
s pravdou. Obzvláště propouštěla se tu proti němu ex responsione ta ona 

1) Toto odvedení nebo odnesení vindikované věci předpokládá, že věc byla pří~ 
tomna in i u r e. Právním prostředkem pak, kterým bylo nastupováno na žalovaného, 
aby věc dopravil na soud, bylay jak se podobá, a cti o ad ex h i b e n dum, ' oproti které, 
ježto byla actio in personam, měl defensní povinnost vynutitelnou též zde m i s s i o n e 
in bona. 

2) -len že tu místo missionis in bona indefensi bývalo také udíleno povo~ 
lení k ujetí se držby pouze věcí vindikovaných, jako při vindikaci pozemku m i s s i o 
in p o s s e s s i o ne m fu n d i, při hereditatis petitio pak m i s s i o in p o s s e s s i on e m 
r e rum her e d i tar i a r u ffi. Ale ovšem se předpokládá, Ú soud, u něhož ' se žádá za 
missio in bona, jest pro žalovaného soudem příslušným. 
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actio (actio in personam pro dluh pozůstalostní, actio noxalis nebo aquae 
pluviae arcendae) jako actžo interrogatoria. 

2. DaL,li interrogatus od p o v ě ď ne p r <lV d i vou nebo ne o d po" 
věd ě 1.:1 i vůbec nebo jen nejasně, bylo lze na pokutování jeho užíti pro" 
středků různých podle případu, · hlavně příslušných žalob, vypravených 
rovněž jako actiones interrogatoriae. Obzvláště proti tomu, kdo jsa v pravdě 
heres ex parte, na otázku pozůstalostního věřitele, položenou jemu in iure 
(žnterrogatio in iure facta) , popřel, že by byl vůbec dědicem nebo udal 
menší podíl nebo nedal odpovědi, bylo v ediktu slíbeno iudžcžum žn so" 
lidum, jako by byl heres ex asse. Na toho, kdo na dotaz žalobce, do" 
kročujícího. naň actžone noxalž nebo de pauperie, trval proti pravdě na tom, 
že nemá vinníka ve své moci nebo že škodné dobytče není jeho vlastním, 
bylo lze nastupovati žudžcžo sžne noxae deditíone. 

IV. Pro c e s n é j i s t oty. Aby byly pojištěny provedení a úspěch pro" 
cesu, musily býti mnohdy zřízeny žn iure zvláštní jistoty. Jistota (cautžo) 
v procesu doby klasické zřizovala se stipulací. Stipulatio taková náleží mezi . 
stipulationes praetoriae, a' to mezi žudicžales a bývala, jsouc pojištěna ru" 
kojměmi, satisdací. 

1. Při actiones in rem jest povinna dáti jistotu strana ta, k t e rád r ž í 
věc pod o bu pro c esu. Tak již při legis actio sacramento žn rem strana, 
kteFé magistrat přiřknul prozatímní držení sporné věci (vindicžae) , musila 
dáti svému odpůrci praedes litžs et vžndicžarum, t. j. postaviti j~mu ru" 
kojmě za to, že prosoudí"li ona, vydá jemu spornou věc i s plody mezi" 
tím z ní těženými. Při jednostranném procesu vindikačním proti držiteli, 
vedeném prostředkem nejprve agere in rem per sponsžonem, později agere 
per formulam petitoržam, je"li držení mezi stranami sporné, rozhodne se 
nejprve řízením ex žnterdžcto Vti possidetis nebo Vtrubi o tom, která z nich 
jest držitelem a tím bude míti při nastávající jednostran~é' vindikaci vý" 
hodnější postavení žalovaného (commodum possessionis). Z a lov a n Ý pakt 
podržuje věc pro dobu procesu, musí právě proto v ž d y c k y p o s kyt" 
n o II ti vindikantovi j i s t otu. Naproti toml! žalobce nastupující in rem ac" 
Hone, není nikdy povinen k satisdaci. 

Jistota byla poskytována od žalovaného při agere per sponsžonem skrze 
stfpulatio (cautio, satisdatio) pro praede liti s et vindicžarum, při agere per 
formulam petitoriam pak skrze stipulaHo (satisdatio, cautio)žudicatutn solvi. 

Odepřel"li žalovaný dáti předepsané jistoty, byla res indefensa a mohl 
vindikant, poskyt1"li . sám satisdaci, žádati za translatio possessionžs. Jestliže 
však v případě tom žalobce neplnil satisdace, byla věc zpravidla ponechána 
v držení žalovaného. V rozepřích o dědictví pak žalobce, nedavší satis" 
dace, mohl vymoci u praetora causa cognita udílený zákaz, by žalovaný 
nezcizil ničeho z dědictví. . 
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2. Při actiones in personam žalobce nemusí nikdy dáti jistoty, žalovaný 
pak jest povinen poskytnouti žalobci kauci, a to satisdationem iudicatum 
solvi, pouze v několika případech, stanovených praetorem, a to: 

a) pro zvláštní povahu žaloby (propter genus actionis), jako při actio" 
.nes iudicati, depensi, de moržbus; 

b) pro podezřelou povahu žalovaného (propter personam), jako když 
tento zbankrotěl, když věřitelové, zajavše jeho majetek, vyhlásili veřejný 
prodej jeho, nebo když dědic nezdá se magistratovi zcela spolehlivým. 

, Zpěčoval=li se žalovaný poskytnouti kauci, byl žndefensus a bylo lze 
nastupovati naň missžone in bona, po případě ductione. 

V. Jestliže magistrat se rozhodl pro to, připustiti právní ochranu ža" 
lobcovi (actionem, iudicžum dare), a žalovaný i pak by žalobcovi upíral 
žalobního práva, jest třeba do podrobna u rč i ti for mul i, což se děje 
jednáním stran za podpory magistrata. V procesu leg i s a k ční m musilo 
užito býti k tomu konci toho neb onoho stálého vzorce · tím, že k jeho 
nezměnitelným kusům přičiněny byly údaje, potřebné k podrobnému ur" 
,čení jednotlivého případu. Také v procesu spí sem n Ý m i for mul e m i 

. bylo postupováno v ten způsob, že. žalobce, vybrav z formulářů, vyhlá" 
šených v magistratském albu, jeden, upravil podle něho konkretní formuli. 
K tomuto individualisování bylo mnohdy potřebí jen, aby neurčité nebo 
za příklad sloužící výrazy . ve vzorci nahrazeny byly skutečnými jmény 
procesných stran a individuálním označením (desžgnare) předmětu nebo 
skutkové podstaty_ Možno bylo však též, že byla vypravena konkretní 
písemná formula, odchylná v tom neb onom od stálého formuláře, jako 
přidáním, vypuštěním nebo změnou jednotlivých výrazů, vložením fikce, 
záměnou subjektů, nebo vepsáním praeskripce pro actore. Jindy zase byla 
vypracována formule, neopírající se o vyhlášený formulář, podle zvláštní 
skutkové podstaty jednotlivého případu, actžo in factum. 

Mohlo se t~ž státi, že ž a lov a n Ý žádal za ty neb ony změny · v pí" 
semné formuli, navržené od žalobce, jako aby byla actio rozdělena nebo 
.compensatio provedena a důsledkem toho snížena částka požaďovaná v in" 
tentio nebo aby byla vepsána do formule jednotlivá slova nebo celé vložky, 
vyhrazující obrany žalovaného, jako praescržptžones pro reo, exceptiones 
a přípisky k příkazu kondemnačnímu. 

N erozhodl"li se totiž žalovaný, vejíti v proces prostě na základě ža" 
lobcem navržené formule beze všech vložek, vytýkajících obranu, a hájiti 
se před porotcem pouhým popřením intence, musil své námitky proti ža" 
lobě učiniti již in iure (opponere praescriptionem, opponere, obžcere ex= 
ceptžonem, deductionem excžpere) , k čemuž přidružuje se žádost k ma" 
gistratovi za vložení praeskripce, excepce, dedukce do formule (postulare 
,exceptionem). Žalovaný může namítnouti excepci i vedle toho, že popírá 
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intenci, jako jest jemu také volno užíti současně více excepcí. Magistrat 
pak, druhdy po zevrubnějším šetření (causa cognita) , buď odepřel žalobci 
vyžádanou formuli (denegare actionem), buď rozhodnutí o pravdivosti 
obrany přenechal porotcovi) což učinil tím, že udělil formuli s praeskripcí 
nebo excepcí (exceptionem dare). Pro volbu mezi denegací actionis a po~ 
stoupením nálezu o obranách porotcovi rozhodným bývalo pro magistrata, 
byť i ne z nutnosti, prostě . to, zdali obranné skutečnosti byly jemu do~ 
statečně prokázány čili nic. 

Shledal::li již magistrat sám obranu neodůvodněnou, odepřel její vsu~ 
nutí (denegare exceptionem), udíleje žalobci formuli beze vší vložky (iu:: 
dicium purum). Důvodem pro denegaci excepce mohlo býti zvláště nM 
mítání protiobrany žalobcem (replicare) , ačli v tomto případě magistrat 
se nerozhodl, postoupiti také rozhodnutí o proti obraně porotcovi, což dálo 
se po případě tím, že k formuli byla přičiněna replicatio (replicationem 
dare). Proti této zase mohla po případě vyžádána býti od žalovaného 
duplicatio, naproti této pak od žalobce triplicatio. 

Stávalo se též, že bylo žádáno za více pro cesných formulí, které měly: 
býti odevzdány témuž porotci. Tak tomu bylo obzvláště, když žalobce 
nastupoval proti témuž žalovanému s více actiones. Platilo dokonce, při:: 
vedl::li kdo z více žalob, příslušejících jemu proti témuž odpůrci, k plat:: 
nosti pouze některé, že nesměl ostatní vznésti na soud za téže praetury,. 
sic by byl odmítnut (exceptio rei residuae), jako zase tomu, kdo zažalovav 
pouze část předmětu svého právního nároku vymáhal by později, ale ještě 
za úřadování téhož praetora zbytek, mohla býti namítnuta exceptio litis di:: 
viduae. Více různých formulí bylo přikázáno jedinému soudci také, když. 
žalovaný nastupoval na žalobce současně žalobou navzájem. 

Když jednání o znění formule jest skončeno, magistrat, nehodlal::li 
by ani teď odepříti žalobcovi právní ochrany, prohlásí, že jemu povoluje 
formuli co do obsahu přesně určenou (dare actionem, formulam, iudicium) . 
Jestliže by se žalobci nezamlouvala dosažená formule (actio impetrata) 

. 'a on jí proto užíti nechtěl, odepře jemu magistrat právní ochranu (dene:: 
gare actionem). Zpěčuje::li se pak žalovaný; převzíti proces na, po.~kladě 
povolené formule, jest indefensus. Jen když obě strany se sr~v.navaJ1 s po,:: 
volenou formulí, lze přikročiti k ustavení právní rozepře, k hhskontestacl. 

§ 78. 

LITIS CONTESTATIO. 

1. V řízení legisakčním, když šlo o modus lege agendi, který 
se nesl k zřízení soudu ' porotního, tedy o lege agere sacramento, per 
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iudicis postulationem nebo per condictionem, bylo tím, že byly na konci 
řízení in iure způsobem již dříve smluveným průpovědné formule od 
stran a magistrata ústně proneseny a doprovázející je obřadné úkony 
předsevzaty, určeno, kdo jest žalobcem, kdo žalovaným a který právní 
spor má býti vznesen na soudce k rozhodnutí, a tím tedy p r á vn í r o z e pře 
u s t a ven a. Bezprostředně před tím obě procesné strany stejně slovy »)Testes 
estote« dožadovaly se svědků na legisakční úkon, jenž měl býti před nimi 
předsebrán. Hledíc k tomu slul tento procesný úkon sám, určující právní 
rozepři, litis contestatio. 

Soudce byl stranám od magistrata povolen (iudicis datio) a od njch 
přijat až· po litiskontestaci. Při legisakci per iudicis postulationem byl 
iudex stranám udělen ihned po určení předmětu právního sporu. Při legis 
actiones per sacramentum a per condictionem však položil magistrat stra; 
nám pro vyžádanou od nich iudicis datio (ad iudicem accipiendum nebo 
capiendum) rok až na den třicátý. Pro prvou legisakci nařídila to teprve 
{ex Pinaria neznámého stáří, kdežto před tím byl tu iudex dosazován 
ihned. Obdrževše na řečeném roku soudce, strany, které byly předsevzaly 
lege agere sacramento in personam nebo in rem, vyzývaly se ještě na:: 
vzájem in iure k dostavení se před soudce v den pozejtří (in diem tertium 
sive perendinum). Vzájemné vyzývání toto slulo comperendinatio. 

II. V řízení s písemnými formulemi zvolí si strany soudce postupem 
vylíčeným v § 63 i. f. Po volbě soudce následovalo praetorské dare nebo 
addicere iudicem (arbitrum), dare recuperatores, prohlášení to magistrata 
stranám, že navrženého připouští jako soudce jejich. Jméno úředně po:: 
tvrzeného vepsalo se do formule, již pak takto doplněnou magistrat stra:: 
nám schválil (iudicium dare). Aby judex byl přítomen řečené addictio 
nebo o ní v té době věděl, potřebí nebylo. D o s a z e ní soudcovo pak 
stalo se skutkem litiskontestací, předsevzatou ' od stran na základě magistra:: 
tem povolené formule, v níž bylo jméno soudcovo. Prohlašovaly tím sou:: 
hlasně, že se soudu jmenovaného podrobují ("iudex esto") a jak~u věc 
spornou on má rozhodnouti. 

I do procesu s písemnými formulemi zachovalo se slavnostní- vyzý:: 
vání svědků. Litžs contestatio nedála se ovšem více výkonem . obřadu 
legisakčního, nýbrž ústním pronesením předepsaných průpovědních for:: 
mulí a záležela v tom, že žalobce před magistratem oznánlil žalovanému 
procesnou formuli . již dopodrobna určenou a magistratem povolenou, 
načež žalovaný prohlásil, že přistupuje k tomu, aby právní rozepře, jak 
formuli jest určena, stala se předmětem soudcovského rozhodnutí soudce 
ve formuli jmenovaného. Při tom praví se o žalobci, že on litem contes:: 
tatur, že iudicium, formulam, nebo actionem edit; iudicium nebo actionem 
dictat, o žalovaném pak, že iudicium ~ctionem formulam accipif, suscipit, 
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že actionem accipit, excipit, suscipit, o společném jednání stran pak, že 
inter eos lis contestatur, iudicium accipitur, že ony obě litem contestantur. 
Též se užívá za lis contestata výrazů iudicium contestatum, factum, consti~ 
tutum, res in iudicium deducta nebo i lis inchoata, coepta a iudicium in:: 
c hoatum, coeptum. . 

Litis contestatio, nechať se stala skutkem provedenou legisakcí nebo 
žalobcovým iudicium edere (dictare) a s ním se srovnávajícím iudicium 
accipere žalovaného, jeví se foremnou s m I o u vou procesnou, učiněnou 
mezi stranami před soudním magistratem ji povolivším. . 

III. . Po skončeném řízení in iure soudn'í magistrat vydal ještě zvláštní 
rozkaz svědčící dosazenému soudci, aby v právním sporu naň vzneseném 
věc vyšetřil a rozhodl, jak podrobněji určovala formula (iudicare iubere). 
Toto magistratské iussum iudicandi jest dosvědčeno pouze . pro proces 
s formulemi, ale vyskytovalo se nepochybně již také v řízení legisakčním 
jako nepostradatelné pojítko, slučující obě polovice soukromého procesu, 
proces in íure s řízením apud iudicem. K rozkazu judikačnímu, jenž byl 
soudci doručen asi písemně úředním zřízencem, byl nepochybně připojen 
exemplář formule, čímž tato stala se pro soudce procesným předpisem, 
schváleným od státní autority.1 

IV. Litis contestatio měla tyto účinky na soukromoprávní poměr, 

který se přivádí procesem k platnosti. 
. A. Litis contestatio v y I u č u j e, jelikož skrze ni jest předsevzata actio 

a od starodávna platila. právní zásada »Bis de eadem re ne sit actio«, všeliké 
opětné dobývání téhož právního nároku novým procesem (t. zv. pro;: 
ce sn á k o n s u m ce). V procesu leg i s a k ční m způsobila litis contes;: 
tatio, že opětná legis actio de eadem re byla vyloučena ipso iure. V pro;: 
cesu spí sem n Ý m i for m u lem i však jest opětná actio de eadem re 
vyloučena ipso iure (actio consumitur) pouze tenkráte, když litis contes;: 
tatio byla předsevzata actione in personam in ius concepta a zároveň 
iudicium litiskontestací zjednané je legitimum. Ve všech ostatních případech 
jest po litiskontestaci nová actio de eadem re možná ipso iure, ale proti 
ní přísluší exceptio. Exceptio tato tvoří ve vzorci, vyhlášeném valbu, 
spolu s obranou věci rozsouzené jedinou, zvanou exceptio rei iudicatae 
vel in iudicium deductae. V právu pozdější doby císařské, zvláště v právu 
Justinianském, není již vylučovacího účinku litiskontestace. 

B. Ale litis contestatio má též účinek positivní, p r a v o t vor n ý. Na 
místo původního právního nároku žalobcova vstupuje iudicium, jak bylo 

1) V judikačním rozkaze . mohl magistrat soudci naříditi také mís t o, kde by proces 
měl býti projednán, a dob u, do které by rozsudek od něho měl býti vydán. Obzvláště 
mohl p r a e t o r u r b a n u s, když před ním v Římě byla předsevzata litiscontestatio judi~ 
kačn.ím rozkazem přikázati další projednání sporu soudcem v provincii. 
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určeno v rtzenl zn iure, najmě ve formuli. Litiskontestací vzchází mezi 
pro cesnými stranami nový právní poměr, podle kterého žalobce má za 
zaniklé právo žalob ní novou, co do bytí a objemu na soudcovském rozhod" 
nutí závislou obligaci (obligaci procesnou), jejímž obsahem jest (v pro~ 
cesu s písemními formulemi) condemnari oportere žalovaného, t. j. právo 
aby žalovaný byl odsou7:en žalobcovi, jak formula zevrubněji určuje. 

P o s i t i v ní účinek litiskontestace jeví se 
1. v tom, že do]de;:li později k rozsudku, bývá tento vztahován zpět 

k době, kdy byla lis contestata. Doba tato jest totiž rozhodná pro roz~ 
sou~ení otázky, zd a I i e x i s t u je právo žalobcovo, a k č e mu má od" 
s o u z e n býti žalovaný, padne"li v procesu. 

a) Existence práva žalobcova v době litiskontestace jest podmínkou 
odsouzení žalovaného. N abyl;:li žalobce práva onoho po litiskontestaci, 
ale před rozsudkem, má žalovaný býti osvobozen. Naopak platí, že, při" 
slušel"li právní nárok žalobcovi v době litiskontestace, žalovaný má býti 
.odsouzen i když onen nárok zanikl před tím, nežli rozepře se rozsuzuje. 
Od zásady této platí odchylka pro actiones arbitrariae a pro iudicia bonae 
fidei potud, že při nich má, když právní nárok žalobcův byl uspokojen po 
litiskontestaci, ale ještě před rozsudkem, býti učiněn rozsudek osvobozo" 
vací. Podle mínění S a b i n i a n ů, které bylo schváleno též od J u s,t i n i a ~ a, 
mělo uspokojení veřitelovo, nastalé po litiskontestaci, míti v zápětí roz;: 
sudek osvobozovací též při všech ostatních actiones: hoc est quod vulgo 
dicitur Sabino et Cassio placere omnia iudicia absolutoria esse (G ai. 4, 114). 

b) Jest zásadou, že žalovaný jest povinen vydati nebo nahraditi 
vítěznému žalobcovi vše, co by tento byl měl, kdyby byl uspokojen ihned 
v době litiskontestace. Podle zásady této jest odsouzený žalovaný zavázán, 
vydati žalobci p I o d y těžené z věci, která jest předmětem rozepře, a ji= 
naký z i s k z ní dobytý po litiskontestaci. Dále má žalobce proti žalova" 
nému nárok na na hra d u š k o d y, která onomu vzešla tím, že po za" 
hájení procesu věc sporná vzala zkázu, se ztratila nebo byla zhoršena 
nebo dlužné plnění stalo se žalované~u nemožným. Při tom jest však 
rozeznávati, zda žalovaný odporuje žalobě z poctivého přesvědčení nebo 
vede spor přes to, že jest si vědom svého bezpráví. Po cti v Ý žalovaný 
jest totiž zavázán jen, když nehoda, nastalá po litiskontestaci, byla jím 
zaviněna, ne p o cti v ý žalovaný však má dáti náhradu i za škodu na" 
hodilou, během procesu vzešlou, l vyjmouc podle práva J ustinianova, že 

1) Illud quod in oratione divi Hadriani est, ut post acceptum iudicium id actori 
praestetur, quod habitu rus esset, si eo tempore quo petit restituta esset hereditas, inter> 
dum durum est. Quid enim, si post litem contestatam mancipia aut iumenta deperierint? 
damnari debebit secundum verba orationis, quia potuit petitor restituta hereditate dis~ 

traxisse ea, et hoc iustum esse Pro cu 10 placet: C a s s i u s contra sensit. in praedonis . 
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by mohl dokázati, že škoda by byla postihla žalobce, i kdyby jemu byla 
bývala věc vydána včas. 

2. Důsledkem názoru, že litiskontestací zřizuje se nový, smluvnému 
obdobný právní poměr mezi procesnými strana"rlli, jest též pravidlo, že 
právní nároky, které jinak zanikají smrtí oprávněného nebo zavázaného, 
přecházejí, zemře~li ta neb ona strana teprve po litiskontestaci, aktivně 
a pasivně na dědice její, a že litiskontestací odstraňuje se omezení časové, 
kterému jsou podrobeny actiones temporales. V pozdním právu má za~ 
hájení procesu v zápětí, že pře trh u je se promlčení žaloby. Účinek ten 
byl připjat již k ob e s lán í žalovaného, oznámení, doručení jemu žaloby 
(conventio) . 

C. Za tou příčinou, aby postavení strany pro cesné nebylo zhoršeno 
tím, že za trvání procesu zamění se osoba odpůrcova, zakazováno bylo 
stranám, aby nezcizily nároku nebo věci, ve sporu jsoucích (actio, res li~ 
tigiosa). Edictum císaře A u g u s t a ustanovilo, že koupí~li někdo věc věda, 
že jest res litigiosa, od ž a lob c e ji nedržícího (vindikanta), jest trhová 
smlouva neplatná a kupitel povinen zaplatiti fisku pokutu peněžnou. Podle 
pozdního práva ž a lob c e nesmí zciziti n á r o k u svého, jakmile tento tím, 
že o něm předsebrána byla litis contestatio, stal se actio litigiosa. Zcizení 
proti této zápovědi předsebrané jest neplatné. - Již velmi záhy, snad již 
v zákoně XII tabulí, bylo zapověděno, aby res litigiosa nebyla od ž a ~ 
lov a n é ho, který ji drží, posvěcena bohům, ·sic by jej postihla pokuta 
dvojnásobného. J u s t i n i a n pak zakázal držícímu .ž a lov a n é m u, a by 
dokud trvá proces, ne z c i z i I věci, která jest předmětem sporu o vlast~ 
nictvL Taková věc jest res litigiosa již od té doby, co žalovaný byl na 
soud ob e s lán. Překročení tohoto zákazu má v zápětí neplatnost zcizení. 

§ 79. 

PROCES VEDENÝ ZASTUPCEM. 

Proces vedený zástupcem počal se in iure žádostí zástupce žalobcova 
k magistratu, aby actio, jejíž formuli oznamoval, byla povolena jemu, nebo 
počal se žádostí žalobcovou, aby navržená actio byla jemu propuštěna 
proti zástupci žalov~ného . Na zástupci žalovaného zástupčí moc se vůbec 
nevyžadovala. Ale ani zástupčí právo zástupce žalobcova nemusilo býti 
prokazováno nezbytně již in iure. Prospěch žalovaného odpůrce byl chráněn 

persona Proculus recte existimat, in bonae fidei possessoribus Cassius. nec enim debet 
possessor aut mortalitatem praestare, aut pro p t e r met u m h u i u s per i c u I i tem e r e 
in d efensum ius suum relinquere. D. 5,3,40 pro Paul. 

s dostatek tím, že každý zástupce žalobcův, nebyl~li kognitorem, v poz:: 
.dějším klasickém právu pak alespoň zástupce se zástup čí mocí pochybnou 
musil plniti ž~lovanému jistotu, že dominus jednatelství jeho schválí (cautio 
de rato). To ovšem nevylučovalo, aby otázka, zda zástupce žalobcův má 
dostatečnou moc zástup čí, nebyla projednána již in iure.1 

Formula, jíž bylo užito k určení procesu, když se jeho účastnil zá~ 

stupce strany žalující nebo žalované, byla formulí se záměnou subjektu. 
lntentio její uváděla jako subjekt sporného právního poměru nebo jako 
účastněného v jeho skutkové podstatě zastoupeného, condemnatio však 
svědčila aktivně nebo pasivně zástupci. Základem žaloby zůstával tu tedy 
právní poměr mezi zastoupeným a jeho odpůrcem, tak že obzvláště bylo 
lze užíti zástupci nebo proti němu všech obran příslušejících zastoupenému 
nebo proti němu. Ale záměna osoby zastoupené osobou zástupcovou 
v kondemnaci formule měla v zápětí, že byla~li na podkladě takové for~ 
mule předsebrána litiskontestace, procesní obligace z této vzcházející po~ 
stihovala zástupce. Právní rozepře stala se tím, jak prameny praví, vlastní 
věcí zástupcovou nebo jinými slovy: zástupce stal . se dominus lžtis. Jeví 
se to v těchto ú čin c í chl i t i s k o n t e s t a c e. 

1. Před litiskontestací procesná strana mohla libovolně odvolati svého 
zástupce a pak převzíti sama vedení procesu nebo je přikázati jinému 
(mutare c~gnitorem, procuratorem, actorem). Ale po litiskontestaci, vyko~ 
nané od zástupce, jest převzetí procesu stranou zastoupenou nebo jiným 
zástupcem možné jen s povolením praetorovým, jehož on neudílí leč po 
předchozí causae cognitio. Tímto uskutečněná přeměna procesu co do 
súbjektů slove tran slatio iudicii. 

S mr t z a s t o u pen ě h o nastalá lite contestata, nemá účinku na zá~ 
stup čí právo procesného zástupce. Dědici zastoupeného povoluje se však 
složiti nebo zaměniti zástupce. Ze mře ~ I i pak z á s tup c e, přechází pro~ 
·cesný poměr, vzešlý z litiskontestace, na dědice jeho. Naproti těmto může 
se však zastoupený dožadovati translace procesu. Tak může učiniti zastou:: 
pený také v případě tom, když zástupce postihla capitis deminutio magna. 

2. Co se dotýče vylučovacího účinku litiskontestace, která 
stala se za účastenství pro cesného zástupce, jest rozeznávati, zdali jde 
.o zastoupení žalobce nebo o zastoupení žalovaného. 

1) I odepíral, byl::li nedostatek zástu p čího práva úplně na jevě, magistrat zástupci 
formuli. Pakli však nedostatek tento byl sporný, bylo šetření a rozhodnutí o tom při:: 

kázáno porotci, což dálo se v ten způsob, že do procesné formule vložena byla ex:: 
·ceptio cognitoria nebo procuratoria, po případě tutoria, curatoria nebo 
a c t o ri a. Podobně měla místo, když byla namítána nezpůsobilost zastoupeného žalobce 
k dosazení kognitora nebo prokuratora nebo nezpůsobilost zástupce k převzetí kogni:: 
tury nebo prokuratury, den ega t i o a cti o n i s, nebo byla · udělena formule s vloženou 
do ní ex cep ti o co g nit o ri a nebo pro c u r a t o r i a. 
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a) Jestliže žalobce předsevzal litiskontestaci se z á s tup c e m ž a I o ~ 
van é h o, vylučoval se tím druhý proces de eadem re a konsumovala se 
tím obzvláště actio in personam proti zastoupenému vždycky, nechať zá~ 
stupcem byl kognitor, prokurator nebo kterýkoli jiný jednatel, třebas de= 
fensor bez příkazu. I osvobozoval se touto litiskontestací zastoupený ža:< 
lovaný od svého závazku, žalobci pak vzcházela z ní pro cesná obligace
proti zástupci. Aby pak žalobce byl zabezpečen proti újmě, která by mohla 
jemu povstati z této změny zavázaného, musila býti dána žalobci pokaždé 
jistota, zabezpečující jemu výkon rozsudku, a to satisdatione. Platilať zá:< 
sada: Nemo alienae rei sine satisdatione defensor idoneus intellegitur
(Gai. 4AI01). Stipulací, jež tu slouží k pojištění žalobce, jest, jde::li o actio· 
in rem, stipulatio pro praede litis et vindiciarum nebo stipulatio iudica,;
tum solvi, jde::li o actio in personam, stipulatio iudicatum solvi. Pouze 
ten rozdíl jest mezi kognitorem a ostatními zástupci žalovaného, že satis:: 
daci . zřizuje za kognitora dominus, ostatní pak musí ji poskytnouti sami. 

b) Byla::li litis contestatio učiněna od z á s tup c e ž a lob c o va, bylo 
původně rozeznáváno mezi kognitorem a ostatními zástupci . Zástupčí moc 
k o g nit o r a byla pro foremný způsob, kterým on byl dosazen, nepo:: 
chybná. I vylučovala se procesem, který zahájil kognitor za žalobce, actio 
zastoupeného právě tak, jako kdyby byl zastoupený žaloval sám. Žalo:: 
vanému odpůrci nebylo tedy třeba obávati se opětné žaloby zastoupeného ~ 
a nemusil proto kognitor zpravidla jemu dáti jistoty, že dominus schválí 
jeho jednání. Jestliže však žalobce byl zastoupen jedním. z o s ta t n í c h 

. z á s tup c ů , nebyla ještě podle práva na počátku d~uhého století po Kr. ~ 
jak jeví se ono zvláště v Hadrianově edictum perpetuum, litiskontestací 
zástupcovou vyloučena opětná actio zastoupeného a musili tito zástup:: 
cové pokaždé žalovanému zavázati se stipulační promisí, rukojměmi poji:< 
št.ěnou, že dominus nebude jeho více žalovati a schválí zástupcovo vedení 
procesu, jinak zástupce by byl povinen, nahraditi ~žalovanému veškerou 
z toho vzešlou škodu. Jistota ta slove satisdaiio ratam rem dominum 
habiturum nebo cautio de rato. Vyžádána musila býti před lítiskontestací. 
Než v polovici 2. století po Kr. počíná se vývoj, kterýmž byli co do 
vyloučení žalobního práva zastoupeného žalobce přibližováni kognitorovi 
krok za krokem ostatní procesní zástupcové. vývoj tento skoncován byl 
konstitucí cí~aře Alexaridra Severa z r. 227, podle které vylučoval žalobu 
zastoupeného každý zástupce, jemuž proces byl svěřen mandátem. Odtud 

, byla požadována cautio de rato, jen když zástupčí [moc prokuratora nebo
zákonného zástupce byla nejistá. Vykonal::li litiskontestaci jednatel žalující 
bez př'íkazu, nabude ona následujícím schválením zastoupeného zpět pů:: 
sobícího účinku na žalobní právo tohoto. 
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§ 80. 

TRAN SLA TIO IU DICII. 

I. Jestliže po soudním ustavení právní rozepře nastala změna v tom 
neb onom subjektu procesného právního poměru, vzešlého z litiskonte:: 
stace,' jest potřebí, aby pro cesná formule byla přepsána na osobu nově 
V proces vstupující. Tím způsobená změna procesného poměru slove trans:< 
latio iudicii. · Jest jí potřebí 

1. když ta n.eb ona pro cesná strana zem řel a po litiskontestaci a dědic 
její hodlá vzíti na se proces neukončený. Dědic, · jsa Universalním sukce:: 
sorem zůstavitelovým, nastupuje již uvázáním se v dědictví, po případě' 

pouhou delací jeho také v pro cesný poměr založený zůstavitelovou litis:: 
kontestací, a to i kdyi jde o· actiones, které jinak nepřecházejí na dědice. 
Ale stará procesná formule, znějíc .na zemřelébo, stala se neproveditelnou. 
Má::li tedy býti pokračováno v právní rozepři dědicem nebo proti němu, 
jest nezbytno, aby byla vypravena nová formule svědčící dědici, na pod:: 
kladě jejímž procesný poměr co do obsahu nezměněný se ' přenese na 
dědice. 

2. Translatio iudicii jest nezbytnou, když po litiskontestaci má na:: 
stati změna v pro c e s n é m z a s tup o v á n í, buď že po té, co zástupce
předsevzallitiskontestaci, zastoupený nebo dědic jeho chce složiti zástupce
a převzíti sám proces nebo proň dosaditi jiného zástupce, nebo zástupce
žádá za prosté propuštění z procesu nebo za zřízení substituta, nebo že 
pro cesná strana, když byla již vykonala litiskontestaci, hodlá další proces 
svěřiti zástupci. 

II. Translatio iudicii u v á dí s e ves k u t e k, jak jest nejpodobnější, 
tím, že proces se znovu ustavuje litiskontestací, opakovanou mezi posa:: 
vadní stranou a nástupcem odpůrcovým. Děje se to však na základě nové 
formule, ve které jméno vystouplého nahrazuje se jménem osoby vstu:: 
pující na jeho místo v proces. Tomu musí předcházeti magistratská causae 
cognitio a in integrum restitutio, zrušující , účinky litiskontestace prvé. 
Druhdy však může býti důležitým a spravedlivým, aby byly zachovány 
a na novou litiskontestaci přeneseny ty neb ony positivné účinky sou:: 
kromoprávní, jež způsobila dřívější litiskontestace. Aby tyto účinky byly 
vztaženy zpět na dobu litiskontestace dřívější, vypraví se tu nová formule
s intencí repetita die, t. j . datovaná zpět na dobu první litiskontestace. 

Tím: se pak přes to, že právní spor nyní ustavený jest novum iudi:< 
cium, zachová '.materielní' totožnost jeho s dřívějším poměrem procesným. 
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§ 81. 

ŘÍZENÍ INTERDIKTNí. 

1. Řízení před magistratem zahajuje se, jsou::li obě strany in iure pří:: 
tomny, i zde návrhem dožadujícího se interdiktu (žalobce), by uděleno 
bylo určité interdictum (postulare interdictum). Ani pro návrh ten, ani 
pro prohlášení odpůrcovo (žalovaného) o něm nebyla předepsána určitá 
forma. Magistrat pak po případě ode pře uděliti interdictum (denegare 
interdictum), čině to ze stejných důvodů, pro které se rozhoduje pro 
denegare actionem, zvláště také, když shledal již sám správnými obrany 
žalovaného, pro cesné nebo soukromoprávné. 

J e::li magistrat ochoten vyhověti žádosti za vydání interdikta, bude 
podobně, jako když jde o datio actionis, třeba stanoviti přesně, jak by 
mělo zníti interdictum. Možno, že se vypraví interdictum sice podle vy:: 
hlášeného formuláře, ale v tom neb onom pozměněné, nebo i zcela nové, 
sestrojené pro jednotlivý případ. V případech takových konala se tu více 
tu méně podrobná caus~ cognitio magistratova. Tato byla obzvláště ne:: 
zbytnou, když kdo, pozbyv právního nároku chráněného interdiktem, 
žádá za udělení interdikta per in integrum restitutionem. Povolí::li se in 
integrum restituce, upraví se interdictum provedením žádoucích změn vy:: 
hlášeného formuláře. Magistrat může dále causa cognita do interdiktu 
vložiti excepci, neb naopak na žádost žalobcovu vypustiti excepci stálou 
(exceptionem remittere). 

V procesu interdiktním připouštějí se všeobecně z á s tup c o v é, a to 
jak za žalobce, tak i pro žalovaného. 

Řízení nesoucí se k vydání interdiktu zakončuje se tím, že žalobce 
navrhuje definitivně, aby bylo vydáno interdictum tak a tak znějící (edere 
interdictum), načež magistrat interdictum toto vydá ústně (reddere inter:: 
dictum). 

II. Jestliže potom, co interdictum bylo vydáno (interdictum redditum), 
vzejde spor o to, zdali interdictum zavazuje žalovaného, nebo . zdali tento 
jemu vyhověl, dojde k dalšímu řízení in iure, nesoucímu se k tomu, aby 
právní spor byl k vyšetření a rozhodnutí odevzdán porotcovi. Jsou pak 
dva druhy tohoto řízení: agere per sponsionem, jehož bylo lze užíti při 
všech interdiktech, a agere per formulam arbitrariam, jež se připouští 
pouze při interdiktech restitutorních a exhibitorních, a i tu jen za zvlášt:: 
ních předpokladů. Ježto při onom všeobecně přípustném řízení sponsio 
jest poenalis, praví se, že tu cum poena agitur, cum periculo res ad 
exitum perducitur, naproti tomu o agere per formulam arbitrariam, že 
při něm sine poena agitur, sine peticulo res ad exitum perducitur. Ří:: 
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zení per formulam arbžtrariam, nált;!žející teprve procesu s písemnými for:: 
mulemi, jest zajisté mladší nežli agere per sponsionem, které bylo možným 
již v procesu legisakčním a bylo původně jediné přípustnou formou ří:: 

zení ex interdicto reddito. 
A. Agere per sponsianem podle toho, co uvedeno bylo, jest poklá:: 

dati za řádné řízení ex interdicto reddito. Sponsio, ke které tu žalobce vy:: 
.zývá odpůrce (provocat spohsione), záleží ve stipulačním slibu tohoto, 
že zaplatí žalohci určitou částku peněžnou, jestliže nevyhověl interdiktnímu 
příkazu nebo zákazu, Slib žalovaného byl tu tedy učiněn závislým při 
ihterdiktech restitutorních a exhibitorních na výmince »si contra edictum 
pr~toris non restituisti« po případě »)non exhibuisti«, při interdiktech 
-prohibitorních pak na výmince. »si adversus edictum pr~toris ... vis facta 
·est« nebo jen »)si adversus edictum fecisti« . 

Sponsio jest poenalis a přistupuje proto k ní restipulatio, kterou ža:: 
lovaný si dá od odpůrce svého navzájem slíbiti částku peněžnou, nepo:: . 
chybně steinou, pro případ, že by žalovaný sám nejednal proti příkazu 
nebo zákazu interdiktnímu. Výše sumy sponsijní a podle ní i restipulační 
byla asi určena od žalobce, přísahajícího při tom, že nečiní tak calumni~ 
causa, neměla však přesahovati hodnoty sporu a mohla býti zmírněna 
,od magistrata. . 

Sponsio a bezprostředně k ní připojená restipulatio nebyly zajisté činěny 
hned při témže roku, při kterém bylo interdictum redditum. Bylo tedy 
k opatření sponse třeba žalovaného znovu in ius vocatione na soud obe:: 
.slati. V řízení in iure na to konaném byly bezprostředně po . tom, co 
.strany, vyzvavše se navzájem, učinily sponsi a restipulaci, předsebrány 

úkony, jimiž obligační nároky ex sponsione a restipulatione na zaplacení 
určité sumy peněžné byly přiváděny k platnosti. V procesu legisakčním 
bylo lze k tomu konci užíti legisakce sacramento in personam nebo per 
.,ludicis postulationem, po zákonu Siliovu pak per condictio'nem. V řízení 
s formulemi písemnými nastupuje tu actio certae creditae pecuniae. Jde::li: 

1. o interdictum simplex, propouští se hned po tom, co se staly 
.sponsio "a restipulatio, na jejich základě dvojí iudicium, jedno ex sponsione 
žalobci, druhé ex restipulatione žalovanému. Krom toho uděluje se ža:: 
10bci ještě další formula, kterou se porotcovi přikazuje, aby, zvítězil::li 
by žalobce se svou sponsí, odsoudil žalovaného 'k n~hradě škody. ludicium 
toto, jež obvyklým způsobem zveme secutorium, má při interdiktech resti:: 
tutorních a exhibitorních povahu actionis arbitrariae. Všenli těmito for:: 
mulemi, oběma ze sponse a restipulace i formulí t. zv. iudicium secutorium 
byla lis contestata nepochybně při témže roku a byly pak formule tyto 
přikázány témuž soudu porotnímu. Soudci byli pak buď unus iudex nebo 
l'ecuper atores . . 
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Ten, proti komu bylo nastupováno interdiktem jednostranným, měl 
stejnou p o v i n n o st de fen sní jako actione in personam žalovaný. 

2. O průběhu řízení ex interdicto reddito při interdiktech d v o u~ 
stranných poučují nás prameny jen, pokud jde o interdictum Vti pos~ 
sidefžs. Po vydání tohoto interdikta, které nechať bylo vyžádáno od obou 
stran nebo pouze 0<;1 jedné z nich, obsahovalo povždy zákaz všeho násilí 
svědčící oběma stranám: Vti possždetis quo minus possideatis vžm fierž 
veto, dochází k dalšímu dvoustrannému řízení teprve, když skutkem se 
stalo vim facere. Toto vim facere není pouhým symbolickým výkonem 
násilí, předsevzatým dohodou stran (vis ex conventu), nýbrž povždy a ne~ 
zbytně činem realným, na pozemku, jehož držení je na sporu, od obou 
stran provedeným, který se stanoviska odpůrcova jeví se býti rušením jeho 
držby a proto vis facta adversus edicturri. 

Poté strany, vykázavše magistratovi, že se stala-vis adversus edictum~ 
žádaly in iure, aby držení sporného pozemku po dobu procesnou bylo 
spořádáno. Toto spořádání držby stalo se pak dražbou její mezi stranami 
konanou (fructus licžtatio). Kdo z nich nejvíce podal, obdržel prozatímní 
držbu, předpokládajíc, že slíbil stipulací, rukojměmi pojištěnou (fructuaria 
stipulatio), druhé straně, že jí zaplatí sumu nejvyššího podání, jestliže on 
prosoudí ve sporu držebním, 

Při dalším soudním roku byly předsebrány od stran dvě sponsiones 
i dvě restipulatžones. Každá strana zavazovala se odpůrci, byvši od něho 
k tomu vyzvána, sponsione, že zaplatí jemu určitou sumu peněžnou, jestliže 
se jemu stala od ní vis adversus edžctum, dala si však zároveň resfžpu~ 
Zatione od něho slíbiti stejnou sumu pro pHpad, že vis adversus edictum 
s její strany jemu učiněna ·nebyla. Místo, co by se staly takto dvě spon~ 
siones a dvě restipulationes bylo také lz~ shrnouti obsah obojího slibu 
každé strany v jedinou sponsi a jedinou restipulaci. Sponsiones et resti~ 
pulationes musily, jak ustanovovaio edictum, státi se in tra annum utilem. 
Lhůta tato počala běžeti asi od té, co po vydání interdikta byla předse~ 
vzata obapolná vis adversus edictum. 

Mimo formule, stranám propuštěné ze sponsí a restipulací: udeIuje 
se straně, která při fructus licitatio podala méně, pro případ, že by vy~ 
soudila žalobami ze sponsí, iudicžum ze stipulatio fructuaria a iudicium 
CascelIianum sive secutorium, jež jest actio arbitraria, směřujíCí k vydání 
držby i k náhradě plodů, které byl plus licitans mezi tím těžil. Straně 
při fructus licitatžo podavší méně · bylo však volno opomenouti fructua~ 
riae stipulationis a pak místo žaloby z této stipulace přivésti k platnosti 
zvláštní pro ten případ zavedené iudicium, zvané iudicium fructuarium 
nebo také secutorium, jež neslo se, jak jest nejpodobnější, k náhradě škody, 
která vzešla straně tím, že byla při fructus licifatio překonána. Všecka tato 
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iudicia byla současně ustavena litiskontestací a přikázána témuž porotci. 
Rozhodne"li pak tento iudex spor o držbu ve prospěch strany, která při 
f ructus licitatio byla podala méně, bude jí odpůrce její odsouzen nejen 
k pokutám ze sponse a restipulace, nýbrž také k sumě, slíbené stipulatione 
fructuaria, a nevydá~li <#žení pozemku i s plody, také ex iudicio · Cascel~ 
liano, strana vítězná pak osvobozena od vzájemné žaloby ze sponse a resti~ 
pulace. Jest"li však vysoudí strana, která při fructus licitatio byla podala 
více a proto obdržela prozatímní držení sporného pozemku, bude od~ 

půrce odsouzen pouze pro její .žalobu ze sponse a restipulace, ona sama 
pak osvobozena od žaloby navzájem ze sponse a restipulace. 

Jestliže po vydání interdikta ta neb ona strana se zpěčovala učiniti 
některý z úkonů, jichž bylo potřebí, mělo~li býti provedeno dvojstranné 
řízení z interdikta (cetera ex interdicto) , bylo proti ní odpůrci propuštěno 
nové interdictum, tenkráte simplex, zvané interdictum secundarium. Inter~ 
dictum secundarium bylo buď restitutorium nebo prohibitorium podle toho 
zdali strana, nekonající cetera ex interdicto, držela sporný pozemek čili 

nic. V prvém případě přikazovalo se jí, aby vydala držení odpůrcovi, 
v druhém pak, aby v něm odpůrce nerušila. Součinnost v řízení ex in~ 
terdicto secundario mohla býti jako při interdicta simplicia vůbec, vy~ 
nucena missione in bona. I jest zde řízení podohné, jako když při actiones 
in rem žalovaný odepírá defense. Také v procesu ó držbu strany nemají 
povinnosti defensní. Ale též zde st~ana, která nechce spoluúčinkovati k pro~ 
vedení procesu, musí se zříci držby. 

B. V procesu s písemnými · formulemi bylo při interdiktech restitutor~ 
ních a exhibitorních žalovanému lze uniknouti nebezpečnému proň řízení 
per sponsionem tím, že hned na témže roku, na kterém interdictum bylo 
vydáno, žádal, aby k rozhodnutí sporu dosazen byl arbiter. Jakmile však 
žalovaný odešel od soudu, nevyprosiv si arbitra, byl vydán tomu, že proti 
němu provedeno bude řízení cum periculo, t. j. per sponsionem. Vyžádal~li 
si žalové;lný arbitra v čas, byla neprodleně proti němu propuštěna for~ 

mula zvaná arbitraria. V ní ukládá se porotcovi, aby, shledá::li předpoklady 
interdiktního rozkazu uskutečněny, žalovaného, jestliže by i pak nepro~ 
vedl povinnou restituci nebo exhibici, odsoudil k náhradě škody. 

§ 82. 

ŘíZENí APUD IUDICEM. 

Před porotcem strany nejprve zcela stručně vylíčily věc spornou, 
udávajíce zároveň, o které skutečnosti hlavně opírají své nároky nebo 
obrany (causae coniectio). Potom následovalo vlastní zevrubné líčení. 
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Jmenovitě mívala každá strana nebo řečnik jí nápomocný obšírnou řeč 
(peroratio, continua oratio),l mohla však též mezi touto řečí ~ebo po ní 
pustiti se s odpůrcem v krátkou slovní potyčku (altercatio). Rečmi těmi 
byly dolíčeny netoliko s k ti t k o v é podklady, o které se opíraly žaloba 
nebo obrana, nýbrž byla osvětlena též právní stránka jejich. 

D ů k a z o v é říz e ní bývalo obyčejně odděleno od perorace a před::
sebráno po ní. Za prostředky důkazové (probationes, instrumenta) sloužily 
soudní ohledání (inspectio), přiznání (confessio), předsevzaté před porotcem 
nebo mimo soud, přísaha (iusiurandum), kterou ukládal nebo vracel straně' 
odpůrce procesní, výslech svědků 2 (testes) a listiny (instrumenta).3 

Pro ocenění vedeného důkazu nebyla u Římanů nikdy pevná pravidla" 
která by určovala podrobněji druh a sílu důkazového prostředku, nýbrž 
bylo římskému soudci zůstaveno, aby sám uvážil a ocenil vedené důkazy 
podle volného u v á žen ísvého (volná theorie důkazová). 

Co se týče důkazového břemene (onus, necessitas probandi), platila 
zásada, že' má důkaz vésti ta strana, která činí tvrzení, nikoli ta, která 
je popírá (ei incumbit probatio, qui di cit, non qui negat) . Jest tedy přede:: 
vším na žalobci, aby prokázal svoje právo. Na žalovaném pak žádá se 

důkaz jeho obrany. 
Přelíčení, byvši zahájeno před polednem, mělo býti skončeno do zá:<o 

padu slunce ("Solis occasus suprema tempestas esto") . Pouze výjimečně' 
bylo dovoleno, aby o věci ,bylo jednáno ve stání druh~m (ampliatio). 

Nedostavila"li ' se jedna strana, majíc pro to zákonný důvod omluvný" 
bylo stání odročeno. Jestliže však strana nedostavivší se neměla OI~luv~ 
ného důvodu, měl porotce hned po poledni rozhodnouti právní spor ve 
prospěch přítomného odpůrce jejího ("post 'meridiem praesenti litem ad~ 
dicito"). Byla"li zřízena cautio iudicatum solvi, mohl žal?bce v případě' 
tom, že žalovaný se' nedostavil, místo co by si vyžádal nález pro zmeškání,. 
ihned nastupovati žalobou ze stipulace na rukojmího. Když žádná ' strana 
se na soud nedostavila, věc zůstala ležeti, až se proces po případě promlče1.4-

1) K tomu se odnášejí slova XII tabulí: ni pac u nt, in com i t i o a u t in for o' 
an tem eridi em ca usam c on ici un to, tu m per o ran to am b o p raes en tes. 

2) Svědkové zpravidla musili se osobně dostaviti k soudu. Před výslechem byli 
.bráni v přísahu. Svědka vyslýchala strana, která se ho dovolávala. Odpůrci jest volný 
výslech křížmo. Dovoleno bylo též předčítati výpovědi svědků, mimo soud učiněné 
a zapsané (t e s t i m o n i a per tab u 1 a s), byly však pokládány za méně věrohodné. 

3) Původně nestačilo předložiti listinu, zřízenou o právním jednání a zapečetěnou 
od svědků (t a bul a e s i g na ta e), nýbrž musili býti slyšeni též tito svědkové, aby na 
soudě dosvědčili jak pravost a neporušenost svých pečetí, tak i popřípadě obsah listiny. 

4) ludicium imperio continens musilo býti skoncováno, dokud byl v úřadě ma;;. 
gistrat, který ' je byl nařídil. lludh:ium legitimum však zůstalo platným i po od~toupení 
magistrata a pozbylo, jak lex Julia nařídila, své platnosti teprve 11/ ~ roku po litiskontestaci. 
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Bylo"li rozhodnutí přikázáno více porotcům, bylo k učinění n á.l e z u 
potřebí, aby všichni byli přítomni. Pak rozhodovala absolutní většina 
hlasů. Byla"li rovnost hlasů, pokládalo se to za osvobození žalovaného. 
v procesu o svobodu pak za rozhodnutí ve prospěch svobody. Porotce 
může však přísahati: sibi non liquere, čímž se osvobozuje od povinnosti 
učiniti nález. 

Rozsudek má porotce, vyslechnuv své přísedící (consilium), ' ústně 
u přítomnosti obou stran vynésti. Určitá obřadná slova nebo udání dů", 
vodů rozhodnutí nebyla předepsána. 

Prohlášením rozsudku byl úřad porotčí ukončen. Plná moc porotcova 
tím pominula, tak že on nemohl více sám rozsudek svůj ani zrušiti ani 
vůbec již změniti. Do exekuce porotci nic není. . 

Rozsudek porotní (sententia iudicis) byl nezměnitelný, došel, jak pra", 
víme, ihned moci právní. Zejména bylo vyloučeno všeliké odvolání k ji::: 
nému soudci. 

§ 83. 

ROZSUDEK. 

1. O b s a hro z s u d k u. Rozsudkem vydaným po legisakci sacramento~ 
bylo nalézáno přímo pouze o tom, čí sacramentum jest iustum. Tím bylo 

, zároveň, byť i jen nepřímo rozhodnuto o sporném právu samém. 

Při legis actiones per iudicis postulationem a per condictionem rozsudek 
vyslovoval se přímo o tom, přísluší"li žalobcovi právní nárok, ke kterému se 
táhl, čili nic. Bybli tu vydán rozsudek, vyhovující návrhu žalobcovu, byl 
žalovaný odsouzen (damnatus), aby plnil žalobcovi ten předmět, který jemu 
náležel podle původního obsahu sporn'ého právního nároku (Judex ipsam 
tem condemnabat). . 

V řízení per concepta verba z~visí obsah porotčího rozsudku na znění 
formule, určující předmět právní rozepře. Je"li formula praeiudicialis, vynáší 
porotce rozsudek určovací, na př. L. Titium libertum Ai Ai videri nebo non 
videri. Zpravidla obsahuje však formule rozkaz k o n dem nač n í. Podle 
toho musil rozsudek obsahovati buď odsouzení žalovaného (condemnatio) 
nebo osvobození jeho (absolutio) . 

1. Rozsudek odsuzující, vynesený v řízení s písemnými formulemi, 
mohl odsouzenému ukládati pouze plnění peněžné . Při některých actiones 
jest však soudci ve formuli zvláště uloženo, aby, uzná"li nárok žalobcův 

K tomu se odnáší právní řehole: e lege Julia litem anno et sex mensibus mori (t. zv. 
promlčení procesu). 
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:za odůvodněný, před tím, nežli by vynesl konečný nález zneJ1C1 na sumu 
peněžnou, žalovanému nejprve rozkázal uspokojení nároku žalobcova podle 
původního obsahu jeho, podrobněji vydání věci (restituere) . nebo předlo:: 
:žení její (exhibere). Teprve když by žalovaný této povinnosti, jejíž předmět 
stanoví se volným uvážením soudcovým (arbitratu neboli arbitrio iudicis) , 
'nevyhově1,1 má jej iudex odsouditi ku placení sumy peněžné (litis aestima= 
:tio). Actiones tohoto druhu slovou v Justinianových Institucích actiones 
arbitrariae. V textech klasické pravovědy setkáváme se ' s výrazy formula 
,arbitraria a iudicia arbitraria. 

Actiones arbitrariae vyznačují se tím, že do formule jejich jest vepsána 
před rozkazem kondemnačním t. zv. clausula de, restituendo, podmiňující 
jej negativně, na př. slovy: neque ea res restituetur. Ale, jak se soudí 
, obecně, vložka restituční pojímala ještě poukaz na arbitrium iudicis, jejž naši 
zovou arbitrium (arbitratus) de restituendo nebo de exhibendo, a zněla 
tedy úplněji: . »neque ea res arbitrio (arbitratu) tuo A. Agerio restituetur 
.(exhibebitur)«. I bývá pak vložka restituční zvána u nás clausula arbitraria 
. a ve slovech formule »arbitrio tuo« spatřován důvod, proč ty ony actzones 
byly pojmenovány actiones arbitrariae. 

V pozdějším řízení úřednickém nemusil však rozsudek odsuzující zníti 
' nezbytně na peníze, nýbrž mohl také ukládati přímo plnění, jaké příslušelo 
žalobci podle původního nároku jeho a také bylo možno žádati, aby plnění, 
. stanovené arbitrio iudicis bylo přímo vynuceno. 

2. Absolutio jest povždy naprosté odmítnutí žaloby (t. zv. absolutio ab 
actione). Procesu s písemn.ými formulemi jest nezn~mé odmítnutí žaloby 
jen na ten čas, neboť vykonanou litiskontestací bylo každé obnovení prvního 
sporu vyloučeno.2 

I I. Va d y for m u li ú čin k ují cín a r o z s ude k, 
1. Jestliže intentio certa qbsahuje více, nežli žalobce jest oprávněn žá:: 

I) Jestliže žalovaný nevyhověl z neposlušnosti nebo dolo, má odsouzen býti k sumě 
',peněžné, na niž si žalobce sám ocení svoje interesse přísahou (i u s i u r ~ n dum i n I i tem). 
Přísahu oceňovací ukládá porotce, jenž může, aby zamezil zneužití tohoto práva, před 
vykonáním přísahy uložiti maximum (taxatio). Na sumu, určenou od žalobce p~ísežně , 

porotce vázán není. 

2) Výjimka z toho platila ovšem, byladi ve formuli praescriptio 'pro reo. Naproti 
-tomu k a ž d á exceptio, vložená do formule, má, shledá"li ji judex prokázanou, vzápětí 
.naprosté odmítnutí žaloby. To platí i o t. zv. ex cep t i o nes d i I a t o r i a e nebo tem" 
.P o r ale s, čímž na rozdíl od ex cep t i o nes per e m p t o r j a e nebo per p e t u a e se ozna" 
čují obrany, jimž se žalobce může vyhnouti tím, že vyčká projití jisté doby nebo nastou" 
pení jisté události (na př. ex cep ti o pac ti ne in tra q u i n q u e n n i u m pec u n i a pe" 
-tatur nebo exceptiones litis dividuae a rei residuae). Také nemá exceptio 
nikdy toho účinku, že by žalovaný byl nálezem porotčím pouze z části osv'obozen, 

.:z části odsouzen. 

dati, mluví se o plus petere.! Plus petitio může se vyskytnouti při actiones 
in rem nebo při actiones in personam, jak při actiones in ius, tak při actio:: 
nes in factum concepta,e. Ovšem in formulis incertis plus 'petere re mož:: 
ným není. 

Shledá::li porotce, že intenlio obsahuje plus petitionem, musí žalova", 
ného osvoboditi a to zcela, nehoť on smí vysloviti kondemnaci, jen když 
intentio jest pravdivou co do celého obsahu svého. Zároveň však jest vy,.. 
loučena na příště také actio, v níž by se nárok omezoval na pravou míru~ 
jsouc přece jen actiode eadem re. Žalobce tu prosoudil pro plus petici na 
dobro (plus petendo causa recidit). Toto causa cadere pro plus petere
vyskytovalo se již v procesu legisakčním. 

Žádá::li. se v intenci příliš málo - minus intEmdere - přiřkne soudce ža:: 
lobcovi pouze žádané minus, avšak zbytek zůstává vyhrazen nové žalobě. Ale 
zbytek ten nesmí býti požadován za úřadování téhož praetora, sice by mohla 
býti namítnuta exceptio litis dividuae. 

Je::li konečně v intenci uveden jiný předmět (aliud pro alio) anebo jiný 
právní důvod anebo jiný oprávněný, nežli pravý, zamítá se sice žaloba, ale 
opětná správně sepsaná actio není tím vyloučena. 

2. Je::li v ·demonstratio uvedeno plus nebo minus anebo aliud pro alio, 
platí pr~vidlo: »falsa demonstratione r~s non perimitur«, t. j. actio, při které 
bylo UŽ1tO nepravé demonstratio, se zamítne celá, ale není překážky, aby ža:: 
lobce svůj nárok přivedl k platnosti novou, opravenou formulí. Labeo a někteří 
jiní zastávají, že, obsahuje::li demonstratio minus, na př. je::li při actio emptí 
z koupě, kterou dva předměty (Stichus et Eros) dohromady byly koupeny? 
udán pouze jeden, na př. Stichus, má se žalobě této dati ihned průchod 
a bude jen pro zbytek, na př. pro druhou koupenou věc (pro Erota), třeba 
agere s novou formulí. 

3. Směřuje::li condemnatio ku plus nebo minus, iudex, shledá::li intenci 
pravdivou, přiřkne žalobci v prvém případě více, v druhém případě méně~ 
nežli jemu vlastně přísluší. 

4. Konečně může žalovaný chybiti tím, že opominul omylem in iure 
žádati za to, aby ta neb ona obrana byla jako exceptio přijata do formule 
(exceptionem omittere), nebo soudce tu k obraně té pak . přihlížeti nesmÍ. 
Zalovaný tu může jen ještě in integrum restitutione propler errorem žádati, 
aby exceplio dodatečně byla vepsána do formule. 

I) Jest to plus petere re, když žalobce domáhaje se in tentione certa, budsi 
a ct i o ne in per s o na m nebo in r e m, nějaké věcí nebo kvantity, požaduje z ní v in::
tencí více, nežli jemu přísluší, p I u s pe t e ret e m por e, když domáhá se právního; 
nároku předčasně, p I u s pe t e rel o c o, když žádá plnění na místě nepravém, p I u s. 
pe t e rec a u s a, když osobuje si volbu předmětu jemu nepříslušející (na př. při obligaci 
alternati vn é). . 
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III. Právní ' účinky rozsudku. Rozsudkem jest právní rozepře 
mezi žalobcem a žalovaným rozhodnuta (res Íudicata), takže spor jest na 
příště mezi stranami vyloučen. Rozsudek činí odt~d nezvratný základ práv~ 
ního poměru mezi stranami.1 Tento účinek rozsudku zove se jeho p r á v n í 
ID o c í. Přece však rozsudek, nehledíme~li k adjudikaci v řízení dílčím, není 
ustanoven k tomu, aby vytvořil právo nové nebo zničil právo stávající, 
nýbrž jen k tomu, aby učinil zjevným a určil, zdali ten neb onen právní 
-poměr jest tu čili nic. Nález soudcovský nemá tedy zpravidla účinku k o n~ 

, s t i tu ční h o, n Ý br ž účinek dek I a rač ní. , ' 
Důsledkem p r á vn í moc i rozsudku jsou hlavně tyto ú čin k y : 

. A. Vyslovuje:::li rozsudek odsouzení žalovaného, jest tím právní n á r o k 
žalobcův formálně na j i s top o s ta ven. Žádá"li tedy žalobce, uspokojení 
toho nároku, nemusí se již opírati o původní důvod jeho vzniku, nýbrž 
může, co jemu náleží, žádati prostě z rozsudku. I praví se v pramenech, 
že rozsudkem odsuzujícím žalovaný se znova zavazuje, že počíná ex causa 
iudicati teneri, a vzchází mezi stranami obligatio, quae ex causa ÍudÍcati 
descendit. Právnímu nároku, který tím vzniká pro žalobce, slouží pak 'zase 
nová actio, v nejstarším právu legÍs actio per manus iniectionem, v no::: 
vějším actio iudicati, jež byla civilis nebo praetoria podle toho, zdali con::: 
demnatio se stala in Íudicio legÍtimo nebo in Íudicio quod Ímperio conti= 
netur. Actio iildicati přechází aktivně i pasivně na dědice a. jest actio per::: 
petua, i když původní nárok nebyl děditelný nebo byl actio temporalis. 

M'ěla::li actio iudicati býti provedena, bylo potřebí opětného zahájení 
procesu in iure, které však mohlo se státi teprve, když prošla třicetidenní 
lhůta poklidná. K novému udělení formule s kondemnací na duplum a 
k nové litiskontestaci na jejím podkladě došlo tu však jen tehdy, když 
žalovaný vzal rozsudek v. odpor pro poklesek foremný nebo namítal obrany, 
které dovedou jej osvoboditi i v tomto oddílu procesnéin.2 Jinak vedla 
actio iudicati přímo k magistratskému dekretu, kterým se nařizovala exekuce. 

B. Rozsudkem o s v o b o z ují c í m jest rozhodnuto, že není nároku ža::: 
10bního. Byl:::li žalovaný osvobozen neprávem, jest Um žalobní nárok prak::: 
ticky zničen. Každému novému provedení jeho staví se v cestu obr a na 

věci rozsouzené. 
C. S rozsudkem, ať osvobozujícím nebo odsuzujícím, byl ode dávna 

spojen stejný v y I u č ují c í ú čin e k jako s litiskontestací. Actio, o které 
bylo jednou rozhodnuto rozsudkem, vše jedno jak, nemohla býti po druhé 
k platnosti přivedena. Bylať jako prve již litis contestatione nyní zrušena 
rozsudkem, a to zase buď ipso iure nebo ope exceptionis rei Íudicatae vel 

1) Rebus iudieatis standum est. D. 38,2,12,3. Res iudicata pro ved", 

tate aecipitur. 0.1,5.25. Ulp. 
2) Na př. exceptio se Maeedoniani nebo Vellaeani. 

194 

in iudicium deductae (t. zv. ' ne g a t i v n í fu n k c e reÍ iudicatae). Exceptio 
tato zněla asi: »5Í ea res qua de agitur iudicata non est vel in iUdicium 
deducta non est.« 

T. zv. ne g a t i v n í funkce obrany rei iudicatae měla, jak bylo již po::: 
věděno, základ svůj prostě v tom, že byl vyd á n rozsudek o určité actio, 
aniž se však přihlíželo k o b s a h u jeho. Že touto funkcí právní moc roz::: 
sudku není dokonale pojištěna, ba že této může býti i na závadu, poznali 
sami římští právníci. I byla propouštěna obrana věci rozsouzené též v ta::: 
kových případech, kde nová actio nebyla totožnou s dřívější, ale nesrov::: 
návala se s obsahem rozsudku prve vydaného. Na př. bylo dáno místo 
obraně věci rozsouzené, když někdo nastupoval ž'alobou vlastnickou o vy= 
dání věci na toho, kdo v dřívějším, s ním vedeném procesu, jsa žalobcem, 
byl uznán rozsudkem za vlastníka věci.! Naopak byla zase obrana věci roz::: 
souzené vylučována, když opětovaná actio de eadem re se srovnávala s ob::: 
sahem nálezu. Dálo se to zvláště v ten způsob, že proti excepci reÍ Íu.di::: 
catae vel in iudicium deductae byla žalobcovi udílena replicatio rei secundum 
se úidicatae.2 

Těmito a jinými rozhodnutími byl přiveden k platnosti názor, podle 
kterého obrana věci rozsouzené byla opírána o o b s a h rozsudku, vešlého 
v moc práva. Obrana tato neměla k platnosti přiváděti pouze vylučující 
moc rozsudku, nýbrž pojišťovati též p o s i t i v n í o b s a h jeho, zabraňujíc, 
aby nebyl již na soud vznesen právní nárok, který byl rozsudkem jedné 
straně odeřčen. Tento účinek obrany věci rozsouzené bývá nazýván po::: 
s i t i v n í fu n k c í její. \?' tomto útvaru má obrana věci rozsouzené, zvláště 
exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae neboli, jak v Justinianově 
kompilaci zkrátka pojmenována jest, exceptÍo rei iudicatae průchod, kdy::: 
koli jedna ze stran pro cesných táhne se k nároku, který o d por u j e ob" 
s a hll r o z s II d k u, vydaného dříve mezi týmiž stranami. Julianus respondÍt 
exceptionem rei iudicatae obstare, quotiens eadem quaestio inter easdem 
personas revocatur. (D. 44, 2, 3.) Má~li tedy obrana věci rozsouzené - budiž 
zde zvána povšechně exceptio rei Íudicatae - míti průchod, jest potřebí, 
aby sporná otázka právní, jejíž soudní rozřešení se žádá, byla co do pře cl;:: 
mě t u i co d o s u b jek t ů totožná s onou, která byla již rozhodnuta roz::: 
sudkem dřívějším. ' 

1) Si de proprietate fundi litigatur et seeundum actorem pronuntíatum fuísset. dice~ 
remus petenti ei, qui in priore iudicio victus est, obstaturam rei iudicatae exeeptionem, 
quoniam de eius quoque. iure quaesitum videtur, eum aetor petitionem implet. D . 44., 2, 
10" 1. P a u 1. 

2) Si quis fundum, quem putabat se possidere, defenderit, mox emerit: re seeundum 
,petitorem iudicata au restituere eogatur? et ait N eratius, si aetori iterum petenti obiciatur 
exeeptio rei iudicatae, replieare eum oportere de re secundum se iudicata. D. 44,2, 9, 1. utp. 
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1. Co se dotýče ob jek t i v n é h o objemu právní moci, jest uvésti 
zde toto: 

a) Exceptio rei iudicalae má místo, i když strana chce dobýti rozhod=:< 
nutí téže právní otázky (eadem quaestio, eadem res) skrze jinou actio, nežli 
dříve. Např. když byla rozsudkem zamítnuta actio redhibitoria, nelze se 
domáhati zrušení trhu již ani actione quanti minoris. Rovněž staví se právní 
moc rozsudku v cestu tomu, jehož actio byla zamítnuta, když by v novém 
procesu přiváděl k platnosti týž právní nárok obranou. 

b) U vádí=:<li kdó pro právo, jehož vymáhá opětně, jiný d ů vod v z n i k u 
(causa) nežli v procesu dřívějším, jest rozeznávati mezi actiones in perso=:< 
nam a actiones in rem. O b I i g a c e individualisují se důvodem svého vzniku. 
Nemůže tedy tomu, kdo byl odmítnut, žalovav actione in personam, na=:< 
mÍtnuta býti exceptio rei iudicatae, když požaduje novou obligační žalobou 
téhož plnění, avšak z jiného důvodu zavazovacího, na př. když žalovav 
dříve ze zápůjčky o 100, žaluje nyní o 100 z trhu nebo z odkazu. Pro in~ 
dividualitu p r á vab s o I ut n Ý c h však nebývá důvod nabývací rozhodným 
touže měrou. Na so-udce bývá tu vznášena k rozhodnutí prostě otázka, zda 
žalobci přísluší to neb ono právo (právo věcné, právo dědické, patria po~ 
testas), aniž se rozeznává, z kterého důvodu as vzniklo. I zní intentio ve 
formulích pro actiones in ' rem zpravidla abstraktně, t. j. v ní není vytčen 
důvod nabyvací, jako na př. při žalobě vlastnické: »Si paret fundum Cor=:< 
nelianum A. Agerii esse ex iure Quii-itium.« Nálezem soudcovským rozho~ 
duje se pak o právě žalobcově v stejném objemu. J e~li tedy actio in rem 
rozsudkem odmítnuta, překáží opětné žalobě z téhož práva exceptio rei 
iudicatae, i když žalobce opírá právo svoje o nový důvod nabyvací, leč že 
by se dovolával nabytí, jež nastalo teprve po zahájení procesu dřívějšího, .. 
a byla tu tedy t. zv. causa superveniens. Avšak žalobci j~st volno, aby při~ 
vedl krplatnosti svoje absolutné právo causa adiecta (expressa) , t.j. obmezuje 
se na určitý důvod nabyvací. V případě takovém může actžo in rem býti 
znova. podána na soud, když v druhém procesu uvádí se pro právo dříve 
odeřčené jiný důvod nabyvací. 

c) Právní moc rozsudku vylučuje též, by nebylo domáháno se práv~ 
ního nároku, který 'odporuje obsahu rozsudku pouze ne pří m o. Byla~li 
zamítnuta něčí actio o cel e k, jest odůvodněna exceptio rei iudicatae, když 
později domáhá se části onoho celku. Naopak jest tím, že někomu byla 
odeřčena část, které se dožadoval, rozhodnuto též, že jemu nepřísluší celek. 
J~~li pak žalobcovi nálezem přiřčeno právo, které vylučuje stejné právo ža=:< 
lovaného, jako právo vlastnické, nebo je=:<li žalobě obligační, proti které ža= 
lovaný namítal vzájemné právo pohledávky, vyhověno rozsudkem, ježto 
bylo uznáno, že není této pohledávky, jest tím zároveň to i ono právo 
(právo pohledávky, právo vlastnické) ž a lov a n ém u odeřčeno. Jestliže tedy 
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Qdsouzený žalovaný domáhá se později toho neb onoho práva žalobou, 
překáží této exceptio rei iudicatae. 

2. Účinek právní moci rozsudku omezuje se po stránce s u b jek t i v n é 
v zásadě na strany procesné. Třetích osob se nedotýká. Odchylkou odtud 
odnáší se právní moc rozsudku druhdy též k osobám, které nebyly stra~ 
nami procesnými. Obzvláště působí rozsudek pro universální. a singulární 
sukcessory původních stran, jakož i proti nim, předpokládajíc, že sukcesse 
nastala po rozsudku nebo již před tím po litiskontestaci. Totéž platí o těch, 
kdož 'nabyli práva od té neb oné procesné strany způsobem konstitutivním. 

I\?'. Vedl~li proces z á s tup c e, rozsudek odsuzující nemohl podle roz~ 
kazu kondemnačního zníti jinak než na osobu zástupcovu. Actio iudicati 
z rozsudku takového vzcházející mohla tudíž příslušeti pouze zástupci ža~ 
lobcovu nebo proti zástupci žalovaného. Než v praxi byla v jistých přípa~ 
dech actio iudicati udílena causa cognita přímo pro zastoupeného a proti 
němu. Tak zejména vedl~li proces cognitor nebo actor universitatis. Proto 
také zřizovali satisdationem iudicatum soZvi za kognitora a aktora dominu~ 
nebo universitas. Podobně byla z procesu, jejž převzal poručník místo po~ 
ručence vida nezbytí, actio iudžcati propuštěna přímo poručencovi nebo 
proti němu. Převzal~li však poručník proces dobrovolně, zůstal oproti actio 
.iudicati zavázán po dobu poručenství sám; teprve po skončeném poručenství 
směřovala tu actio iudicati proti poručencovi. Vedl~li proces procurator, byla 
actio iudicati udílena jen prokuratorovi a 'proti němu. Pouze výjimkou byl 
procura"tor praesentis, t. j. prokurator osoby přítomné v místě procesním 
postaven na roveň kognitorovi. 

K obraně věci rozsouzené může se zastoupený táhnouti jen tenkráte, když 
zástupcem jeho by~ cognitor nebo dle pozdějšího vývoje i jiný zástupce, 
který litiskontestací vylučuje nárok zastoupeného. 

§ 84. 

EXEKUCE: 

Zpěčoval::-1i se odsouzený (iudicatus, damnatus) uspokojiti právní 
nárok, rozsudkem určený, došlo k exekuci, t. j. k provedení rozsudku 
vnějším donucením. Odsouzenému se rovnal confessus, t. j. žalovaný, který 
in iure přiznal foremně oprávněnost nároku žalobcova. 

1. Exekuce v době řízení legisakčního byla dvojí: 
1. Když v procesu, zahájeném actione sacramenti in rem, padla strana, 

které byly přiřčeny vindiciae (si vindiciam falsam tulit) a ona nevydala 
věci i .s plody vítěznému odpůrci, mohl tento nastupovati pouze na 
praedes litis et vindiciarum od ní zastavené. K ocenění plodů nevydaných, . 
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jež bylo nahraditi dvojnásobně ("fructus duplione damnum decidito") , 
měli podle zákona XII tabulí býti dáni tres arbitri. 

2. Při actiones in personam směřovala exekuce vždy přímo proti 
osobě žalovaného. Byla exekucí personální. Zahájena byla manus 
iniectione iudicati. Ale manus iniectio byla dovolena pouze pro pohle" 
dávky pen e ž n é. Jestliže tedy condem~atio nebo confessio in iure nezněly 
na dare certam pecuniam, byla žalobci propuštěna legis actio per iudicis 
postulationem vedoucí k ocenění dlužného plnění, tedy k arbitrium rei 
aestimandae. Předmět přiřčený žalobcovi musil býti v dodatečném řízení 
od zvláště dosazeného arbitra přeměněn na určitou sumu peněžnou . 

O personální exekuci ustanovoval zákon XII tabulí toto: Kdo byl 
iudicatus nebo aeris confessus, měl poklidnou lhůtu 30 dní. Po projití 
této lhůty směl žalobce dlužníka, kdekoliv jej zastihl, uchopiti, měl jej 
však předvésti před soudního magistrata. (Aeris confessi rebusque .žure 
iudicatis XXX dies iusti sunto. Post deinde manus iniectio esto. In ius 
dudto.) Zde byla předsebrána legis actio per manus iniectionem. Jestliže 
uchopený nesplnil, k čemu byl odsouzen, ani třetí nevystoupil za něj jako 
vindex, mohl věřitel jej odvésti k sobě do domácí vazby a tam jeho 
chovati spoutaného okovy 15 liber těžkými . Jestliže· vězeň nestravoval se 
ze svého, měl věřitel mu dáti libru mouky denně. ("Ni iudicatum facit 
aut quis endo eo in iure vindicit, secum dudto, vincito aut nervo aut 
compedibus XV pondo, ne maiore, aut si volet minore vinci/o. Si volet 
suo vivifo. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebÚ, libras farris endo 
dies dato. Si volet plus dato.") Na sklonku své šedesátidenní vazby měl 
dlužník po tři dny .trhové (nundinae) po sobě jdoucí býti předveden 
na comitium před magistrata, při čemž měla veřejně vyhlášena býti suma, 
kterou odsouzený byl dlužen. Když pak uplynulo 60 dní vazby a nikdo 
dlužníka nevykoupil, byl věřitel oprávněn jej usmrtiti ~ebo prodati za 
otroka do ciziny (trans Tiberim). Bylo::li více věřitelů, mohli tělo dluž" 
níkovo rozsekati na kusy a mohl si každý useknouti kus, jak velký chtěl. 
("Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerint, se fraude 
esto.") 

Lex Poetilia z roku 313 př. Kr. zmírnila tuto přísnou exekuci per:: 
·sonální. . U stanovilať, že dlužník, upadnuvší do vazby pro dluhy, nemá 
více poután býti okovy ani prodán nebo usmrcen. Za to byly pfiřčeny 
věřiteli hmotné kusy majetku dlužníkova. 

II. V době pozdější mohla exekuce býti vedena na osobu odsouzeného 
( exekuce personální) nebo na majetek jeho (exekuce reální). 

1. Exekuce personální byla uváděna ve skutek tím, že odsou:: 
zený byl pro dlužnou sumu od magistrata žalobcovi přiřčen (addictus) 
a byl žalobce po případě praetorským rozkazem (dud iubere) zmocněn 
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k . násilnému odvedení odsouzeného do vazby. Ve vazbě té mohl odsou:: 
zený býti držen až do úplného uspokojení věřitele. 

2. Praet,or Publius Rutilius před rokem 111. př. Kr. vztáhl ex e k u ci 
m aj e t k o vou, která dosud se omezovala na věci dlužníkovy, také na 
pohledávky, které dlužník měl za třetími osobami, a dal exekuci této 
podobu exekuce . u n i ve r s á I ní. Tato exekuce majetková mohla býti 
spojena s exekucí personální, ale bylo lze ji také provésti bez této . 

Řízení, vedoucí k exekuci reální, dálo se v tento způsob. N a žádost 
vítězného žalobce magistrat, aniž byl vyslechl žalovaného, povolil, aby žalobce 
v+al v držení statky exekutovy, aby to veřejně ohlásil a po čase ony statky 
p~odal (bona ex edicto possideri, proscribi venireque iubet). Tímto magis" 
tratským dekretem obdržel žalobce především právo uvázati se v detenci 
(in possessione esse) všech věcí dlužníkových vedle samého dlužníka, s čímž 
bylo spojeno právo dozoru (custodia et observantia). Dále byl žalobce 
oprávněn a povinen veřejně vyhlásiti, že mu byla povolena missio in pos:: 
sessionem. Ostatním věřitelům exekutovým, kterým takovou vyhláškou 
(bonorum proscriptio) dalo se věděti o povolené missio in possessionem, 
bylo pak volno, uvázati se bez dalšího .ve společnou detenci věcí exe:: 
kutových. Každá exekuce jednotlivého soudního nálezu mohla tedy míti 
v zápětí všeobecné řízení úpadkové, konkurs. 

Bylo::li potřebí, aby stal se nějaký úkon správy majetkové, na př. 
aby na soud podána byla actžo, příslušející exekutovi, která by se jinak 
promlčela, nebo aby vyžádána byla restitutio in integrum pro alienatio in 
fraudem creditorum, byl k návrhu věřitelů od magistrata dosazen curator 
bondrum. Když uplynulo 30 nebo, šlo::li o dlužníka zemřelého, 15 dní 
od té doby, co udělena byla missžo in possessionem, kázal magistrat, 
aby věřitelové se sešli a ze svéhó středu zvolili přednostu k uskutečnění 
prodeje exekučního (magister bonorum vendendorum) a zároveň ustano:: 
veny byly podmínky onoho prodeje. Projitím oné lhůty upadá exekut 
v infamii. Po dalších 10 dnech, při prodeji majetku osoby zemřelé již 
po 5 dnech, předsebral řečený magister prodej exekuční dra ž b o u ve:: 
řejnou. Majetek byl prodán jako celek (bonorum venditio), a to tím 
způsobem, že přiřčen byl tomu, kdo za to slíbil vyplatiti věřitelům kon:: 
kursním největší zlomek jednotlivých pohledávek. Bonorum emptor stal 
se pak universálním sukcesorem exekutovým podle práva praetorského. 
K dosažení držby hmotných věcí byla bonorum emptorovi dána univer" 
sální žaloba - interdictum zvané possessorium. Kromě toho mohl k plat:: 
nosti přivésti jednotlivá práva exekutova, a byly jemu actiones exekutovy 
in rem nebo in personam udíleny jako actiones utiles. Zvláště mohl do:: 
bývati též pohledávek, které exekut měl za někým třetím,· a to celým 
obnosem. Naopak mohli zase věřitelové exekutovi nastupovati na bonorum 
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, ·emptora skrze actžones utiles, ale zpravidla .pouze podle podaného zlomku 
(pro portžone). Ale s některými pohledávkami bylo spojeno žus exžgendi, 
t. j. ta výhoda, že měly býti uspokojeny od bonorum emptora plným 
obnosem. Dobýval~li bonorum emptor pohledávky exekutovy; musil agere 
cum deductione, t. j. užíti formule, jejíž condemnatio nařizovala porotcovi, 
aby srazil se zažalované pohledávky, co bonorum emptor jako právní 
nástupce exekutův byl navzájem dlužen žalovanému a odsoudil tohoto 
jen ke zbytku. 

Pro dotčené actiones utžles, propuštěné bonorum . emptorovi nebo 
proti němu, byly udíleny dvoje formule, buď {ormula Serviana, actio to 
s fikcí "sž bonorum emptor heres esseť~, buď (ormula Rutžliana, formula 
to se záměnou subjektů, při které intentio svědčila exekutovi, condemnatio 
pak bonorum emptorovi. 

3. Za princi patu nastaly tyto změny: 
a) Lex Julia, jak se podobá, lex iudiciorum privatorum z roku I? 

př. Kr. ustanovila, že dlužník, když proti svým věřitelům dobrovolně pro~ 
hlásí na soudě, že jim postupuje celý majetek svúj (bonis cedere, cessio 
bonorum), má býti sproštěn personální exekuce a ujíti infamii a nebude 
moci pro dluhy do té doby vzešlé býti naň nastupováno, dokud nena~ 
bude zase jmění nad to, co má ke své výživě a bude stran majetku po~ 
zději nabytého požívati t. zv. bene{icium competentiae. V příčině majetku, 
postoupeného věřitelům, povoluje se těmto missio in possessionem a ven~ 
ditio bonorum. 

b) Jisté senatus consultum ustanovilo, že proti osobám stavu sená~ 
torského majetková exekuce má býti vedena tím způsobem, že magistrat 
dosadí na žádost věřitelů kuratora, jenž by zpeněžil jednotlivé kusy ma~ 
jetku dlužníkova (curator bonis distrahendis) a rozdělil peněžný výtěžek 

. mezi věřitele podle poměru jich pohledávek. . 
III. V cognitio extraordinaria zahajuje se exekuce bezforemným návrhem 

žalobcovým, učiněným magistratovi, který vynesl rozsudek. Exekuce může 
směřovati přímo k dlužnému plnění samému, takže žádoucí výsledek byl 
vynucen buď přímo pomocí soudních zřízenců, na př. uvedením v držbu, 
buď nepřímo skrze magistratské donucovací prostředky. Zriělo~li odsouzení 
na peníze, měla aspoň od doby Antonina Pia průchod s pec i e I n í r e á I ní · 
ex e k u ce zajetím jednotlivých věcí dlužníkových (pignoris capio in causa 
iudi~ati). Tato záležela v tom, že k návrhu věřitele magistrat dal skrze 
své zřízence (apparitores, exsecutores) zajmouti jednotlivé věci dlužníkovy. 
V první řadě měly býti zajaty pouze věci movité, teprve v druhé řadě po~ 
zemky, konečně v třetí řadě práva, jmenovitě pohledávky exekutovy za 
třetími. Zajetím věcí dlužníkových vzniklo k nim věřitelovi právo zástavní 
(pignus in causa Íudicati captum). Zástavy; když jich dlužník do dvou 
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měsíců nevykoupil, byly od soudního vykonavatele vereJnou dražbou za 
hotové peníze prodány. Z výtěžku byl uspokojen věřitel, přebytek pak 
byl vrácen dlužníkovi. N eučinil~Ii při dražbě nikdo vhodného podání, 
mohla zástava býti přiřčena ihned a neodvolatelně věřiteli za celou jeho 
.pohledávku. 

§ 85. 

OPRAVNÉ PROSTŘE DKY. 

Zrušení rozhodnutí soudního bylo lze dosíci těmito právními pro~ 
.středky: 

1. Každý magistratský dekret, zvláště povolení formule nebo exekuce, 
niohl býti zrušen tím, že na žádost strany, které rozhodnutím bylo ublí~ 
ženo, zakročila proti dekretu in t e r c e s s í par maiorve potestas, jmenovitě 
kolega praetorský nebo tribunus plebis. Proti nálezu porotnímu byla však 
magistratská intercesse vyloučena. . 

2. Jak proti magistratskému rozhodnutí, tak i proti porotčímu róz~ 
sudku bylo lze vymoci u magistrata restitutionem in inlegrum. T ato pro~ 
·cesná restituce řídí se obecnými pravidly in integrum restituce vůbec. 
Předpokládá tedy, že procesný úkon, platný podle přísného práva, měl 
pro stranu v zápětí újmu, proti které není straně poskytnuta jiná dosta~ 
tečná právní ochrana. Další podmínkou procesní restituce jest iusta causa 
restitutionis a že strana postižená újmou žádala včas za restituci. 

Důvody ospravedlňující procesnou restituci jsou obecné iustae causae 
restitutionis. I mohl se na př. domáhati restituce žalobce, vzal~lí pro omyl 
.(iustus error) škodu vylučovací mocí litiskontestace a rozsudku. l 

. Důvodem restituce může býti pro procesnou stranu též dolus odpůrcův, 
jako když tento dosáhl příznivého rozsudku křivými výpovědmi svými, 
podvrženými listinami nebo křivým doznáním svědků, nebo dorozuměv 
se tajně se zástupcem nebo patronem strany (collusio, praevaricatio). Do~ 
·nucení (vis ac · metLls) jest · iusta causa restitutionis, když soudce byl 
pohnut k nespravedlivému rozsudku vyhrůžkami. N ezletilým uděluje se 
restituce proti právním škodám, do nichž přišli svým vlastním nerozvážným 
procesným jednáním nebo obmeškáním, a to i když se tak stalo za spolu~ 

·působení poručníka (tutore auctore) nebo se svólením jeho (consensu cu= 
.ratotis), nebo i přehmaty, jichž se dopustili poručníci jednajíce sami jáko 

1) Na př. předsevzal~li kdo, žaluje nedospělce, s ním litiskontestaci falso tutore 
.a,udore, pozbyl tím žalobního nároku proti nedospělci. Pro tuto újm.u bylo mu, nevě~ 
, děldi o tom, že auktor byl tutorem nepravým, v ediktu slíbena restituce. Podobně 
utrpěldi žalobce újmu z litiskontestac~, před~evzaté z formhle ~esprávně nebo nevhodně 
,psané (na př. pro plus petere). 
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procesní zástupci poručencovi, nebo jeho prokurator. Jest tedy pole tétO' 
procesné restituce velice široké. Též ospravedlněná nepřítomnost, hlavně 
absentia rei publicae causa jest uznána za důvod pro dosažení restituce 
na př. proti rozsudku pro zmeškání. 

Soudní příslušnost určuje se souvislostí s procesem, ve kterém na~ 
stoupila právní újma, která má býti restitucí odstraněna. I jest tedy žádati 
za udělení procesné restituce u toho magistrata, za jehož účastenství byl 
předsevzat úkon, způsobivší procesnou újmu nebo u nástupce jeho. O ří .. 
zení platí, co bylo pověděno o restitučním řízení vůbec. Restitutio litis 
stanoví se a provádí magistratem v ten způsob, že on povoluje ustano::: 
vení porotčího procesu nóvou formulí (iudicium restitutorium). F ormula 
tato obsahuje, jestliže prvním procesemactio byla konsumována ipso iure, 
zajisté fikci, jako by litiskontestace nebo rozsudek nebyly nastaly, jest tedy 
iudicium rescissorium. Jestli však prvním procesem konsumce ipso iure 
způsobena nebyla, stačí k zamezení vylučovacího účinku dřívějšího pro:: 
cesu, když magistrat nedovolí, aby do nové formule vložena byla exceptiOl 
rei iudicatae vel in iudicium deductae, nebo připustiv ji povolí vepsati 
replicationem doli. 

3. Za princi patu vyskytoval se opravný prostředek, zvaný appellatiO' 
nebo provocatio, který měl účinek nejen kasační, nýbrž i reformačnÍ. Pro 
apelaci tuto vyvinul se pevný pořad instancí. Od nálezu, jejž vynesl soud.::e 
výpomocný (iudex datus) bylo lze odvolati se k magistratovi, jenž ho do::: 
sadil. Od magistratů hlavního města šla apelace k praetoru městskému, po z::: 
ději k praefektu urbi. Od municipijního magistrata bylo lze apelovati 
v Italii k praefektu městskému, ke konsularovi nebo k iuridikovi, v pro::: 
vinciích k místodržiteli provincie. Ode všech jmenovaných vyšších ma:: 
gistratů připuštěno bylo odvolání k císaři nebo k jeho delegátovi. Apelace 
je vyloučena proti pouhým exekutivním nařízením, jakož i' proti nálezu . 
který byl vydán in contumaciam. 

Apelaci mohou přivésti k platnosti ve vlastním jméně jednak pro~ 
cesné strany samy, jednak třetí osoby, jejichž zájmy byly dotčeny roz:: 
hodnutím, třeba jen nepřímo. Alieno nomine mohou apelovati zástupcové 
všeho druhu. 

Apelace může býti učiněna písemněneb ústně. Má .. li se státi ústně~ 
musí ihned po prohlášení " rozsudku před soudcem, prohlašujícím nález, 
býti učiněna. Písemné odvolání záleží v odevzdání spisu, zvaného libelU 
appellatorii, soudci, od kterého bylo apelováno. Pro písemnou apelaci 
jest předepsána lhůta dvou neb tří dnů podle toho, zdali někdo apeluje 
v prospěchu vlastním nebo cizím~ 

Apelace má v zápětí, že další řízení, zejména exekuce, se zastavL 
Jestliže nižší stolice zamítla odvolání jako nepřípustné, může proti tomuto 
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rozhodnutí býti apelováno přímo " k vyššímu soudci. Kdy~ však n~zsl 
stolice apelaci přijme, odevzdá ji stolici vyšší prostře~k~m ~plSU, ,zvaneho 
litterae dimissoriae nebo apostoli. Za tyto lifterae dlmlssorzae ma apelan~ 
sám žádati nižší stolici do pěti dnů. Obdržev je odevzdá je sám soudCl 
apelačnímu. Když apelační soudce odvolání průchod~ nedá, bude apel,ant
musiti zaplatiti odpůrci svému pokutu, obnášející 1/ 3 ?o~n?ty s~orneho 
předmětu a jemu nahraditi útraty procesní v obnosu ctyrnasobnem. 

"§ 86. 

POEN AE T EMERE LITIGANTIU M. 

Bezdůvodné vedení procesu mívá v zápětí různé újmy, zvané~ p~enae " 
femere litžgantžum, po případě lze mu čeliti prostředkem prevencnlm. 

1. Pokutování pro ne zdar v procesu sloužilo sacram.entum. v p,roces~ 
legisakčním, jakož ' i sponsiones a restipulationes v . ří~ení Int~rdlktnlm, pn 
actio certae credžtae pecunžae a při actžo de pecunza constltuta. 

2. Prosoudí:::li žalob ce, nastoupiv žalobou věda, že to činí neprávem, 
jest proti němu propuštěno žudžcžum calumniae na 1/10 Fředmět~ ?roce~:: 
ního; při některých acfiones přísluší vítěznému ~alovanemu. proh zal~bc~~" 
i když žaloval z po cti v é h o přesvědčení, iudiclUm contrarlUm, na pro pn 
acfžo iuniaržum na 1/10, . . .. 

3. Ž a lov a n é h o postihuje při actžones žudicati, depensl, legls Aqu~lz~e 
a certi ex testamento újma, záležející v tom, že lis žnfitia.ndo cresclt z~" 
duplum, t. j. žalovaný, popírající nárok žalobcův, odsu~uJe se, pa,dne::~l 
v procesu, k dvojnásobnému. - Při některých acfiones ma odsouzenI v za::: 

pětí infamii. , "... _ 
4. P r e'v e n ční m opatřením k zamezenI proc~snl svevole ~est lUSl~-

randum calumniae. Magistrat uloží na návrh žalovaného žalobCI,. aby pn: 
sahal, že nenastupuje žalobou, jsa si vědom bezpráví (non calumn~~e, cau:a 
agere), nebo naopak na návrh žalobcův žalovanému, a~y odpr1s~hl~ .ze 
nepopírá práva žalobcova vědomě neprávem (non calumnz~e ca~sa .zn~ltlas 
ire). Odepřel:::li žalobce vykonati přísahu, ~astal~ denegatLO actLOntS, zalo::: 
vaný pak, když jí neučinil, pokládán býl Jako zndefensus. 
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ROZDÍL DRUHÝ. 

PRÁVO VĚCNÉ. 

HLAVA PRVNÍ. 

o PRÁVNÍCH POMĚRECH 
K VĚCEM VŮBEC. 

§ 8t 

P.OJEM VĚCI. 

Věc (res) v právnickém smyslu jest prostorně omezený kus zevního 
-světa, který může býti samostatným předmětem práv, nikoli však jejich 
subjektem. Tím jest řečeno, 

~ 1. ~e věcí v ~rávnickém smyslu může býti pouze předmět hmotný, 
tel e sn y. PrávnícI římští rozeznávají ovšem res corporales a žncorporales.1 
Ale tím nemají býti označeny různé druhy věcí v právnickém smyslu, nýbrž 
různá povaha č á stím aj e fk u. Nebo výrazem res žncorpo;ales míní se tu 
práva majetková, vyjmouc právo vlastnické; toto právo nepočítá se mezi 
res žncorporales zřetelem k obecnému zvyku vyjadřovati vlastnické právo 
k věci pojmenováním věci, kteráž je alci vždy corporalis. . 

2. Samostatným předmětem práv jest jen těleso, které činí cel e k jed:: 
n ~~t n ý.; Za ta~o;ý pokládá se .v právu nejen věc jed n o d uch á, na př .. 
z:ue, . kamen, ht~ socha, pýbrž I věc s 10 žit á (corpus quodex contingen:: 
tzbus [cohaerentzbus}constat), t. j. věc skládající se z více mechanicky 

1) Qua~dam res corpora~es sunt, quaedam incorporales. Co r p or ale s hae sunt, 
~ u a e ta n g I P o S s u nt, veluh fundus homo vestis aurum argentum et denique a1iae res 
:nnumerabi1es: in c o r por ale s sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, q u a e in 
I.U r ~ c o ~ s i s tun t, sicut hereditas, usus frudus, obligationes:' nam ipsum ius succes" 
SlOms et lpsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est, eodem nu" 
.mero sunt et servitutes. D. 1,8,1,1. Gal. 

204 

spojených těles, jako stavení, loď, skříň. Jinak jest tomu při věci s o u bor n é 
neboli hro m a d n é (corpus quod ex džstantžbus constat). Tak nazýváme 
více samostátných, hmotně nespojených těles, která bývají pojímána za 
celek a označována jménem jednotným, hledíc k tomu, že sdružena jsou 
k. společnému hospodářskému účelu, na př. stádo, knihovna~ Takový po:: 
jmový celek není samostatným předmětem právním. Nebo držení, vlastnictví 
a jiná věcná práva vztahují se přímo k jednotlivým tělesům, z kterých ·věc 
hromadná se skládá, jakožto různým samostatným předmětům . Vedle těchto 
pak věc hromadná jakožto jednota není zvláštním' předmětem držení a práv~l 
Tělesa, která jsou pouhými s o u č á s t k a m i jednotné nebo složité věci 
(ovoce, na stromě, trám nebo cihla ve stavenO, nejsou sama věcmi~ a zvláštní 
práva k nim jsou vyloučena, dokud trvá jejich spojení s hlavní věcí. 

3. Věcí není člověk svobodný. Též jednotlivé údy a jiné části těla 

živého člověka nepokládají se za věci a zvláště platí: domžnus membrorum 
suorum nemo videtur. Za to člověk nesvobodný, o t r o k, má v římském 
právu podstatně jen povahu předmětu práv, jest tedy ve smyslu právním věcí . 

§ 88. 

VĚCI VYLOUČENÉ Z PRÁVNÍ'HO OBCHODU. 

J sou věci, které nemohou býti naprosto předmětem práv soukromých, 
k jiným pak soukromá práva jsou nemožna alespoň do jisté míry. Na 
tolik jsou též právní jednání, směřující k tomu, aby k věcem těm byla 
zřízena práva soukromá, neplatná. Věci ty jsou (úplně nebo částečně) ne:: 
způsobilé právního obchodu, extra pafržmonžum neboli extra commercžum ,. 
na rozdíl od věcí, které jsou žn patržmonžo, žn commercžo. 

I. Podle při r o ze n é povahy své nemohou býti podrobeny výl~čnému . 
panství jednotlivcovu a jsou zůstaveny obecnému uŽÍvání všech lidí res 
omnium communes: v z d uch, pro udí c í vln a vod n í, m o.ř e a břeh 
moř s k ý. Břeh mořský sahá, až kam stoupá příliv nejvýše. Jednotlivé části 
vzduchové nebo vodní stávají se však hmotným odloučením způsobilými 
předměty práva vlastnického, tedy vzduch nebo voda v nádržkách. Rovněž 
mohou stavby, v ~oři nebo na břehu mořském zřízené, ovšem jen dokud 
trvají, i s půdou, na které jsou zřízeny, býti předmětem práva vlastnického 
a jiných práv soukromých. 

II. Z důvodů n á b o žen s k Ý c h jsou vyloučeny ze všelikého obchodu 
lidského res džvini žuris, Jsou to res sacrae a res religiosae. Res sacrae' 

1).1 ednotnost věci hromadné jeví se však v ustanov'eních o vindicatio gregis, usus:::. 
frudus gregis, pignus gregis. 
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jsou věci, které s povolením státním (ze snesení komitialního nebo nařízení 
jemu rovného) byly posvěceny pro bohoslužb.u zvláštním posvátným úkone.m 
(consecratio) , jako chrámy, oltáře a posvátné nářadí. Res religiosa pak jest 
místo, kde mrtvý jest pochován předpokládajíc, že pohřbení se stalo na 
vlastní půdě zemřelého nebo pohřbivšího, nebo na cizí půdě s povolením 
vlastníkovým, k odpočinku trvalému a od osoby, které příslušelo pohřbení 
onoho mrtvého. Náboženský podklad zvláštního postavení obou druhů věcí 
vyjadřuje Gaius (2, 4) tak, že res sacrae jsou Diis superis consecratae, 
res religiosae pak Diis Manibus relictae. Oba druhy věcí »nullius ' in bonis 
-sunt«. Jen potud jest locus religiosus předmětem lidského práva, že zak1a::: 
datel pohřebiště a potomci nebo dědicové 1 jeho mají právo užiti místa 
k dalším pohřbům (ius sepulcri), jsouce v tomto soukromém právu svém 
chráněni interdiktem de mortuo inferendo a j.2 

V právu J u s t i n i a n o v ě stalo se možným soukromé vlastnictví k půdě 
kostelů a modliteben, a bylo dovoleno prodati nebo v zástavu dáti movité 
res sacrae (posvátné nádoby a roucha) k výkupu zajatců nebo k zapravení 

kostelních dluhů. ' 
III. Ve pro s p ě ch u ve reJ n é m jsou vyňaty z právního obchodu 

č á s teč n ě flumina publica a res publica~ in communi 'usu . . 
Flumen publicum není ve vlastnictví nikoho, ani ve vlastnictví státním, 

a jest hlavně jen předmětem obecného užívání. To platí nejen o vodotoku 
samém, nýbrž též o řečišti (alveus). Jsou pak flumína publica všecky řeky 
a potoky stále tekoucí. Ony toky však, které vysychají za pravidelných 
poměrů po jistou dobu v roce, pokládají se za flumina privata, jsou způ::: 
'sobilými soukromého vlastnictví a nejsou nezbytně , podrobeny užívání 
obecnému. Rovněž mohou býti předmětem vlastnictví vody stojaté, jmeno::: 

'vitě rybníky (stagna) a jezera! B ř e hy řek veřejný!=h mohou býti v sou::: 
kromém vlastnictví, jsou však zároveň podrobeny obe€nému užívání, nebo 
jich smí užíti každý, pokud toho jest pro užití veřejné řeky nezbytně potřebí. 

Res publicae jsou věci patřící státu římskému nebo obcím. Res publicae 
slouží prospěchu veřejnému předem v ten způsob, že jsou zůstaveny ob e c::: 
n é m u u ž í v á ní ob č a n ů, jako veřejné cesty, náměstí a b~dovy n,ebo , 
věnovány s I už b ě ve ř e j n é, jako hradby a brány městské. Věci tyto slovou 
res publicae in publico usu habitae. Jsou v soukromoprávním vlastnictví 

') Právo klasické rozeznávalo se p u I cr a fa m i li a ri a a se p u I c r a her e d i t a ri a. 
2) Proti tomu, kdo porušil r e s s a cr a s nebo rel i g i o s a s, byly vedle toho, že jej 

stihl za jistých okolností trest veřejný, po případě propuštěny pop u 1 are in t e rdi c t u ID 

" n ,e quid in loco sacro fiat a popularis actio de sepulcro violato. Zřetelem 
"k tomu, že jich podle zákonného ustanovení (sanctio) nebylo lze porušiti beztrestně, jsou 
. věci posvátné a pohřebiště zároveň r e's s a n ct a e: Stejné právní ochrany požívají ně;::; 
;ckteré, zvláštním právním předpisem za neporušitelné prohlášené r e s p u b I i cae (v. do~ 
;~ 1.ej,i III). jako městské hradby a brány Cr e s s a n c t a e v užš. srn.). 

'státu nebo obce, ale zároveň trvale podrobeny užívání veřejnému, což má 
v ~ápětí, že práv soukromých, která se nesrovnávají s veřejným užíváním, 
.k němuž věci ty jsou určeny, nelze k nim nabýti. Od res publicae in publico 
usu bývají. odlišovány všecky ostatní, stát~ nebo obcím náležející věci, 
blavn~ státní nebo obecní poklad a statky, sloužící za kapitál výrobní 
(o~ro.C1, a~r! public.i, doly a j.), jakožto res publicae in patrimonio populi 
(fzsci). VeCl ty neJsou extra commercium. 

Při obecném užívání veřejné řeky a ostatních res publicae in com::: 
~~uni usu platí stejné právo pro všechny. Každý může věcí těch užíti podle 
ucelu, kterému ony slou~í, ale jen v tom objemu, že nevylučuje ostatních 
ze stejného užívání a šetří předpisů úředních, v té věci vydaných. Proti 
rušitelům obecného užívání mohou, kde toho žádá prospěch veřejný, státní 
úřadové zakročiti sami od sebe. Pro některé případy rušení obecného užívání 
jsou propuštěna v ediktu zvláštní popularia interdicta. Brání=li kdo dru::: 
hému v obecném užívání věda, že jedná bezprávně, přísluší proti němu 
actio~.i~iuriarum o pokutu. Možno jest, že jednotlivec má výhradné právo 
k urCltemu zvláštnímu uŽÍvání věci veřejné, nežli jest obsaženo v užívání 
obecném. Takového práva soukromého lze nabýti pouze zvláštním udělením 
státním. Výkon od časů nepamětných (vetustas) nahrazuje důkaz propůj::: 
~eného privilegia. 

§ 89. 

ROZDĚLENí VĚcí DŮLEŽIT A V PRA vu. 

I. Pro právo římské, jmenovitě prvotní, bylo nejvýznamnější rozdělení 
:,ěcí ~a res ~ancipi a res nec mancžpi. Skupinu res mancipi tvoří pozemky 
ltalske, otroci a domácí zvířata tažná a soumařská, mezi res incorporales 
pak služebnosti polní k pozemkům, italským. Jsou to vesměs věci, tvořící 
podstatné a trvalé části majetku starořímského rolníka. Byly zároveň censui 
censendo: při oceňování majetku censory bylo k nim hleděno. Těmto 

věcem, důležitým pro hospodářské a státoprávní postavení svého majitele, 
byl v práv,u soukromém vyhrazen zvláštní obřadný úkon zcizovací: manci~ 
palio.1 Všecky ostatní res, , nejsouce způsobilé mancipace, sluly res nec 
mancipi. Neplatným byl převod res mancipi pouhým bezformálním ode::: 

, vzdáním (tedy bez mancipace nebo jiného aktu solemního) provedený, 
.:kdežto pro zcizení věcí nec mancipi nevyžadováno se zřetelem k jejich pů::: 
"Vodní menší sociální a hospodářské významnosti žádné formy. 

Ph'chod římské společnosti od původního výhradného zemědělství 
'\k zaměstnáním výdělečným, jmenovitě činnosti obchodní, rychlý vzrůst 

1) Odtud jsou zvány res 'manc.ipi = , mancipii = mancipaHo'nis. 
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peněžního oběhu a úvěrového hospodářství vedl přirozeně k tomu, že' 
různění mezi res mancipi a nec mancipi ztrácelo již v posledních stoletích. 
republiky svou hospodářskou a sociální basi. Přes to se udrželo ještě po· 
celou dobu práva klasického a teprve v pozdní době císařské odpadlo, když 
i mancipatio vymizela. J ustinian odstranil zmíněné rozeznávání věcí přímo. 

II. V Justinianském právu, které již nezná různění mezi res mancipi 
a nec mancipi, nabývá právní důležitosti jiné třídění: na věci movité a ne~ 
movité. Věci jsou mo v i t é (mobiles) nebo ne m o v i té (immobiles) podle 
toho, zdali při nich jest možná změna jejich míst.a v prostoru, nebo není 
možná. Mezi movitými věcmi jest vytknouti ony, které se pohybují vlastní 
svou silou (res se moventes), t. j. zvířata a otroci. Nemovitými věcmi jso~ 
p o zem k y (fundi, praedia), t. j. omezené díly povrchu zemského (solum). 
Všeliká se zemskou půdou spojená tělesa, zvláště též předměty nad ni 
vyčnívající (superficies), jako rostliny a stavení, pokládají se za pouhé, 
části pozemků, nejsou tedy věcmi ve smyslu právnickém. 

Pozemky, na kterých jest zbudováno stavení, bývají jakožto praedia 
urbana, pozemky do m o vn í, stavěny v protivu k pozemkům, určeným 

. k zemědělství a zvaným praedia rustica, pozemky p o ln í. Dále jest ro~ 
zeznávati pozemky i t a I s k é (praedia ltalica, praedia in Italico solo) od 
pozemků pro v in ční c h (praedia provincialia), které podle toho, zdali 
jsou v provincii senatské nebo císařské, zovou se praedia stipendiaria nebo 
tributaria. Konečně dělí právo klasické mimoměstskou půdu (ager) a to 
s tohoto hlediska: buď byla půda rozměřena a rozdělena od úředních 
zeměměřičů (agrimensores) v pravidelné kusy, ohraničené přímkami (ager 
divisus adsignatus, ager limitatus), jako hlavně území kolonií římských, 
nebo nebylo území podrobeno tomuto úřednímu rozměření a ohraničení, 
takže pozemky měly jen nepravidelné meze, více méně l,lahodilé, jako ager 
publicus vůbec, hlavně území provinční (ager arcifinius). 

III. Věci jsou z už i v ci tel n é, když: užití jejich k účelu, ke kterému 
podle své hospodářské povahy jsou určeny, záleží v úplném spotřebení 
jejich (res, quae usu consumuntur), jako obilí, víno, palivo. Jsou též věci, 
které nebývají sice spotřebeny ihned , jakmile se jich jednou užije, ale 
pozbývají opětným užitím za krátko své upotřebitelnosti, věci o pot ř e= 
bit e ln é (res, quae usu minuuntur), na př. zpraVIdla šaty. Mezi zuživatelné: 
věci bývají čítány též pen í z e, hledíc k tomu, že užitím zanikají alespoň 
pro uživŠího. 

IV. V právním obchodě mohou věci se vyskytnouti jako u r č e n é 
in d i v i cl u a I n ě (species), na př. je~li odkázán fundus Cornelianus, homo 
Stichus, nebo jako u r č e n é jen pod led r u h u (genus, quantitas), .na 
př. je::li odkázán fundus, homo povšechně· . Zpravidla bývají v · právnim 
obchodě určeny podle druhu věci, které májí tu zvláštnost, že každá jed~ 
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notlivá, k tomuto druhu náležející věc muze býti zastoupena kteroukoli 
jinou věcí téhož druhu, a proto zovou se věci z a stu' pit e ln é (t. zv. res 
fungibiles) , jako peníze, obilí, olej. Hledíc k tomu, že při určování věcí 

podle druhu musí býti vymezena vždycky kvantita, slovo u věci zastupitelné 
v pramenech res, quae pondere numero mensura constant.1 

Zvláště důležitýmí věcmi zastupitelnými jsou pen í z e, t . j. věci, užjté 
obecn.ě za měnidlo a míru hodnot, . které nad to jsou od práva uznány 
za nejvšeobecnější platidlo (prostředek ke splnění právních závazků). N ej:: 
starší obecnou mírqu hodnot u Římanů byl dobytek. K stejnému účelu 
a kromě toho též jako měnidla bylo záhy užito mědi, původně jen podle 
váhy v kusech nepravidelných (aes rude infectum) . Ryzost kovu užitého 
ja~o pen~z zabe~pečil časem stát tím, že dal kusy mědi opatřiti určitými 
zna~kam1 (aes szgnatum). Teprve v polovici IV. století, jak se pravdě po:: 
doba, byla zavedena vlastní mince, při které byla státem ověřena nejen 
ryzost, nýbrž i určitá váha kovu, tak že při placení nebylo více potřebí 
vazení, nýbrž jen počítání mincí (pecunia numerata signata forma populi 
RomanO· . 

V. Za r e a I n ě (tělesně) děl i tel n o u pokládá se v právu ona věc, 
která může býti rozložena ve víc~ samostatných předmětů téhož druhu 
aniž se tím povaha celku zruší nebo hodnota jeho nepoměrně zmenší: 
Dělitelnými jsou na př. pozemek nezastavěný, za jistých okolností i stavení~ 

o:še~ je~ když má býti děleno směrem kolmým, hůl zlata, stůčka plátna, 
~1koh zvuata. Od dělení realného lišíme dělení i Ii tel e k t u a 1 n é, je::li věc~ . 
JSouc hmotně nerozdělena, ve spoluvlastnictví nebo spoludrženi více osob. 
Pvo~íly, kterými se udává poměr, podle kterého se má rozděliti výtěžek 
veCl, po případě věc sama mezi jednotlivé účastníky, bývají totiž v před:: 
stavách vztaženy na věc samu, a bývá pak připisována jednotlivému spo:: 
~eč~í~u pars rei, portio. Tím způsobem utvořené partes rei zovou se partes 
zndlvlsae, partes (portiones) pro indiviso na rozdíl od částí, vzniklých 
realným dělení!? a zvaných partes pro diviso. 

. VI. Příslušenství neboli pertinence slovo u věci, které,jakkoli 
ne!s?u p,ouhými, sO~,částkami věcnými a podržují povahu zvláštních před:::: 
metu prav, pokladaJ1 se v obchodu za příslušné k jiné věci, jejímž účelům 
slouží podle určení svého trvale. Na př. jsou příslušenstvím domu klíče 
vi~u.té zá.mky, pokl~py na studny, příslušenstvím vinohradu viničné tyče: 
VeCl ty JSo.u však Jen tenkráte příslušenstvím, když byly již přivedeny 
v ono spOjení s hlavní věcí, kterým se uskutečňuie jich určení sloužiti 
účelům jejím. Zruší::li se spojení · to jen na čas v 6myslu, by bylo zase 

. 1) v Po~em věc~ zastupitelné nesluší ztotožňovati s pojmem věci zuživatelné Vždyť 
JSo~ . vecml zastupItelnými nejen věci zuživatelné. nýbrž i některé nezuživatelné, jako 
kOlhy a mnohé nástroje. 
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obnoveno nepřestávají věci býti příslušenstvím. - Že určitá věc jest pří~ 
slušenství:n jiné, má tu právní důležitost, že, pořídí~li kdo právně o věci 
hlavní (prodá~li, odkáže~li nebo zastaví~li ji), příslušenství sdílí právní osud 
její (pokládá se za spolu prodané, odkázané nebo zastavené). 

VII. Výrazem fructus označují Římané p r a v i d e I n é' h~spod~řsk~ vý~ 
těžky z věci. I jsou plod y v tomto p~ávnickém smy~~u ~eJen v~sk~~e. ,or~ 
ganické plodiny, které vytěžujeme z věC! podle hospod.arskeh~ u~c~nl JeJlho 
(plody polní, ovoce, mláďata zvíř~t, :lna,. mléko, ,~eJ~,e), ,n!~rz I neorga~ 
nické plodiny, které věc poskytUje Jako hospodarsky :ytezek ~kameny, 
rudy, písek). Plody tyto jsou, dokud jsou s věcí plodIVOU fYSICky spo~ 
jeny (fructus pendentes), pouhými částmi jejími, byvše oddělen: ((:uc~us 
separati), jsou novými samostatnými věcmi. Za f[uct~s pokla~aJI vsak 
Římané též služby otroků (operae servorum), ne však dětt otrokyne (partus 
ancillae). Konečně jest Ioco fructuum (dle moderního názvosloví fructus 
civilis) též vše, co věc vynáší následkem určitého právního poměru, ve 

kterém ona jest, jako hlavně nájemné a úroky. 

§ 90. 

PRÁVA vĚCNA A D~ŽENÍ. 

I. Právem věcným (ius in reJ ~ subjektivném smyslu míníme přímé 
p r á v n í panství na~ věcí. Pro práva věcná jest všeobecně karakteristické, 

co zde následuje. 
1. Právní p o v in n o s t proti věcně oprávněnému. jest povinností, ulo~ 

ženOu všem ostatním, leč by ten neb onen byl vyňat pro zvláštní důvod. 
Práva věcná jsou práva a b so I u t n á. 

2. Ona právní povinnost jest ne g a t i v n á. Práve~ věc~ý~ o sobě 
nebývá nikdo zavázán k činnosti positivné, nýbrž vž~y Jen. k J1ste~~ opo: 
minutí. Teprve tím, že někdo jednal proti této pOVlnnostt: vz~hazl pro~~ 
němu ještě zvláštní, na jeho 'osobu omezený právní nárok, kteremu slOUZI 

actio in rem obsahu positivného (srv. § 64, II. 2). 
3. O b s ah e m zmíněné všeobecné a negativné p o v i n n o s t i právní 

jest, že nemá být působeno na věc od niko~o ~ilak ,ne~o ,alespo~ ne ~r: 
čitým způsobem, aniž má býti překáženo vecne opravnenem~, pus~b~,:,h 
on sám na věc ve kterémkoli, po případě v tom neb onom Jednothvem 
určitém vztahu. Tím jest oprávněnému zpravidla na~roti. :še~ ostatní~ 
osobám od práva objektivného zabezp~čena volnost PUS?~It1.pnmo na

v 
ve~ 

ve všelikých, nebo přece jen v jednotlivých směrech: ]lnyml :lo;y, vecne 
oprávněnému jest uděleno přímé právní panstvI nad vecl. 
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r 
4. Věc, strany které přísluší oprávněnému popsaná právní volnost, zove 

se pře d mě tem práva věcného. Může to býti pouze věc určená in di .. 
v i d u a I n ě, čímž jest sice též konkretná kvantita věcí zastupitelných, nikoli 
více kvantita, určená pouze podle druhu. 

II. Přísluší~li jednotlivci naproti vše~ ostatním právní volnost naklá; 
dati . s věcí v každém směru zvláště nevyňatém, jinými slovy, je~li věc jeho 
vůli právně podrobena vše ob e c n ě, zoveme toto věcné právo p r á ve m 
vlastnickým neboli vlastnictvím (dominium). Je~li však jednomu 
proti dru.hým od práva přiznána volnost působiti na věc pouze v tom neb 
onom jed n o tl i v é m vztahu, kdežto všeobecné právní panství nad ní, tedy 
vlastnictví přísluší osobě jiné, mluvíme o p r á v u k věc i c í z í (ius in re 
aliena). Mezi římskými právy k cizí věci jsou nejstaršími s 1 uže b n o s t i 
(servitutes). lus civile neuznalo vůbec jiného druhu věcných práv k cizí 
věci. Teprve v právu praetorském vyvinuly se tři ostatní, římskému právu 
známé druhy věcných práv k cizí věci: superficies, ius in agro vectigaIi 
(emphyteusis) a p r á voz á s t a v n í (pignus, hypotheca). 

III. Věcná práva z a n i k aj í vesměs 

1. úplnou z k á z o u věc i, která jest předmětem jejich, jakož i v y~ 
loučením jejím z právního obchodu. 

2. tím, že věc dostane se ďo moc i n e p ř á tel. Některé věci však 
(pozemky, otroci, koně, soumařia lodě) mají postliminium, t. j. vyšedše 
později z moci nepřátel, vstupují zase v dřívější právní poměry. Jmenovitě 
obživnou iute postliminii všecká dřívější práva věcná k věcem zpět dobytým. 

3. Práva věcná k zajatým d i v o kým z ví ř a t ů m zanikají vesměs, jak~ 
mile zvíře dosáhne své přirozené svobody. Ke z k r o cen é m u zvířeti pře~ 

stávají práva, jakmile, vzdálivši se, odložilo zvyk se vraceti.1 

4. Zcizí~li něco f i s k u s, c í s a ř nebo c í s a ř o v n a, obdržuje naby~ 
vatel vždycky to právo, které zcizitel chtěl jemu uděliti. Tu pak zanikají 
všechna věcná práva třetím osobám náležející, která odporují .qnomu na~ 
bytému právu. Kdo takovým způsobem pozbyl práva věcného, má obli::: 
gační nárok na náhradu proti zciziteli. Nárok ten promlčuje se ve 4 letech. 

IV. Od vlastnictví jakožto úplného p r á vn í h o panství nad věcí jest 
lišiti f a k ti c k é panství nad věcí, faktickou možnost, působiti na věc 

1) (Cum ani mal captum) custodiam nostram evaserit et in naturalem libertatem se 
receperit, nostrum esse desinit: naturalem autem libertatem recipere videtur, cum aut 
oculos nostros evaserit, aut licet in conspectu sit nostro, difficilis tamen eius persecutio 
sit. (68) In his autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent, veluti 
columbis et apibus, item cervis qui in sHvas ire et redire solent, talem habemus regulam 
traditam, ut si r e v e rte n di a nim u m ha ber e des i e r i nt, etiam nostra esse desinant : 
revertendi autem animum videntur desinere habere, cum revertendi consuetudinem de~ 
seruerint. G a i. 2, 67, 68. 
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každým směrem. ] Toto faktické panství, které mů~e bý~iv spojen~ s právním 
panstvím (s vlastnictvím), může však vyskytovatI. se tez bez neho, zov~ s~ 
držením věci neboli zkrátka držením (possesslO). Podle obdoby drzenl 
věci bývá posuzována faktická možnost působiti na věc jen jednotlivým 
směrem, zevrubněji způsobem, který se jeví býti faktickým .vý~~~em 0:ne~ 
zeného práva věcného, zvláště služebnosti, a zove s~ toto fa~tIcke c a.s tec n e 
panství nad věcí drž e ním p r á v a iuris possesslO, quasl possesslO. 

1) Se par a t a e s sed e bet p o s s e s s i o a pro p r i e t a t e: neri enim potest, .ut 
alter possessor sit, dominus nou sit, alter domíuus quídem sít, possessor vero nou Slt: 
neri potest, ut et possessor idem et domiuus sít. D. 43, 17, 1, 2. Ul p. 
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HLAVA DRUHÁ. 

PRÁVO VLAS TN I CKÉ. 

I. PODSTATA PRÁVA VLASTNICKÉHO. 

§ 91. 

POJEM A OBSAH. 

I. Právo vlastnické (dominium, proprietas) neboli vlastnictví 
jest všeobecné právní panství nad věcí. Naproti vlastníkovi jest všem ostat" 
ním - leč by byl někdo zvláště vyňat...:.... zakázáno, aby ani nebránili onomu, 
nakládá"li s V,ěcí v kterémkoli vztahu jejím, ani sami nepůsobili proti jeho 
vůli nijakým způsobem na věc. Tím jest vlastníkovi od práva zabezpe" 
čeno dílem, že může nakládati s věcí zpravidla kterýmkoli ' způsobem (t. zv. 
p o s i t i v n á stránka vlastnictví), dílem, že může zabrániti zpravidla každému 
jinému, aby neužíval jeho věci nebo nepůsobil jinak na ni (tak zv. ne" 
g a t i v n á stránka vlastnictví). Po stránce positivné lze jako jednotlivé 
oprávněnosti vlastníkovy uvésti právo držení (ius possidendi), právo věci 
užívati (ius utendi) a požívati (ius fruendi) , právo působiti na podstatu 
věci, jmenovitě ji měniti a zničiti. Při tom jest však míti na mysli, že 
právo vlastnické není pouhým spojením určitých oprávněností, nýbrž jest 
jednotným právem, plným a svrchovaným panstvím právním nad věcí, jež 
oněmi jednotlivými oprávněnostmi se nikterak nevyčerpává. O vlastnictví 
k p o zem k ů m zvláště jest vytknouti, že všeobecné právní panství vlast" 
níkovo vztahuje se nejen k povrchu pozemku, nýbrž sahá též do hloubky 
a do výšky k prostoru, který jest kolmo pod pozemkem a nad ním. Ne" 
obmezenost římského pozemkového vlastnictví jevila se zvláště v osvobo" 
zení. od daně pozemkové (zrušeno ' teprve Diokletianem) a v časové ne" 
obmezitelnosti vlastnictví (odstraněna Justinianem, který připustil zřízení 
práva vlastnického na čas). 

II. Vlastnictví může býti o mez e n o. Vlastníkovi může býti uložena 
právní povinnost, aby nepůsobil v tom neb onom jednotlivém směru na 
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věc, nebo aby snášel, působí:<li jiná osoba v tom neb onom směru na věc. 
Ale omezenost právního panství není nikterak pojmovým znakem práva 
vlastnickeho, má více méně ráz nahodilého. Naproti tomu ostatní práva 
věcná záležejí již podle podstaty své v právním panství omezeném. Ome:< 
zení práva vlastnického mívají vzápětí . 

A. věc n á p r á va (iura in re aliena), příslušející jiným osobám. Neboť 
vlastník jest proti tomu, kdo má věcné právo k jeho věci, zavázán opráv:< 
něností svých nevykonávati, na kolik by výkon jejich byl na újmu cizímu 

. právu. Omezení to jest však jen relativné: pokud tím neruší ono cizí právo 
a proti každému jinému, nežli majetníku toho práva, může vlastník vy:< 
konávati své panství nad věcí, a zanikne:<li ius in re aliena, nechať se tak 
stane z důvodu kteréhokoli, stává se vlastnictví samo sebou zase plným. 
Z řečeného plyne, že práva k cizí věci nelze pokládati za části práva vlast:< 
nického, kt~ré byly odděleny od něho a jako samostatná práva převedeny 
na jiné osoby.1 

B. Vše ob e c n Ý m i pře d p i syp r á vn í m i jsou vlastnictví pozem:< 
kovému uložena různá omezení. Zavedena jsou 

1. přímo ve pro s p ě c h u ve ř e j n é m. Tak již zákon XII tabulí, 
ukládaje vlastníkům pozemků, ležících při veřejné cestě, op r a v u ce sty, 
nařídil, že, opomine:<li zavázaný potřebné opravy, může každý voliti si 
cestu přes jeho pozemek. 2 Vlastnictví mě s t s ký c h p o zem k ů jest obme:< 
zeno předpisy, že v městě má býti mezi staveními určitý minimální prostor 
prázdný (ambitus), podle XII tabulí zšíří 5 stop, a nemají budovy pře:< 

sahovati určité výše. Různými senatuskonsulty pak z dob principatu bylo 
zapověděno, by nebyla bourána stavení nebo odnímány ozdoby jejich 
k tomu konci, by · provozován byl obchod se stavivem.3 

2. Zákonná omezení práva vlastnického, zavedená k poj i š t ě n í z á j m ů 
soukromých, sloužínamnoze prospěchům sousedů pozemkových.4 

Nejdůležitější z omezení toho druhu jsou tato. 

1) Recte dicimus eum fundum to t u m nostrum esse, etiam cum ususfructus ali~ 

enus est, quia ususfructus non dominii pars sit; nec falso dici totum meum 
esse, cuius non potest ulla pars dici alterius esse: hoc et I u I i a n u s. D. 50, 16, 25 pro P a u l. 

2) »Viam muniunto: ni eam delapidassint, qua volet iumento agito.« 
Festus V. Viae. 

3) jiné případy omezení jsou: vlastník nesmí mrtvolu lidskou v pozemku jeho 
byť i bezprávně pochovanou vykopati nebo odstraniti bez povolení pontifiků nebo 
císaře a musí majetníku hrobky povoliti za přiměřenou úplatu nezbytný přístup ke 
hrobce. Vlastníci b ř e h ů řeky veřejné jsou povinni snášeti, užije~li kdokoli půdy jejich. jak 
to obecné užívání řeky nezbytně vyžaduje. Podle práva pozdější doby císařské vlastník 
jest povinen, aby snášel, dobývá~li kdokoli jiný jistých nerostů (mramoru, zlata) na 
jeho pozemku, neohrožuje tím jeho stavení ·éi odváděje jemu a fisku určitou část výtěžku· 

1) Práva, vzcházející jiným z těchto zákonných omezení práva vlastnického, bývají 
často, ač neprávem, zvána leg á ln í m i ser v i tu tam i. 
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. , a) V!as~~ík pozemku jest povinen snášeti kouř, prach, vlhkost a pod., 
ktere vznlkaJ~ od pozemku sousedova v míře ne pří I i š n é a jsou způso;: 
beny ob y č e J n Ý m užíváním sousedního pozemku. Ale ovšem má vlastník 
právo opříti se tomu, vnikají:<li pevná tělesa nebo i jen kouř, voda atd. 
v míř~ ~eob:včej~~. nebo. nesnesitelné ze zvláštního přístroje nebo z pro:< 
vozovanl zvlastnl zlvnosh na pozemku sousedním; k takovému zasahování 
do cizího vlastnictví byl by oprávněn vlastník sousedního pozemku jen 
na základě zvláštního práva služebnosti.1 

b) Vlastník pozemku polního musí podle XII tabulí snášeti, visí:<li 
v ~ t v e .:~~se~o:a ~~romu na~. oním pozemkem ve výši větší 15 stop. 
Ve~ve mZSI S~ll, Jes.thze soused Jl~h ne oklestí, sám osekati a sobě podržeti, 
~a!e pro t~ znterdz~tum de arboribus c aedendis. 2 V isí :<li však strom přes 
CIZI sta~enI, nemusI to vlastnik stavení vůbec trpěti a smí, když soused 
neporaZI stromu, sám tak učiniti ~ dříví si ponechati, jsa v tom chráněn 
stejným interdiktem. 

cJVlastník pozemku musil dovoliti sousedovi, aby za příčinou vedení 
a oto~e.ní pluh~ překr~včil, mez o 2 1/2 stopy, čímž na rozhraní obou po;: 
zemku Jes~ utvoren zvla~tnI me zní p r u h (confinium) zšíří 5 stop. Zákon 
XII ~~buh. pak ustanovIl, že vlastník pozemku musí dovoliti, aby soused 
~.krvoC11 n~ Je,~o p~ze~ek sb í r a tip I o d y přespadlé. By sousedovi nebyly 
clne~~ p.rekazky, JestlIže přespadlé plody sbírá ob den, praetor jemu pro:< 
poustel znterdictum de glande legenda.3 

v~) Vla~tník pozemku nesmí předsebráti na něm ničeho, čímž by změnil 
se ~rJro~e?y odtok vody dešťové na škodu sousedního pozemku polního. 
Zpu~obI:<h takovou změnu, přísluší sousedovi proti němu actio aquae 
pluvzae arcendae. ' 

e) ] u s ti n i a n ustanovil, že vlastník nesmí na svém pozemku zříditi 
stavby, kterou by byl odňat p r ů van sousedovu m I a t u. 

• l~ ~ r i s t. o re~po~dit no~ putare s.e ex taberna casearia fu m u m in superiora 
aedlficl~ lUr~ I.m.m I U.I ~os.se. ld.emque alt: et ex supt:riore in inferiora non a q u a m, 
non qUld allUd lm m I U I hcet: I n s u o e nim a li i ha c ten u s fa cer e 1 i c e t ~ 
t 'h ' I' I' '. , qua 

e n u ~ ~ I I ln . a len u mIm m I U a t, fumi autem sicut aquae esse immissionem: 
pos~e Igltur. supenorem cum inferiore agere ius illi non esse ita facere. A I fen u m 
~emque scnbere ait posse. ita agi ius illi non esse in suo lapidem caedere, ut 
In.meu~ .fundum fragmenta cadant. § 6. Apud Pomponium dubitatur, an 
q.UlS POSSlt. Ita agere 1icere fumum non gravem, puta ex foco, in suo facere aut non 
hcere; et alt mag!s non posse agi. D. 8, 5, 8, 5-6. U I p. 

) Praetor alt: »~uae arbor ex agro tuo in agrum il1ius impendet, si 
per t e s t a t, q u o mIn u s p e des q u i n d e c i mat e r r a e a m a I t i u s c oer c e a s 
t u .ll C, q U o min u s i II i i ta c oer cer e 1 i g n a q u e s i b i h a ber e 1 i c e a t, v i m f i e r i 
veto.« D. 43, 27, 1, 7. 

.3) ~it praetor: »G I a n dem, q u a e ex illi u s a g r o in t u u m cad a t. q u o II i~ 
nus dll tertio quoque die legere auferre 1iceat, vím fieri veto.«D,43,28,1. 
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§ 92. 

SPO L U VLAS T N IC T ví. 

Vlastnictví téže nerozdělené věci může býti spojeno s více subjekty 
v ten způsob, že náleží jim společně (res est communis pro indiviso). 
Takové společné právní panství více osob sluje s p o I u v I a st nic tví. 
Theoreticky se konstruuje tento právní poměr tak, že každý ze spolu~ 
vlastníků jest subjektem téhož práva vlastnického k celé věci, jest však 
omezen tím, že společníci jeho mají právo stejné, jako on sám. V římské 
doktrině připisuje se jednotlivému spoluvlastníku pars rei (pars pro in~ 
diviso, § 88, V.), nebo dokonce i dominium pro parte.! Ta neb ona pars 
slouží pak zvláště k tomu, aby jí byl určen poměr, podle kterého spolu~ 
vlastníkovi přisluší výtěžek z věci a jiný hospodářský užitek její, podle 
kterého má přispívati k břemenům a ná~ladům, věci se týkajícím, a podle 
kterého v případě, že se zruší společenství, má býti přidělena věc sama 
nebo hodnota její. Řečené partes pro indiviso mohou býti stejné nebo 
nestejné, musí však vždycky býti díly určené zlomky (t. zv. partes quotae). 

Od spoluvlastnictví lišiti jest poměr, který nastává, když věc jest sice 
rozdělena hmotně, ale v kusy, které jsou ohraničeny proti sobě, aniž tě~ 
lesná souvislost jejich jest zrušena a kus ten náleží tomu, onen onomu 
vlastníkovi, na př. když ostrov jest rozdělen mezi dva nebo více vlast~ 
níků. Hledíc k tomu, že jednotlivé ohraničené kusy souvisí hmotně, praví 

se, že res est communis pro diviso. 
Hlavní pravidla platná pro s p o I u v I a s tni c tví jsou tato: 
1. Každý spoluvlastriík jest oprávněn drž e t i věc společnou a už í ~ 

vat i jí podle svého podílu; může jmenovitě přivlastniti si (třebas 1 proti 
vůli .ostatních společníků) část plodů naň podle jeho p~dílu připadajících, 
k nimž pak nabývá práva vlastnického.2 Čeho nabyl servus communis 
právním . jednáním, připadá zpravidla všem spoluvlastníkům podle jejich 
vlastnických podílů. Naopak jest zase jednotlivý spoluvlastník z a v á z á n 
zapraviti náklady na věc společnou podle svého podílu. · .. " .. 

2. Jednotlivý spoluvlastník smí na věc společnou působItI, zejmena Jl 
měniti zpravidla jen, svolí~li k tomu všichni ostatní podílníci. Velikost podílu 
nerozhoduje aniž vůle většiny. Každý jednotlivý podílník má proti všem 
ostatním zpravidla právo zápovědi všelikého působení na věc společnou.3 

1) Celsus ait, d u o rum q u i dem i n s o li dum d o min i u m vel p o s s e s s i o n e m 
e s sen o n p o s s e, nec quemquam partis corporis dominum esse, s~d totius corporis 
pro indiviso pro parte dominium habere. D. 13,6,5,15. Ulp. . 

2) Qui sdt fundum sibi eum alio communem esse, fructus, quos ex e? perceperJ.~ 
invito vel ignorante sodo, non maiore ex parte suos facit, quam ex qua dommus praedll 

est. D. 22, 1, 25 pr. I ul. 
3) S a b i n u s (ait) in re communi neminem dominorum iure facere quicquam invito 
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3. Spoluvlastník mu ze právně disponovati s věcí v mezích svého po~ 
dílu, a to i bez souhlasu svých společníků, ba i proti vůli jejich, a může 
jmenovitě svůj podíl převésti na jiného (třeba i na svého společníka). 
Dále může zříditi ku společné věci též iura in re aliena, na kolik tato 
jsou dílná, jako ususfruttus nebo právo zástavní, s Úm účinkem, že práva 
tato povstanou pouze pro parte. Může i svého podílu se vzdáti, čímž 
způsobí, že přirůstá ostatním společníkům. Takováto akrescence nastá~ 
vala v právu klasickém zvláště v tom případě, když spoluvlastník otroka 
bez spolupůsobení ostatních vykonal manumissi. l Právní disposice s věcí 
v plném rozsahu (bez obmezení na podíl), tedy ha . př. zcizeni věci in 
solidum, zřízení věcn'ého práva k celé věci, plně účinné propuštění otroka 
na svobodu vyžaduje spolupůsobení všech. J u s t i n i a n předepsal, že 
spoluvlastník, hodlající otrokovi dáti svobodu, může donutiti společníky, 
aby jemu postoupili svoje podíly za náhradu zákonem vyměřenou. 

4. Každý spoluvlastník může v každé době žádati za z ruš e n í spo~ 
lečenství a za rozdělení společné věci a přísluší jemu za tou příčinou 
actio communi dividundo. Významnost práva na zrušení společenství jeví se 
v tom, že nebyla považována za platnou úmluva, jíž by se společník vzdával 
na v ž d y práva na rozdělení společné věci. Jmenovaná actio communi di~ 
vidundo slouží dále též konečnému vypořádání meZi společníky pro vzá~ 
jemné obligační nároky, vzešlé ex communione (v. právo obligační). T e~ 
prve podle práva J ustinianského, jak se zdá, může žaloby této užíti spolu~ 
vlastník i za t r v á n í společenství k tomu konci, aby společníci nechali 
jej užívati společné věci, na kolik on jest k tomu oprávněn, a sami se 
zdrželi působení na věc, které jim nepřísluší. 

§ 93. 

DRUHY VLASTNICTVí. 

V dějinách vlastnictví u Římanů naskytují se různé pro t i v y, které, 
odnášejíce se k subjektům, k předmětům a způsobům nabytí práva vlast~ 
nického, .obrážejí se ve formách právní ochrany jeho. Hledíc k nim lze 
rozeznávati více dr u h ů práva vlastnického. 

altero posse. Unde manifestum est, pro h i b e n d i i u s esse: in re enim pari potiorem 
causam esse prohibentis constat. D. 10, 3, 28. Pap. - Zásady shora ad 2 ~vedené platí 
jistě v právu J ustinianském. Pro právo doby klasické byl však vysloven velmi přesvěd~ 
čující názor (B o n fa nt e), že působení na společnou věc bylo ponecháno každému 
jednotlivému společníku, pokud druhý neodporoval. Analogie s rnagistratskou intercessL 

1) Communem servum unus ex dominis manumittendo partem suam amfttit, eaque 
ad c r e s cit s o ci o, . maxime si eo modo manumiserit, quo si proprium haberet, civem 
Románum facturus esset. nam si in t e r a mi c o s eum m~numiserit, plerisque placet eum 
nihil egisse. U 1 p . 1, 18. 
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1. S u b jek tem pravého římského vlastnictví (dominium ex iure Qui::: 
ritium), t . j. vlastnictví platného, podle práva civilního, mohl býti pouze 
občan římský. Vl a st nic tví per e g r in ů docházelo sice též ochrany 
u římských soudů, ale nebylo uznáno za vlastnictví quiritské. 

II. Předmětem dominii ex iure ,Quiritium mohly býti krom věcí mo::: 
vitých pouze pozemky v státním území římském, 'nikoli též pozemky 
v úze mí c i z í h o, ale společenského státu (ager peregrinus). Podle teorie 
Římanů byl původním vlastníkem veškeré půdy římský stát: a vzalo 
pozemkové vlastnictví jednotlivých občanů původ ze státního přidělení 
(adsignatio) pozemků ve vlastnictví soukrbmé. V historické době alespoň 
byly takové státní adsignationes předsebírány v míř.e obsáhlé, Assigno::: 
vaný ager publicus stává se ager privatus ex iure QUiritium a jest osvo::: 
bozen od daně pozemkové. Příjemce obdržuje k němu plné soukromé 
vlastnictví (dominium ex iure Quiritium.) Mezi věcmi nemovitými může 
jen on býti předmětem civilních způsobů nabyvacích, jmenovitě manci~ 
pationis, in iure cessionis usucapionis, a civilní ochrany soudní. Assignace 
půdy k plnému, quiritskému vlastnictví zůstala v zásadě omezena na 
I t a I i i. Po zásadě jsou pouze praedia in solo Italico prosta daně pozemkové 
a res mancipi. Nebo ke konci republiky byla přijata právní teorie, že 
římský stát je vlastníÍ<em veškeré půdy pro v i n ční, a bylo důsledně 
učeno za principatu, že k půdě provincií císařských přísluší vlastnictví 
císařovi. Ve skutečnosti byla ovšem praeaia provincialia ponechána z větší 
části v dědičném a zcizitelném držení a užívání posavadních vlastníků a jen 
obtížena pozemkovými dávkami, jsouce proto zvána praedia stipendiaria 
nebo tržbutaria. Ale nahoře řečený názor způsobil, že všeobecné právní 
panství jednotlivců nad pozemky provinčními, jakkoli bylo od římských 
soudů podle ustanovení magistratských stejně chráněno" jako soukromé 
vlastnictví k pozemkům italským, nebylo pojmenováno dominium ex iure 
Quiritium, nýbrž pouze possessio ac ususfructus. 

Dalším důsledkem oné teorie bylo, že civilní způsoby nabývací,!~hlavně ' 
mancipatio, in iure cessio a usucapio byly při provinčních pozemcích vy::: 
loučeny. Jen některým obcím v provinciích, hlavně koloniím, bylo 'udě::: 
leno za principatu jako zvláštní privilegium ius Italžcum. Území obce, 
která byla iuris ltalici, bylo, jako by bylo solum Italic.;um, zproštěno daně 
pozemkové ' a stalo se způsobilé býti předmětem plného soukromého vlast::: 
nictví quiritského. 

Berničnými reformami Diokletianovými byla ltalie podrobena stejné 
dani pozemkové jako provincie. Ale teprve zaniknutím mancipace a in::: 
jurecesse a přetvořením vydržení skrze J ustiniana, který při tom solum 
Italicum na roveň postavil půdě provinční, odpadl konečně naprosto 
rozdíl mezi vlastnictvím k pozemkům italským a provinčním. 
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III. Rozvoj práva praetorského způsobil, že od vlastnictví uznanéh o 
v právu c i v i I n í ~ (dominium ex iure Quiritium) bylo různěno časem 
vlastnictví p r a e t o r s k é (in bonis ha bere, esse). Bylo:::li vlastnictví osoby 
uzná~o od práva civilního a zároveň chráněno od praetora, bylo jí přičítáno 
oboje vlastnictví a pověděno, že věc jest její pleno iure, ex utroque iure. 
U T h e o p h il a takový oprávněný sluje pleno iure dominus. Mohlo ,však 
též býti, že tutéž věc měl současně jeden ex iure Quiritium, druhý in 
bonis (u T h e o ph. jmenuje se tento druhý ~wnóir;~ fJOYliál}tO~). T a~ 
kové rozštěpení práva vlastnického bylo způsobeno, nastoupila:::li skuteč::: 
nost, která , převáděla vlastnictví pouze z práva praetorského. Typický 
a asi nejstarší případ toho druhu byl, že quiritský vlastník, prodav rem 
mancipi, převedl ji na kupitele pouhou tradici, jež podle práva civilního 
nedovedla způsobiti převodu vlastnictví takové věci. V případě takovém 
ius civile popřávalo příjemci věci jen tolik, že držel:::li věc nepřetržitě jeden 
rok, po případě dvě léta, stal , se vlastníkem jejím. Dokud však kupec ne::: 
dokonal tohoto vydržení, zcizitel zůstal quiritským vlastníkem věci a měl 
jako takový actionem in rem na vydání věci · (reivindikaci), působivou 
i proti onomu kupiteli. Než ještě ' za republiky praetor tu poskytl kupi::: 
telí ochranu. Nejprve udělil jemu proti reivindikaci quiritského 'vlastníka 
ex cep ci (exceptio rei venditae ac traditae), po čase i ž a lob u o vydání 
věci jak na quiritského vlastníka, tak i na každého třetího, který by jemu 
zadržoval věc (actio in rem Publiciana). Kupiteli postavila praxe na roveň 
ty, kdož nabyli věci tradicí z jiného právního důvodu (na př. darem), 
i právní nástupce prvního nabyvatele. Dále byla obdobná právní ochrana, 
třebas tu i tam forma procesná ! byla různá, časem spojena od praetora 
ješt~ s ' některými jinými způsoby nabývacími, neuznanými od práva ci::: 
vilního. Právní ochranou touto bylo nabyvateli věci zabezpečeno všeobecné 
právní panství nad věcí, jež bylo označováno jako in bonis habere. 

Měl:::li tutéž věc jeden ex iure Quiritium, druhý in bonis, bylo vlast::: 
nictví onoho proti druhému téměř úplně neúčinné, bylo pouhé nudum 
ius Quiritium. Nebo vlastník výhradně bonitarní byl, jak pověděno, 
v panství nad věcí chráněn actio'ne a exceptione jak naproti každému 
třetímu, tak i obzvláště proti vlastníkovi výhradně quiritskému. Domi~ 
nica potestas nad otrokem · příslušela jen vlastníkovi bonitarnímu. Proto 
připadlo výhradně tomuto vše, čeho nabyl otrok, a byl to jen on, který 
mohl otroka propustiti na svobodu. Přece však pouhé in bonis ha bere 
bylo v některých směrech též , prak~icky méně účinným nežli plenum ius 
nebo i než nudum ius Quiritium. To se jeví hlavně při man u m i s s i 
otroka. Na svobodu mohl propustiti otroka s tím účinkem, že otrok stal 
se civis Romanus, pouze kdo jej měl pleno iure. Byl:::li však' otrok pro:: 
puštěn na svobodu od pána, který měl jej pouze in bonis, byl chráněn 
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původně od praetora pouze ve faktické svobodě. Později, ze zákona J u~ 
niova, stal se Latinus I unianus.' 

Celá tato dvojitost práva vlastnického přestala za J u s t i n i a n a, jenž 
zrušil výslovně nudum ius Quiritium. V jeho zákonících nevyskytuje se 
více ani dominium ex iure Quiritium ani in bonis habere, nýbrž prostě 

dominium. 

I I. D R 2: E N -Í. 

§ 94. 

POJEM DRŽBY. 

1. Drž e ním (possessio) v právnickém smyslu míníme f a k ti c k é vše~ 
obecné panství osoby nad věcí, je~li spojeno s vůlí osoby věc míti úplně 
pro sebe (srv. § 89, IV.). V držení je tedy obsaženo podstatně dvojí: vše= 
obecná f a k ti c k á moc nad věcí a v ů I e míti věc pro sebe jako vlastní 
(animus possidendi, 'lj)'ux~ '()ccrnó~o'VTo~ u Theoph.). Liší se tím od pouhé 
de ten c e (tenere, aetinere, naturaliter possidere, naturalis possessio, in 
possessione esse) , t. j. od toho stavu, když osoba, majíc věc fakticky ve 
své moci a to s vědomím a vůlí, nemá animum possidendi, nýbrž buď 
úmysl, chovati věc pouze pro jiného, nebo úmysl, jí užívati sice v tom 
neb onom vztahu ve svém vlastním prospěchu, nikoli však ji ovládati ve 
všech vztazích jako vlastní.1 Držení předpokládá, že v osobě držitelově 
nastoupily skutečnosti, které jsou podmínkami právního panství osoby: 
nejen vlastník, který má věc zároveň fakticky ve své moci, jest držitelem 
(possessor), nýbrž též ta osoba, která beze všeho práva, třebas i s vědomím 
bezpráví (mala {idey a nabyvši jí nepořádným způsobem' (iniusta causa), 
má faktické panství nad věcí, jako zloděj, lupič nebo nepoctivý nálezce. 

II. Jakkoli podle řečeného držení jest pouhým faktem, jsou s ním přece 
spojeny určité p r á v n í nás led k y ve prospěch držitelův. Již podle práva 
civilního jest držení za jistých předpokladů, z nichž jest zvláště spravedlivý 
důvod (iusta causa) nabytí, rozhodným činitelem pro nabytí vlastnictví, 
jako při vydržení, tradici, okupaci a při nabytí plodů. Držební poměr, 
způsobující tyto právnické účinky, slove pak possessio cžvilis. Od praetora 
pak bylo držení o sobě, nehledíc k tomu, zda bylo nabyto řádně a poctivě 
čili nic (possessio zkrátka), proti s v é moc n é m u rušení chráněno zvláštními 
in t e r cl i k t Y (interdicta retinendiE a recupéranda? possessionis) . 

I) Odchylkou odtud jsou z á s t a ~ n í věř it e I při zásta:vě ruční, p rek a ri s t a 
a se q u e str, jakkoli nemají a nim u m p o s s i den t i s, chráněni v detenci possessorními 
interdikty a připisuje se jim proto p o s s e s s i o (t .. zv. držení o d voz e n é). 
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III. Právní řád, zabezpečuje držiteli faktickou moc nad věcí bez ohledu 
na právo jeho, nemůže ovšem poskytovati ochrany takovým skutkovým 
podstatám faktické moci, kde p r á v n í panství by bylo zásadně nemožno, 
a musí jinen<?vitě stanoviti určité minimální požadavky stran subjektu 
a objektu držby. 

1. S u b jek tem držby býti nemůže, kd9 není způsobilým míti pro 
sebe práv majetkových, jako otrok a vůbec pérsona alieni iuris. Mezi 
osobami způsobilými práv majetkových pak uznávají se od práva za držitele 
též takové, které jsou neschopny vůle: děti, 'choromyslní, právnické osoby. 
Mohoú nabýti držby ovšem jen zástupcem. 

2. Pře d m ě tem držení může býti každá věc, na kolik není vyloučena 
z právního ·obchodu. Tělesa, která jsou s o u č á s t k a m i věci, nemohou, 
dokud trvá spojení jejich s touto věcí, býti předmětem zvláštní držby. 
Drží~li tedy někdo věc složitou (na př. stavenO, drží jednotlivé části její 
(kameny, trámy atd.) pouze prostředkem celku, nikoli jako zvláštní před~ 
měty. Teprve když části tyto se odloučí od celku, jest k nim možné nové, 
zvláštní držení. - Věci hro m ad n e jako celku držeti nelze. 

3. K r e a ln Ý m č á st e m pozemku, jelikož tyto činí samostatné celky, 
jest možné výhradné držení různých osob. Možno však není, aby k téže 
nerozdělené věci mělo držení více osob, každá výhradně pro sebe (in solidum). 
Ovšem může jako vlastnictví, tak i držení jedné věci náležeti více osobám 
do hro m a d y, takže jednotlivá z nich drží partem pro indiviso. Mluvíme 
·tu o s P o I ud r žen í (srv. § 92). Vyhledává se však, aby partes pro índiviso 
byly určité a aby spoludržitelové byli si jich vědomi. 

§ 95. 

JAK SE NABYVA DRŽENí. 

Držení nabývá osob-a animo et corpore, t. j. tím, že její v ů I e míti 
věc úplně pro sebe uskuteční se získáním fa k ti c k é moc i nad věcí.! 

J. Skutečnost, která zjednává osobě faktickou moc nad věcí a slove 
činem uchopovacím, ap r e h e n s í, může býti velmi různého způsobu. 
Záleží! vždycky jen na tom, aby se jí opatřila osobě faktická možnost 
působiti na věc libovolně a výhradně. Zdali to dovedla způsobiti určitá 
skutečnost, jest posuzovati podle jednotlivého případu, hledíc k povaze 
a k poloze věci i k názorům životním. Rozhodné bude také, nabývá~li se 
držení s vůlí posavadního držitele, kdež pak mluvíme o ode v z cl á n í (tra~ 

1) E t a p i s c i m u r p o s s e s s i o n e m co r por e etan i m o, neque per se animo 
aut per se corpore. D. 41, 2, 3, 1. P a u 1. 
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ditio) věci; kdežto jednostranné zmocnenl se veCl zoveme okkupací. I na" 
býváme držení podle okolností uchopením věci rukou nebo vkročením na 
pozemek, druhdy již pouhou přítomností u věci, zvláště tím, že tradent 
složi věc před nabyvatelem (quodam modo longa manu possessio tradita -
D 46,3, 79) nebo ukáže mu odevzdávanou nemovitost, druhdy dokonce 
i v nepřítomnosti takovým ~ařízením, které zjednává i nepřítomnému fa~" 
tickou moc nad věcí: složením věci v bytě jeho, odevzdáním klíčů k místnostI, 
ve které jso~ věci, -jež se mají odevzdati, chycením se zvěři v léčkách. 1 

II . Aprehensí nabývá se držení jen, když vůle, která se jí uskutečňuje , 
jest vůlí dr ž e b ní (animus possidendi). 

1. Zdali byl tu animus possidendi nebo jiná vůle, jest posuzovati podle 
právního důvodu (causa) nabytí. Držentse nabývá, zmocnil"li se kdo věci 
z kausy, směřující k nabytí práva vlastnického, jako z trhu, směny, darování, 
odkazu, nebo uchopiv se jí jako věci nemající pána. Naproti tomu vzchází 
pouhá detence pro toho, kdo dostal věc do rukou ze smlouvy o uschování, 
z půjčky, příkazu, ze smlouvy nájemní nebo z právního jednání, kterým 
se jemu zřídilo právo užívací nebo požívací. , 

2. Má"li kdo věc ve své faktické moci jako detentor, nabývá držení 
jejího již pouhým projevem vůle, že chce držeti věc příště jako vlastní pro 
sebe. ' Může tak učiniti s vůlí posavadního držitele, jako když schovatel 

' nebo nájemce obdrží koupí nebo darem od složitele nebo pronájemníka 
věc- složenou nebo najatou. Mluvíme tu o tradžtio brevi manu.2 Ale i když 
detentor pojme vůli držební o své újmě, nabývá držení již tím, že dá na 
jevo toto rozhodnutí. Tak soudili Pro k u I i a n i zvláště v tom případě, 
když šlo o věc movitou, S a b i n i a n i však tu žádali, aby animus possidendi 
byl uskutečněn tělesným působením detentorovým na věc.3 

, 1) Si venditorem quod emerim deponere in mea domo iusserim, possidere me certum 
est, quamquam id nemo dum attigerit: ut si , vicinum mihi fundum mercato venditor 
in mea turre demonstret vacuamque se possessionem tra dere dicat, non minus possidere 
coepi quam si pedem finibus intulissem. D. 41, 2, 18, 2. Cel s. ---'- Columnas pro traditis 
haberi, si in re praesenti consenserint : et vina tradita videri, eum cla ves cellae vinariae 
emptori traditae fuerint. D . 41, I , I, 21. P a u 1. Víderi autem trabes traditas, quas emptor 

signasset. D . 18,6; 15,1. Paul. 
2) lnterdum etiam sine traditione n u cl a vol u n t a s domini sufficit , ad rem trans~ 

ferendam, veluti si rem, quam commodavi aut locavi tibi aut apud te deposui , vendidero 
tibi: lícet enim ex ea causa tibi eam non tradiderim, eo tamen, quod patior eam ex causa 
emptionis apud te esse, tu'am efficio. ' D. 41, 1, 9,5. G a i. 

3) Si rem mobilem, apud te depositam, possidere neque reddere · constitueris, c o n~ 
festim amisisse me possessionem vel ignorantem responsum est. D. 41, 2, 47. Pap.
Si rem apud te depositam furti faciendi causa cti nt rec t a v e r i s, desino possidere, sed 
si eam 1 o c o no n m o v e ri s etinfitiandi animum habeas, plerique veterum et S a b i n u s 
et C a s s i u s recte responderunt possessorem me manere, quia furtum sine contrectatione 
fieri non potest nec furtum animo admittatur. D. 41, 2,3, 18. P a u 1. 
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3. Osoby, které nejsou schopny vůle držitelské, jako děti, choromyslní 
a osoby právnické, nemohou nabýti držby svým osobním jednáním. Císař 
De c i u s pak, řeše otázku spornou mezi právníky, ustanovil, že děti mohou 
držení věcí jim darovaných nabýti tradicí samy i bez spolupůsobení poruč" 
níkova. 

III. Držení lze též nabýti z á s tup c e m. l Původně bylo uznáváno nabytí 
držby zástupcem, jen když tento byl poddaným zastoupeného. Ale 
v právu klasickém jest uznáno též nabytí držby skrze zástupce ne pod" 
d a 11 é h o zastoupenému, a jest již v druhém století po Kr. všeobecně přijata 
zásada: per liberam personam adquiri possessionem. K nabytí držby zá" 
stupcem se žádá, jednak aby zástupce uvedl věc fakticky ve svou moc 
s vůlí ji míti pro zastoupeného, jedpak aby zastoupený sám měl animum 
possidentis. 

1. Kdo nabývá držby pro druhého, buď má při tom vůli, aby svým 
činem uchopovacím učinil druhého přímo držitelem, anebo chce nabýti 
držení předem pro sebe sama, aby je pak převedl teprve později na druhého. 
Jen v prvém případě jest možno, aby zastoupený nabyl držby aprehensí 
zástupcovou samou. Zdali jest tu ta"nebo ona vůle zástupcova, jest posu" 
zovati podle okolností jednotlivého případu . ' 

2. Má"li držení býti nabyto zástupcem, jest zpravidla nezbytno, aby 
z a s t o up e n Ý sám měl v ů I i držební. Vůle ta bývá projevována nejčastěji 
v ten způsob, že jeden dává druhému pří k a z, aby vzal věc v držení pro 
něho. Mandant nabývá pak držení tím, že mandatář předsevzal z'a něho 
čin uchopovací. Není potřebí, aby se ještě o tom dověděl, že věc byla 
pro něho v'zata skutečně v držbu.2 Ujal"li se někdo držby pro jiného bez 
jeho příkazu, může zastoupený projeviti vůli držební dodatečným s ch v á" 
lením. Výjimkou nabývá se zasto'upenému držení bez jeho vlastní vůle, 
a to , a) pánovi nebo otci skrze osoby poddané, nabývají"li držby pro 
peculium, b). poručencum skrze jejich poručníky a právnickým osobám ' 
skrze jejich zástupce. 

3. Zvláštním případem ~abytj držby zástupcem jest t. zv. constitutum 
possessorium. Záleží ' v tóm, že držitel věci projeví, že' hodlá ji držeti dále 
za jiného, k cem~ž tento svoluje. tomu jest tak, když někdo věc, ~terou 
drží, jinému prodá, daruje a pod., a zároveň ji od něho najímá, vyhrazuje 
si k ní právo požívací nebo béře v úschovu, v zástavu, výprosou a , pod. 
Takovou smlouvou s posavadním držitelem nabývá druhá strana držení 
bez dalšího, jmenovitě bez zvláštního činu uchopovacího . 

1) Possessionem adquírimus et ~mimo et corpore: animo utique nostro; co r por e 
vel nostro vel alieno. Paul. Sen,t. 5,2,1. 

2) 'Per procuratorem placet etiam ignorantibus nobis adquiri possessionem. 
I. 2, 9, 5. 
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§ 96. 

JAK SE POZBÝVÁ DRŽENÍ. 

1. Držení trvá, dokud faktická moc nad věcí nebo animus possidendi 
nejsou zvláště zrušeny. Ale držby se p o z b ý v á: . 

1. Corpore, t. j. tím, že možnost libovolného působení na věc Jest od~ 
'ňata držiteli nadobro a trvale, jako když věc se ztratí, stane s'e' -nepřistupnou, 
vezme zkázu nebo dostane se v držbu jiného. Držení však nepřestává již 
tím, že držitel jest nepřítomen, aniž když věc stane se nedos~ižitelnou jen 
na (as, nebo když držitel nedovede okamžitě si vzpomenouh, kde nechal 
věc.1 Odchylka od pravidla, že odnětím jest držba ihned :,tracena, 'platí 
v příčině pozemků. Vzal::li kdo v držení ~ o z: m e k. v ~ep~ttomnosh ~r:: 
žitelově a bez jeho vědomosti, trvá naproh vetrelcovl drzenl posavadnlho 
držitele tak dlouho, až tento, zvěda o onom vetřelství přestane na tom 
anebo se pokusí m-arně o to, pozemek zase dostati ve svou moc.2 

2. Držení pozbývá se animo, t. j. tím, že držitel projeví, že nechce 
držeti dále věc jako vlastní. Platně může projev ten býti učiněn pouze od 
osob způsobilých k činům, tedy naprosto ne od dětí a choromyslných: od 
nedospělců pak jen tutore auctore.3. Vůli zhostiti se držení může dáh na 
jevo držitel též nepřímo tím, že zanedbává věc (na př. pozemek) trvale 

nebo jest trvale nepřítomen. , . 
3. Animo a zároveň corpore pozbývá se držení ode v zdá ním věcI. 

Sporno bylo mezi římskými právníky, zdali, když příjemce odevzdané věci 

1) N erva filius res mobiles quatenus sub custodia nostra sint, hactenus ' possi~eri, 
i. e. quaten~s, si velimus, naturalem pos'sessionem nancisci possi~us: na~ pecus slm~l 
atque aberraverit, aut vas ita exciderit, ut non inven~atur, protm~s desm~re a ~Ob1S 
possideri, licet a nuHo possideatur: dissimiliter atque Sl sub custod1a mea Slt ne.c mve~ 
niatur, quia praesentia eius sit et tantum cessat diligens inquisitio ~§ 11). Saltus h1bernos 
aestivosque animo possidemus, quamvis certis temporibus e.os relmquamus. D. 41, 2, 3, 
13. ll. P a uL ' 

2) Uvedené trvání držby proti vetřelcovi předpokládá, že nep~ítom~ost droži.te1o~.a 
byla dočasná, okolnostem přiměřená, tak aby bylo mož.no u~uzovat~ na Jeho vuh drz~~ 
te1skou, čili jak konstruovali někteří právníci, že posses~lO am~o re~metur. Sr~vn. Ulpi. 
anus D. 41, 2,6, 1: Si quis ad. nundinas profectus nemmem rehquent et, dum dle a nun. 
dinis redit, aliquis occupaverit possessionem, videri eum clam possidere La b e o. ait: 
ret in e t ergo p ,o s s e s s i on e mis, qui ad nundinas abit: verum si revertentem do~mu~ 
non admiserit, vi magis inteHegi possidere, non cla m. Pau1us fr. 7 D. eod. Sed Sl noht 
in fundum reverti, quod vim maiorem vereatur, amisisse possessioFl·em videbitur. Papinian 
fr. 46 D. eod .... non debet ignoranti tolli possessio quae solo animo tenetur. 

3) Possessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere poss~ constat, n.on ut 
animo, sed ut corpore desinat possidere. AHa causa est, si forte ammo possesslonem 

velit amittere: hoc enim non potest. D . 41, 2, 29. Ul p. 

224 

nenabyl držení jejího, na př., jsa nezpůsobilým ho nabýti, nebo pro error 
in corpore, tradent pozbude držení čili nic.1 

4. Držení zaniká s m r t í drž i tel o vou. Dědic musí vzíti věc znovu 
v držbu. Též se držby pozbývá, stane::li se držitel nezpůsobilým majetku, 
tedy jmenovitě upadne::li ve válečné zajetí. [us postliminii tu nemá prů:: 
chodu. Dále zaniká držba, nabude::li otrok, který byl předmětem jejím, svo:: 
body, nebo vystoupí::li věc držená z právního obchodu. 

II. Držení, které se vykonává z á s tup c e m, pozbývá se 
1. tím, že z a s t o u pen Ý vzdá se vůle držební nebo zemře, nikoli však 

též tím, že on sám jest vypuzen z držby od třetího, pokud jen zástupce 
má věc ve své moci; 

2. tím, že z á s tup c e ztratí věc nebo někdo ji jemu odejme. Byl::li 
zástupce vypuzen z držení p o zem k u, nevyhledává se k pozbytí držby, 
aby se ještě o vypuzení tomto dověděl zastoupený. ' Ale držení zastoupe:: 
ného potrvává, i když zástupce zemře nebo smyslem se pomine, leč by za~ 
stoupený věc trvale naprosto zanedbával. Sporno bylo mezi římskými práv:: 
níky, zdali, když zástupce upustí od de tence, na př. když pachtýř opustí 
. pachtovní pozemek nadobro, zastoupený pozbývá držení již tímto odstupem 
zástupcovým nebo teprve tím, že osoba třetí vezme věc v držení. J u s t i:: 
n i a n rozhodl, že držení zastoupeného trvá, i když zástupce opustí věc. 
Zastoupený pozbývá držby též tím, že z á stu P c e projeví -vůli držeti věc 
příště pro sebe sama nebo pro třetího.2 

III. J A K SEN A B Ý V Á A P O Z B Ý V Á 
VLASTNICTVÍ. 

§ 97. 

O NABYT! A POZBYT! 

PRÁVA VLASTNICKÉHO VŮBEC. 

Z P ů s ob y, jimiž lze na být i práva vlastnického (rerum adquisitiones), 
jsou velmi rozmanité. 

1) Si furioso, 'quem suae mentis esse existimas, rem tradideris, Hcet me non erit 
adeptus possessionem, tu possideredesinis: sufficit quippe dimittere possessionem, etiamsi 
non transferas. il1ud enim ridiculum est dicere, quod non aliter vuIt quis dimittere, quam 
si conferat: immo vu1t dimittere, quia existimat se transferre. D. 41, 2, 18, 1. Cel s. 

2) (Colono) mortuo non statim dicendum, (possessionem) interpellari, sed tunc 
demum, cum dominus possessionem apisci neglexerit. aHud existimandum ait, si colonus 
sponte possessione discesserit. D. 41, 2, 40, 1. A f r i c. - quodsi servu s vel colonus, per 
quos corpore possidebam, decesserint discesserintve, animo retÍnebo possessionem. D. 41, 
2,3, 8. P a ul. - Srv. C. 7,32, 12. ' 
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1. Právníci římští rozeznávají nabyvací způsoby podle toho, zda pů::: 

sobí iure civili nebo iure gentium (iure naturali). Civilními způsoby na::: 
byvacími jsou jmenovitě mancipatio, in iure cessio, adiudicatio, nabytí lege 
a usucapio. Mezi způsoby nabyvací, uznané iure gentium, pak náleží tra::: 
ditio, longi temporis praescriptio a původní způsoby nabyvací, uvedené 
v § 106-109. ' 

2. Rozlišiti lze způsoby nabyvací podle toho, zdaJi pocházejí ex iure 
civili nebo ex iure honorario. Těmito nabývá se vlastnictví praetorské, oněmi 
vlastnictví quiritské. Pouhé in bonis esse způsobují hlavně traditio rei man::: 
dpž', adiudicatio in iu~icio quod imperio continetur, missio in possessionem 
ex secundo decreto a ductio capitis noxii. 

3. Nabytí práva vlastnického jest dále o d voz e n é nebo p ů vod ní 
(§ 431 Odvozené nabytí práva vlastnického pak jest zase buď sukcessí 
s i n Fu 1 ar n í nebo následkem sukcesse u n i ve r s a ln í (res per universi::: 
tatem adquiruntur). O jednotlivých případech sukcesse universální jest 
jednati na jiných místech, hlavně v právu rodinném a dědickém. Co se 
pak dotýče ostatních způsobů nabyvacích, budou zde vylíčeny nejprve od::: 
vozené (§ 98 -104), na to původní (§ 105-109). 

II. Vlastnictví p o z b ý v á se krom z důvodů zániku, společných všem 
věcným právům (i=22' III.), tím, že jeho nabývá kdo jiný z vůle posavad::: 
ního vlastníka Ua o mancipad, injurecessí, tradicí) nebo bez ní (na př. 
vydržením nebo v případech § 104), jakož od řek nutí m vlastníkovým, 
předpokládajíc, že on je provedl fakticky tím, že zároveň pustil věc z dr::: 
žení (rem pro derelicto habere)l P odle S a b i n i a n ů zanik~ vlastnictví de::: 
relinkventovo již derelikcí samou. Pro k u I i a n é však učilí, že res derelicta 
přestává býti vlastní posavadního vlastníka teprve tím, když někdo jiný 
vezme ji v držehÍ,l Justinian přijal mínění Sabinianů. Za derelikci nelze 
pokládati, k~ž někdo ztratil svou věc nebo pustil ji/za své' moci jen v nouzi, 
jako když vyhodil věci z lodi, aby vyvázl z nebezpečí námořního. 

/... 

§ 98. -
MANCIPATIO. 

I. Mancipatio (mancipium) dála se před svědky ve formě obr a z::: 
n é h o tr h ll, učiněného per aes et libram mezi převodcem a nabyvatelem 
věci. Před pěti dospělými mužskými občany římskými, dožádanými za 

1) Si res pro derelicto habita sit, statim nostra esse desinit. D. 41, 7,1. Ulp. 
Sed Proculus noru desinere eam rem domini esse, nisi ab alio possessa fuerit; I u I i a n u s, 
desinere quidem omittentis esse, non fieri autem alterius, nisi possessa fuerit, et recte. 
D. 41, 7, 2, 1. P a u 1. 
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svědky, a (rovněž dospělým amužským) občanem, držícím váhy (libripens) 
nabyvatel uchopil se věci, na př. otroka, pravě: »Hunc ego hominem ex 
.iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque 
.libra( (nuncupatio), a udeřiv kouskem mědi (raudusculum) o váhy, dal 
měď převodcovi jaksi jako trhovou cenu (quasi pretii loco). Pře d mě tem 
mancipace mohly býti pouze res mancipi. Movité res mancipi musily býti 
přítomny; pozemky mohly býtI mancipovány též nepřítomny. O učiněné 
manclpacI a zvláštních při_ ní prohlásenýc~ ustan~>veních (v. doleji, II.) 
:zřizovaly se k pojištění důkazu I i s tl n y.l 

II. Složitost mancipačního Jednání a symbolika úkonů, při ní prová::: 
,'děných, vysvětluje se historickým vývojem jejím. To, co se při vyvinuté 
mancipaci jako čirý a o' sobě nepochopitelný obřad pouze naznačuje, jest 
jen přežitkem původního skutečného jednání a dokladem ' původní ob::: 
mezené funkce mancipace. Nejstarší mancipatio, vzniklá v době, kdy nebylo 
ještě ražených peněz, byla re ál n o u 's ml ou vou tr h o vou, při které 
kupec bral věc za hotové peníze (měď odváženou), a byli přítomni, by 
měď byla správně odvážena, třetí ne stranný (libriE.ens), k pojištění důkazu 
pak pět svědků. Zavedení ražených peněz , zp~sobilo, že při jednání man::: 
·cipačním stala se přítomnost libripendova, altt vážení a odevzdání mědi 
zbytečnými, a naopak; bylo třeba vyplniti!mancipační jednání pojetím 
do ní aktu. vyplacení peněz. T ~ se ~šak ne7~al~. ~kutečné vyplace~í peně~ 
'nebylo pOjato do komplexu ukonu manClpacnlch, a naopak, anI v tom 
se nezměnila struktura původní mancip'ace, že by byly vynechány z ní 
-nyní zbytečná přítomnost libripendovi, akt vážení a odevzdání mědi, 
,ale ovšem tyto části jednání mancipačnÍlho staly se nyní pouhým obřadem. 
Tím se stala mancipatio trh e m pou~ obr a z n Ý m (imaginaria venditžo). 
'smluvená trhová cena bývala sice uváděna i nadále ve formuli mancipační, 
,ale váhy a odevzdání kousku mědi v jednání mancipačním představovaly 
,odtud jen placení trhové ceny, kdežto tato sama nemusila býti skutečně 
vyplacena prodavači při mancipaci samé. S vylíčenou přeměnou mancipace 
-souvisí rozšíření její funkce. Kdežto funkce původní mancipace jest ob::: 
omezena na trh, nyní mohlo · býti použito mancipace též, když vlastnictví 
,rei mancipi mělo býti převedeno ne ze smlouvy trhové, nýbrž k usku::: 
tečnění jiného k převodu vlastnictví směřujícího právního jednání (causa, 
§ 100, III), jako za příčinou darování, zřízení věna, splnění obligačního , 
2ávazku. V případech tohoto druhu byla jmenována v mancipační formuli 
minimalní cena trhová (sestertius nummus unus) jako cena pouze nomi::: 
na1ní a mohla sice, nemusila však nezbytně 'býti vytčena skutečná causa 

1) Z nich se některé dochovaly na nás v nápisech a v papyrech. V listinách těch 
uvádí se jako svědek úkonu mandpačního také a n t e s t a tu s, jenž, jak se podobá, byl 
pouze předním z pěti svědků nahoře dotčených. ' 
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převodu vlastnictví. To i ono mohlo se státi též při mancipaci ex causa 
venditionis. h st tedy man ci atio práva klasického prostě úkonem, pře~ 

. vádějícím quiritské vlastnictví, a to právn~jednánL~ ~ .!?_s~r~~tn tm,. 
t. j. při !!i_stačí p~ohlášení vůle, že v ~tni~ví ~i yiejíti 2!liž se uváděla_ 
t ausa, a právní účinek mancipace - řevod v1aslnictyí) ne~ávisLya tom~ 
zdali ~usa její jest objektivně uskutečn~a čilLpic . l l:}yTo lze užiti man~ 
cipaCě iv-fakových~ kde převod vlastnictví jí způsobený po~ 
skytoval nabyvateli více, nežli žádala causa, na které se ona zakládala, 
jak tomu bylo při mancipaci fiduciae causa. 

Do mancipační formule mohla býti vložena též ustanovení . stran 
(leges mancipio, rei dict.~e), jimiž se vyhrazovaly mancipantovi nebo od 
něho zřizovaly služebnosti (deductio a impositio servitutium), nebo i jiná 
prohlášení, která byla rozhodná pro závazky, vzcházející z mancipace pro 
mancipanta, jako pr·ohlášení o tom) ak vel.iká jest vým~ra ~ozemku ~an~ 
cipovaného nebo že tento netíží sltřzebnosh (»fundus utz optzmus maXlmus 
est«). Právní platnost byla všer6 těmto in mancipio dieta zabezpečena 
pravidlem zákona XII tabulí »Cum nexum faciet mancipiumque, uti 
lingua nuncupassit, ita ius / esto.« Výminka však a dies nemohly býti 

I 
uloženy při mancipaci.~ a s t o up e ní bylo při mandpac~~yl~u~eno na~ 
dobro. Ani vlastník zcizující ani nabyvatel nemohli d~ti~e v mancipaci 

f ~ov~ti jiným. Jen pfati o, že, bylo~li mancipováno osobě poddané~ 
na y vlastnictví maJ~ moci. - - , -
~ III. Man~iPace - jest vzpomenuto ještě v zákonodárství 4. století po 
Kr., do práva Justinianova však nepřešla. V právních sbírkách J ustinia::' 
nových jméno její jest vyhlazen6 a nahrazeno výrazem traditio. 

7 

§ 99. 

IN IURE CE SSIO. 

In iure cessio napodobovala p r <> c e s vlastnický (legis actio, vindi:: 
catio . Před soudním magistratem ten, kdo měl nabýti, v i n d i k o val věc, 
t. j . uch~piv ji, na pře ~tr~ pravil: »Hunc ego hominem ex iure Qui:: 
ritium meum esse aio.« ,=p~v=ít~o=-=m=n.::.J.:~ vlasíEí~í pak, byv tázán od 
magistrata, zdali naproti vindikantovi hodlá vlastnictví svoje přivésti k plat:: 
nosti (an contravindicet ?), odpověděl záporně nebo mlčením. :e~ohlásil 
tímto in iure cedere že vzdává se svého vlastnictví ve prospěch druhého, 
který by I dal vindikadna J evo:-že ~hc~ ~ přisvojiti věc~ N ato magist~at 
potVf'éTIľ-jeanánístra-n-(rem addicere) . 

I c-~iJJ1S~ pi eyojJu_ vlastnictví mo~la _ býti při injurecessi právě tak . roz~ 
I n:anit~ Ijako při mancipaci, ve formuli vindikační však uváděna nebyla 
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a byl právní účinek injurecesse nezávislý na kause její. I náleží J éž in 
.iure cessÍo mezi právní jednání a b s tr a k t ná. Možná byla t aké in iure 
cesSLO -fhlucřa-e-causa-;--jaRoz .I- Že k v indikact 1)yla připojena lex rei dicta 
po způsobu legis mancipio dictae. Též in iure cessio nesnesla výminky 
ani lhůty. Rovněž z a s t o u pen í při injurecessi nebylo možné, ani na 
straně postupifele , an~na st~aně na5yvaTele, ta .tu- ani sk~ osoby poddan~ 
PeřSciiia alieni iuris nemohla in iure cessione nabýti ani soběani majetníku 
moci, jelikož vindicatio, kterou bylo lze v řízení legisakčním předsebráti 
vždy jen ve vlastním j,méně, odporuje nezpůsobilosti osoby poddané míti 
vlastního majetku. Co. se týče .p ř e dm ě t ů, byla in iure cessio možná též 
při res nec man~ipi-:-nikoli však při pozemdch provinčních . 

Pro nepohodlnost její užívalo se injJJre{esse pro převod vlastnictví již 
za klasický.ch právníků jen ještě v mí~skrovné. Ú plně vymiz~la z právního 
o bchodu, Jak se zdá, již ve 4. ?iďletí po Kr. 

§ 100. 

TRADITIO. 

I. Iure gentium převádí se mezi živými vlastnictví, bylo~li usnesení 
převodcovo a nabyvatelovo, že vlastnictví na tohoto má přejíti, provedeno 
fakticky ode v zdá ním věci, traditione. K res mancipi bylo lze nabýti 
tradicí pouze in bonis habere, kdežto při res nec mancipi zakládala tra~ 
ditio pro příjemce" majícího římské commercium, ode dávna dominium 

..:--
ex iure Quiritium.\ V J ustinianově právu, když byly odpadly mancipatio 
a in iure cessio, jest traditio všeobecným a při všech věcech stejně půso~ 
bivým a nezbytným způsobem nabytí vlastnictví · vůlí posavadního vlast~ 
n íka, projevenou inter vivos. 1 Výjimku z toho pravidla zavedl J u s t i n i a n 
stanoviv, že kostely a zbožné ústavy stávají se vlastníky z trhů a darů 
samýéh bez tradice. 

II. Tradice jest uskutečněna, kdykoli věc jest vzata v držbu od naby~ 
~ate~~e svolením pfevog.covým. K převoou práva vlastnickéhostačCtraditio . 
brevi manu (§ 95,. II, 2). Právo klasické, připustivši nabytí držby zástup~ 
cem nepoddaným, uznalo, že lze nabýti též vlastnictví odevzdáním věci 
z á s tup c o v i svobodnému. I lze pak vlastnictví převésti jmenovitě též 
skrze tak zv. constitutum possessorium (§ 95, III, 3). Nemá~li převodce sám 
d ržby věci, může tradice se státi též v ten způsob, že nabyvatel opatří si 
sám držení věci se svolením převodcovým, jmenovitě žalobou vlastnickou 
(reivindikací) od tohoto jemu postoupenou. Držel~li někdo věc již do~ 

1) Tra cl i t i o ni b u s et usucapionibus cl o min i are rum no n n u cl i s pa ct i s 
tr ans(eruntur. C. 2, 3, 20. Diocletianus. 
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posud pro sebe, stačí k převodu vlastnictví naň, že posavadní vlastník 
k tomu svolí, aby on podržel věc jako vlastní. Nestačí však, vezme:::li" 
kdo má právní nárok na odevzdání věci, ji v držení o své újmě.1 

tl I~L !< převodu~ p.rá;ra :.la~tnického tra~icí ~ádá s,e dále i~s~a cau~a 
\ traditlOnls. Jako o vsehkem Jlnem poskytnuti maJetkovem, ktere Jest zpu::: 
sobeno právním jednáním, platí též o převodu práva vlastnického tradicí, 
že strany zamýšlejí jím dosíci dalšího hospodářského a právního účelu. 
Účel tento označuje se jako právnický důvod (causa) převodu vlastnického. 
Při tO,m tradice není vázána na jedinou kausu, nýbrž připouští kteroukoli 
kausu, kterou lze uskutečniti převodem vlastnictví. I může jeden na dru:::: . j hého přenésti vlastnictví odevzdáním věci. na př. za příčinou darování 
(donandi .causa), zřízení věna (dotis constžtuendae causa), poskytnutí zá:::: 
půjčky (credendi causa), provedení trhu, splnění obligačního závazku (sol:::: 
vendi causa), splnění výminky, pod kterou tradent má nabýti něčeho (con:::
dicionis implendae causa), nebo jako závdavek. Převodem vlastnictví, 
podniknutým za tím neb oním účelem, má se uskutečniti nebo provésti · 
ještě jedno, od tradi~e rozeznatelné právní jednání. Toto právní jednání~ 
které se tradicí uskutečňuje, nebo kterému slouží tradice jako úkon pro:::
váděcí, zavírá v sobě typicky vůli, převésti vlastnictví, a zove se samo téi 
causa tradítionis nebo titulus. Takovou iusta causa traditionžs jest smlouva 
darovací, smlouva, kterou se ~uje dos, zápůjčka, smlouva trhová, splnění 

\ dluhu, dání závdavku, nikoli však jí není smlouva o uschování, aniž půjčka~ 
smlouva zástavní nebo nájemní. 

Tradžtio způsobuje převod vlastnictví pouze spolu se svou kausou . 
Kdežto mancžpatio a in žure cessžo dovedou, jak bylo pověděno, o sobě~ 
odloučeny od kausy~ způsobiti převod vlastnictví, jsou tedy právními 
jednáními abstraktnými (formálnými), jest při tradiči iusta causa traditionis 
nezbytným kusem skutkové podstaty nabyvací. Tradice jest tedy, jak pra:::
víme, právním jednáním k a u s á I n Ý m (materialným). Justa causa tradi:::: 
tionis, jsouc právním "jednáním, které má býti pro ve den o odevzaáním 
věci, předcházívá co do času mnohdy tradici, jako obyčejně smlouva 

. trhová.2 Většinou však spadá causa co do času v jedno s úkonem tra:::: 
dičním samým, jako při daru ručním, zápůjčce, soluci a jiných jednáních 

I (jak se říká reálních), jimž teprve tradice dává vzniknouti; . možné jest 
\ ovšem, že tradice stane se dříve, nežli pozůstává objektivně causa její,. 
lna př., když se ode,:zdává věc dotis nomine již před . sňatkem. 

1) Si vendidero nec tradidero rem, si non voluntate mea nactus sis possessionem. 
non pro emptore possides, sed praedo es. D. 41, 2, 5. P a u 1. 

2) Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua i u s t a 
c a u s a praecesserit, propter quam traditio sequeretur. D. 41, 1, 31 pr. P a u 1. Vš~obecné: 
»praecesserit« je odůvodněno, pokud causa se pojímá jako právní účel tradice. 
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Causa, která má býti tradicí uskutečněna resp. provedena, musí býti 
právním jednáním platným. Jest tedy neplatnou tradice, kterou má býti 
provedeno darování mezi manžely, nebo - v právu Justinianském - ' daro::: 
vání, při kterém, · ač přesahuje hodnotu 500 solidů, nebyla zachována forma 
soudního zápisu. Naproti tomu z p ů s o b u je tradice převod vlastnictví, 
když causa její zavírá sice vůli převésti vlastnictví, ale jest právním jed::: 
náním od zákona neuznaným, jako když bylo dáno ' něco ' ob iniustam vel 
turpem causam. Zda převádí se vlastnictví tradicí, i když jest mezi pře::: 

vodcem a nabyvatelemn e d o r o z umě n í v příčině k a u s y tradiční, bylo 
sporno.1 Konečně při tradici ex causa solutžonis nevadí vlastnickému pře::: 
vodu okolnost, že omylem se plní tam, kde dluhu není (solutio žndebiti); 
neexiste'nce obligačního pom.ěru způsobí pouze, že možno to, co bylo 
splněno, požadovati zpět condictione indebiti. 

1 V. _Účinek tradice mlLže _ býti ušiněn závislým na v Ý min c e nebo 
omezen rh ů t o u 'p očí n a c í. Neplatná-by la však před J ustinianem t~adice, I 
které přičiněna byla -rli ů fa k o n č . i c í. Tradice, kterou se uskutečňuje 
smlouva trh o v á, způsobuje v právu JustinImOvě převod vlastnictví pro::: 
dané věci jen pod tou podmínkou, že jest pródavačovi trhová cena za::: 
placena. Zaplacení trhové ceny rovná se tu pojištění pohledávky proda::: 
vačovy něboposkytnutí 6věru pro cenu. - - , 
\- - - - -

Vůle převod,cova, aby vlastnictví přešlo a vůle příjemcova, by jeho 
nabyl, musí se odnášeti právě k té věc i, která jest odevzdána. _T. zv. e-rror 
in corpore činí tradici neplatnou. Dále jest tradice neplatná, když tradent, 
jsasám vlastníke~ věci: ' pokládaje však omylem někoho jiného za vlast::: I 
níka, zamýšlí převisti do'mnělé vlastnictví jeho jako zástupce jeho nebo 
jako zástavní vě!itel Ct. zv. error dominiO. 2 Tradent nemusí míti na mysli 
určitého nabyvatele. Může vůli, aby vlastnictv'í na jiného přešlo, platně 
projeviti též ve prospěch osoby, která v době projevu ne n í in d i v i::: 

1) eum in corpus quidem quocl traditur consentiamus, in causis vero dissentiamus, 
non animadverto, cur inefficax sít traditio, nam si pecuniam numeratam tibi tradam 
donandigratia,tueamquasicreditamaccipias, constat proprietatem ad te transire 
nec impedimento esse, quod circa causam dandi atque accipiendi dissenserimus. D. 41 , 
1, 36. I u I i a nu s. Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, 
I u I i a n II s scribit donationem non esse: sed an mutua sit, videndum. et puto nec mutuam 
esse magisque nu mm o s a c c i pie n t i s no n f i e r i, cum a1ia opinione acceperit. D. 12, 1, 
18 pr. U I p i a nu S. Dosah, ba sama existence sporu není však mimo vši pochybnost, 
ježto oba texty jsou asi interpolovány. • 

2) Si procurator meus vel tutor pupilli rem suam quasi meam vel pupilli alii tradi~ 
derint, non recessit ab eis dominium et nulla est alienatio, q u i a ne m oer ran s r e m 
suam amittit. D. 41,1, 35. Ulp. - Viz ale též: Qui ignoravit dominum esse rei 
venditorem, p I u s in r e es t, q u a min e x i s t i mat i o n e mentis: et ideo, tametsi exi~ 
stimet se non a domino emere, tamen, si a. domino ei tradatur, dominus efficitur. D. 22, 
6, 9, 4. Srv. též D. 17, 1, 49. 
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d u á I ně určena. Jmenovitě jest t. zv. ilctus missilium (vyhazování peněz 
nebo jiných věcí mezi lid) pravou a platnou tradicí.! V případě tom, když 
k tomu konci, aby provedeno byld darování někomu učiněné, odevzdá 
se věc jeho zástupci, ale zástupci chce nabýti sobě, prohlašují klasičtí 
prá~?íci ,tradici z~ n~platnou, ,t~le J ustinia~ského . práva nabývá však 
v prlpade tom drzenl a vlastnJctvl zastoupeny. ' 

. § lOl. 

PRAvo ZCIZOVACí. 

\ 

I. Mancipatio, in iure cessio i traditio _ jsou prostředky k tomu, aby 
právo vlastnické bylo převedeno vůlí vlastníkovou, projeve'nou inter vivos . 
Má:::li jimi býti způsoben převod vlastnictví, jest potřebí, aby převodce 
krom toho, že jest způsobilým k právním jednáním, -obzvláště k zcizo::: 
vacím, byl v době, kdy ony zcizovací úkony se předsebírají, v I a s t n í k e m 
věci (a to, jde;li o mancipatio nebo in iure cessio, vlastníkem quirits.kým) 
a neomezen zákonnou neb magistratskou zápovědí zcizení. Z á s tup c e m 
vlastníkovým nebylo lze převésti vlastnictví mancipací aniž injurecessí, 
vyjmouc zcizení, které podnikl za choromyslného vlastníka agnatský curator 
jeho. Ale tra d i c í mohl krom vlastníka věci převésti vlastnictví její též 
z á s tup c e v I a st n í k ů v nebo i neoprávněný vlastním jménem jednající, 
když k tomu svolil vlastník napřed nebo dodatečně, z vlastního práva 
pak z á s t a v ní věř i tel. 

II. Z c i z e n i (alienatio) věci může býti z a k á z á n o vlastníkovi zá::: 
konem, nařízením magistrata nebo vůlí soukromou. Zcizení, předsevzaté 
proti z á k a z u z á k o n n é m u, jest mnohdy neplatné, jako zcizení pozemku 
dotalního, jež byla zapověděla lex lulia , nebo zcizení řei litigiosae žalo::: 
vaným. Druhdy má v zápětí pouze pokutu pro nabyvatele, jako zcizení 
rei litigiosae žalobcem. Zakázal:::li ma g i st r a t zcizení, jako hlavně jestliže 
praetor zapověděl dědicovi, aby na ten čas nezcizil ničeho z dědictví, jest 
zcizení neplatným iure honorario. Bylo:::li zcizení zakázáno někomu s m 10 u::: 
vou, není zcizení od něho předsebrané neplatným, má však proň vzápětí 
obligační závazek k náhradě škody. Zápověď zcizení pak stanovená po::: 
s led ním p oř í z e ním nemá zpravidla vůbec právních účinků. Pouze v té 

I případnosti jest, jak ustanovil J u s t i n i a n, zci~ení nepl~tné, k,dyž, Z?st; ( 
vitel je zapověděl hledě k tomu, že věc má připadnouh pozdeJl J1nemu. 

u 

1) Interdum et in in c e rt a m per s o n a m collocata voluntas domini transfert rei 
proprietatem: ut ecce qui m i s s i 1 i a i a c t a t in vulgus, ignorat enim, quid eorum quisque 
excepturus sit, et tamen, quia vult quod quisque exceperit eius esse, statim eum dominum 
efficit. D . 41, 1,9, 7. G a i. Srovn. Pomponius D . 41, 7, 5, 1. 
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§ 102. 

NABYTÍ OD S TATlJ. 

Iure populi na b Ý val jed n o tl i v e c o d stá t u zvláště v těchto pří::: 

p adech. 
1. Půd a stá t n í (ager publicus) byla přivlastněna občanům hlavně 

-adsignatione, t. j. bezplatným rozdělením jejím mezi jistý počet občanů. 
Adsignatio, jež mohla býti př~dsebrána za republiky jen ze snesení lido::: 
v ého (lex agraria, lex de coloniis deducendis) -od magistratů k tomu zvláště 
zvolených (tres, quinque nebo decem viri agris dandžs adsignandžs nebo 
-coloniae deducendae), za principatu od císaře z moci císařské, učinila po::: 
dělené občany vlastníky ex iure Quiritium. 

2. Veškerá k o ř i s tvá leč n á (praeda) připadla státu a bývala pak 
z valné části prodána od quaestorů ve veřejné dražbě. Váleční zajatcové 
bývali prodáváni jednotlivě (sub corona venire) , ostatní kořist úhrnkem 
(praedae sectionem vendere). ' Přiházelo se též, že vojevůdce rozdělil část 
kořisti mezi vojíny. 

3. Připadlo:::li státu cel é j měn í· ob č a n a (bona publicata) , což se 
stávalo hlavně následkem odsouzení pro jisté přečiny nebo zabavením 
jmění státního dlužníka, bývalo jmění to prodáváno jako celek veřejnou 
dražbou (venditio sectionis, bonorum). Kupec (sector) , nabyv tu jmění 
onoho jako civilní sukcessor universální, stal se quiritským vlastníkem věci . 

Ediktem praetorským bylo jemu poskytnuto interdictum adipiscendae pos::: 
..sessionis, zvané sectorium. 

V právu Justinianově nabytí od státu řídí se obecným právem sou::: 
kromým. Jen státní prodej jmění, připadlého fisku, zakládá pro kupce 
universální sukcessi, tedy bez dalšího, najmě bez tradice, i vlastnictví věcí. 

§ 103. 

PŘEVOD VLASTNICTVÍ VÝROKEM 'ÚŘEDNÍM. 

I. N á I e z s o u d c o v s k Ý mívá, jak bylo již pověděno (§ 83), zpravidla 
pouze-' deklarační účinek, což platí zvláště též o rozsudku ve sporu o právo 
vlastnické. Odchylkou odtud má rozsudek v rozepřích díl č í (; h účinek 
konstituční. Jím způsobují se vědomě a úmyslně změny v právech, zvláště 
převod práva vlastnického. V řízení o rozdělení společné věci (iudicium 
communi dividundo a i. familŽéie erciscundae) nebo o úpravu mezí (iudicžum 
finium regundorum) může totiž so u d c e svým n á I e zem převésti vlast::: 
nictví a zříditi jiná věcná práva. Jmenovitě má tu soudce právní moc spo" 
1ečnou věc rozděliti reálně a jednotlivé kusy ten tomu ten onomu ze spo::: 
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lečníků ve výhradné vlastnictví přiřknouti anebo celou věc jedinému z nich 
nebo i třetí ' osobě za summu peněžnou . na -odbytnou ostatních přisouditi 
za výhradně vlastní. Toto soudcovské přiřčení slove adiudicatio. V procesu 
s písemnými formulemi byl porotce k ní zmocněn ve formuli doložkou" 
zvanou též adiudicatio (»Quantum adiudicari oportet, iudex adžudicato«). 

Adiudicatíone nabývá se bez dalšího, obzvláště bez odevzdání věci,. 
vlastnictví její, předpokládajíc, že procesné strany byly vlastníky jejími. 
Užíti bylo lze adjudikace bez rozdílu na res nec mancipi i na res mancipi. 
V procesu legisakčním převádělo se adiudic~tione vlastnictví quiritské. V no:< 
vějším, písemnou formulí ustaveném řízení dílčím měl nález soudcovský 
stejný účinek, jen když iudicium bylo legitimum, kdežto , adjudikací in 
iudicio, quod imperio continetur, mohlo býti zřízeno pouze in bonis e$se. 

II. Druhdy převádí se vlastnictví rozhodnutím ma g i str a t s kým,. 
jakó při missio in possessionem ex secundo decreto damni infecti nomine 
a když žalobce odvedl si z povolení praetorova otroka nebo dobytče ,. 
ježto pán jejich nevzal na se iudicžum noxale. V tom i v onom případě 
vzchází nabyvateli vlastnictví praetorské. 

III. R e s k r i p tem c í s a ř s kým převádí se vlastnictví věci zastavené 
na zástavního věřitele, nenaleznuvšího pro ni kupce (dominii impetratio) . 

§ 104. 

PŘEVOD VLASTNICTVÍ ZÁKONEM. 

I. Druhdy vlastnictví nabývá se, jak prameny praví, lege, t. j. přechází 
na někoho ze zákona komitialního, aniž nabyvatel sám jest činným jako 
strana smluvní nebo procesná. Případy toho druhu jsou,: caducum, erepto:< 
rium a legatum (viz právo dědické) . V případu posléz uvedeném jde ovšem 
o nabytí z vůle vlastníka, prohlášené jednostranně mortis causa. 

II . Přímo ze zákona přechází vlastnictví v některých případech pro 
jednání vlastníkovo, od práva zavrhované. Sem patří přechod vlastnictví 
od vlastníka, který odňal svou věc z cizí držby násilím, na držitele,· kterému 
ji odňal (srv. § 57), nebo od vlastníka věcí ne vy cle n Ý ch (commissa) 
na osobu oprávněnou k vybírání cla (fiskus, publikana) . Spoluvlastník 
stavení pak pozbývá ex oratione divi Marci svého podílu vlastnického 
ve prospěch druhého spoluvlastníka již tím, že tomuto nenahradil po:< 
měrně i s úroky 12% do čtyř měsíců, co tento byl vynaložil na opravu 
společného stavení. Podle práva pozdní doby císařské nabývá vlastnictví 
plodivého pozemku, podrobeného dani, který vlastník nechal" ladem (ager 
desertus), ten, kdo se uvázaT ve vzdělání pozemku, jestliže vlastník do dvou 
let netáhne se ke svému pozemku a nenahradí onomu, co byl naň vynaložiL 
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§ 105. 

VYDRŽENÍ. 

Vydržení práva vlastnického jest nabytí jeho držbou právně 
. odůvodněnou a trvající po delší dobu. Základní myš'lenkou při vydržení 
jest, že má býti uvedena bezpečnost v poměry vlastnické vylo~čením 

všelikých nároků a odporů, které by činil dřívější oprávněn)T protI to~u, 
kdo drží věc již po delší dobu. Před J ustinianem bylo dvojí vydržení: 
usucapio starého práva civilního a longi temporjs praescriptio práva ma:< 
gistratského. J u s t i n i a n sloučil oboje vydržení v jednotný institut, zvaný 
u ná~ vyd r žen í řád n é, a zavedl krom toho nový útvar, vyd r žen í 
mimořádné. 

I. Usucapio má původ v právu nejstarším. Zákon XII tabulí ustanovil, 
že se nabývá vlastnictví pozemků dvouletým, vlastnictví ostatních věcí 
jednoročním držením (usus); a předepsal, že některé věci, jmenovitě res 
furtivae a věci peregrinů, nemohou býti vydrženy.1 Další náležitosti pro 
vydržení, zvláště iustus titulus a bona fides, byly stanoveny od pravovědy 
teprve později, ale zajisté již před, prvním stoletím př. Kr. Některé př~:< 

pady vydržení" zvláště usureceptio fiduciae a ex praediatura a usucaplO 
pro · hedere . staršího. práva, nebyly i pak podrobeny těmto požadavkům 
doby pokročilejší. Ještě v klasickém právu uskutečňuje se ' při nich vy:< 
drženi, byť i tu nebyly iustus titulus a bona fides. 

N á lež i t o s t i usucapionis podle práva klasického jsou držení, iustus 
titulus, bona fides a trvání držby po určitou dobu. K některým věcem 
jest usucapio vyloučena přes to, že splněny jsou právě uvedené podD:línky 
její. Starý versus memorialžs VYl?očítává náležitosti vydržení takto: res ha:< 
bilžs, titulus, fides, possessio, tempus. 

A. K vydržení žádá se, aby, kdo má vydržeti věc, ujal se drž e n í 
(possessio) jejího osobně nebo zástupcem. Bylo:<li držení nabyto z á s t u p:< 
ce m, počíná se usucapio teprve, až zastoupený se doví, že věc byla vzata 
pro něho v držbu, leč by šlo o případy, kde nabývá se držení někomu 
bez jeho vůle (§ 95, III. 2). - Co týče set. zv. odvozeného držení 
(§ 94, 1.), pokládá se, hledíc k vydržení, za držitele (ad usucapionem pos~ 
sidet) ten, kdo věc dal v zástavu nebo půjčil výprosou. Věc s o u bor na 
jako pojmová jednota a s o u č á s t k y věcné nejsou zvláštním předm~tem 
ani držení ani vydržení. Odchylkou od pravidla pokračuje však ve vy:< 

1) U s u s a u c t o rit a s fundi biennium est, ceterarum rerum omnium annuu~ est 
usus. Cic. top. 4. - Indicant XII tab.: )Adversus hostem aeterna auctontas 
(esto«). Cic. de o ff. 1,12-. 
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držení, kdo držel a vydržeti započal věc samostatnou, když ji učinil později 
součástkou jiné věci, movité nebo ' n~movité, kterou rovněž drží.1 

B. Iustus titulus neboli iusta causa possessionis jest skutečnost, uznaná 
od práva za důvod nabytí práva vlastniCkého, která však v případě, o který 
běží, jen proto nezpůsobila ihned nabytí quiritského vlastnictví, poněvadž 
nebylo užito formy civilní (na př. res mancipi byla převedena od quirit~ 
ského vlastníka po~hou tradicí), nebo poněvadž osoba, od které nebo po 
které nabyl drŽitel, nebyla oprávněna ke zcizení věci (jako když zcizitel ne~ 
byl vlastníkem). V případě prvém mění se vlastnictví praetorské ve vlast~ 
nictví quiritské, v případě druhém pak nabývá vydržením vlastnictví, kdo 
posud vlastníkem nebyl.- V obou případech hojí se vydržením jisté vady 
původní skutečnosti nabyvací. Vydržení doplňuje takto ostatní způsoby na~ 
byvací. O jednotlivých titulech vydržecích budiž pověděno zde toto. 

1. Possessionem ex iusta causa má především, na koho byla z práw 
ního jednání, směřujícího k převodu práva vlastnického, převedena t r a~ 
di c í od quiritarního vlastníka res mancipi, při čemž bylo opominuto 
mancipace nebo injurecesse, nebo komu byla odevzdána od nevlastníka 
kterákoli věc, třebas bylo při tom užito formy civilní. Jako iustus titulus 
se tu uvádí iusta causa traditionis. I rozeznává se titulus pro emptore, pro 
soluto, pro donato, pro dote, pro transacto nebo pro noxae dedito podle toho, 
zdali stala se tradice k provedení trhu, ke splnění závazku, za dar, za 
věno, ze smíru nebo k odčinění škody, způsobené otrokem nebo dobyt~ 
četem. Causa traditionis musí býti právním jednáním pIa t n Ý m a h o~ 
t o v Ý m. I nemá průchod usucapio p~o emptore, dokud nesplnila se vý~ 
minka, na které jest závislá smlouva trhová. Z neplatného darování mezi 
manžely nevzchází usucapío pro donato, vydržení pro dote pak jest vy~ 
loučeno, není~li platného manželství. . . 

2. Ex adiudicatione může vydržeti, kdo drží věc jemu přiřčenou 

dílčím rozsudkem, když iudicium bylo imperio continens, nebo věc n e~ 
n á lež e I a v ů b e c ú č a st ní k ů m. Též má iustam possessžonem, komu 
přiřknul věc praetor. Pro legato vydržuje, kdo nabyl držení věci, kterou 
jemu byl odkázal bonitarní vlastník nebo i nevlastník. Podle mínění ně~ 
kterých, jež bylo přijato později všeobecně, může vydržeti věc pro legato 
též ten, komu byla odkázána odkazem po právu neplatným, aniž věděl 
o této neplatnosti. Pro derelicto může vydržeti, kdo vzal v držbu věr 
opuštěnou od nevlastníka. Usucapio pro herede pak jest v kla~ 

sickém právu vydržením ex iusta causa, na kolik jde o vydržení věcí , 
náležejících do dědictví, dědicem praetorským (bonorum possessor). Krom 

1) La b e o ait, si is, cui ad tegUlarum vel columnarum usucapionem decem dies 
superessent, in aedificium eas coniecisset, nihilo minus eum usucapturum, si aedificium 
possedisset. D. 41, 3, 30, 1. 
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toho naskytuje se v klasickém i v Justinianském právu usucapio pro he~ 
rede jako vydržení z titulu putativního (v. doleji č. 3). Pro herede může 
totiž vydržeti také, kdo drží věc z dědictví, která nebyla dosud vzata 
v držení dědicem, považuje sebe omylem za dědice, a podle mínění, které 
zastávali jedni, ale zavrhovali jiní, pravý dědic, který drží věc nenáležející 
k dědictví, pokládaje ji omylem za věc z dědictví. O tom, jakož i o usu::: 
capio pro herede staršího práva, při které nevyhledávalo se ani skuteč~. 
néh o ani domnělého titulu , bude vykládáno místněji v právu dědickém . 
Pro suo usucapere konečně znamená dílem vydržeti z důvodu řádného" 
ale . zvláště nepojmenovaného, jako když byly někomu odevzdány věci 
dotis causa před sňatkem, dílem vydržeti z titulu putativního (č. 3). 

3. Právní jednání nebo poměr, podle kterého jest pojmenován zvláštnf 
titulus possessionis, musí býti zpravidla úplně platné. Po zásadě žádá se 
tedy titulus verus.1 Od tohoto pravidla byly však uznávány. více méně
značné odchylky při různých titulech. Usucapio bývá totiž druhdy při~ 
pouštěna, když držitel pokládá z omluvitelného omylu skutkového (error 
probabilžs, error facti) za to, že jest tu pravý iustus titulus, jakkoli právnf ' 
jednání nebo poměr, podle kterého titulus se posuzuje, jest po právu ne", 
platným nebo dokonce ani fakticky se nepřihodil (titul p u t a t i vn í).2 

C . Bona fides jest přesvědčení nabyvatelovo, že přisvojuje si věc" 
nejedná bezprávně. Obyčejně záleží bona fides v mínění držitelově, že 
jehoauktor byl vlastníkem věci nebo jinak oprávněn ke zcizení.3 Na kolik, 
jak pravidlem, bona fides jeví se býti vírou ve vlastnictví nebo v právo· 
zcizovací auktorovo, vylučují ji jak pochybnost nabyvatelova, tak i jeho 
error iuris odnášející se k právu' předchůdcovu. Bylo~li držení nabyto- . 
zástupcem, rozhoduje zpravidla vědění a smýšlení zastoupeného. Odchylka 
bývá, když někdo nabývá držby jinou osobou beze své vlastní vůle. Žádá 
se tu bona fides zástupcova, jen že škodí též mala fides nabyvatelova. 

1) Cel s u s errare eos ait, qui existimarent, cuius rei quisque bona fide adeptus sit 
possessionem, nihil referre, emerit nec ne, donatum sit nec ne, si modo emptum vel 
donatum sibi existimaverit, quia neque pro legato neque pro donato neque pro dote
usucapio ' valeat, si nulla dos, nullum legatum sít. D . 41, 3, 27. 

2) Quod vulgo traditum est e~m, qui existimat· se quid emisse nec emerit, non. 
posse pro emptore usucapere, ' hadenus verum esse ait CI u 1 i a n u s), si nullam i u s tam 
c a u s a m eius e r r o r i s emptor habeat: nam si forte procurator persuaserit ei se emisse 
atque ita tradiderit, magis esse ut usucapio sequatur. D. 41, 4, ll. A f ri c. - Pro bab i li s. 
error usucapioni non obstat ... in alieni fadi ignorantia tolerabilis error est. D. 41, 10" 
5, 1. Nerat. 

3) »B o n a e f i d e i e m p t o r« esse videtur, qui ignoravit eam rem alienam esse, aut 
putavit éum, qui vendidit, ius vendendi habere, puta procuratorem aut tutorem esse .:. 
D . 50, 16,109. Modest. 
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Bona fldes musí tu býti v tom okamžiku, kdy držení se nabývá. Při 
usucapio pro emptore žádali někteří právníci bonam fldem v době uza~ 
vření smlouvy trhové, S a b i n II s a jiní po něm v době tradice. Třetí 

mínění, jež zastává P a u I u s, že bona fldes má tu býti zároveň v době, 
kdy smlouva trhová se činí, i v době, kdy věc se odevzdává, bylo, jak 
se podobá, přijato též od J u s ti n i a n a. Odpadne~1i později počáteční 
bona fldes, není to na závadu vydržení: mala fides superveniens non nocet. 
Pravidlo toto platí v právu Justinianském pro nabytí úplatné i pro bez~ 
platné. Podobá se však, že v právu klasickém mala fldes superveniens při 
usucapio škodila, jestliže věc byla nabyta ex causa lucrativa. 

D. Má~li usucapio se dokonati, musí držení, nabyté iusto titulo a bona 
fide, trvati nepřetržitě dvě I é t a při pozemcích, jed e n r o k při věcech 

movitých. Doba vydržecí jest tempus continuum a stačí, že poslední den její 
se počal. . 

Usurpatio, t. j. pře trž e n í usucapionžs, nastane pozbytím držby. 
I když dřívější držitel nabude později zase držení, musí se počíti usucapio 
znova. Zahájením procesu (lžtis contestatione) usucapio se nepřetrhuje, jen 
že žalovaný, který vydržel věc za trvání procesu, má býti přes to odsouzen, 
jestliže žalobce byl vlastníkem věci v době litiskontestace. Za jistých okol~ 
ností s t a v í se usuc apio, t. j . dokud jest tu ta neb ona překážka, držení 
nemůže jít! dále, odpadne~li však překážka, běží dále, kde dříve přestalo. 
Stavení takové nastupuje jmenovitě, když věc jest ve vlastnictví osoby, proti 
které usucapio nemá místa (v. doleji E). 

Druhdy prospívá někomu k vydržení také doba po kterou sám nedržel. 
Děd i c nastupuje ve stav vydržecí zůstavitelův (in usucapionem succedit) 
.a po kr a č uj e tedy bez přetržky ve vydržení od tohoto započatém, byť by 
.se sám ještě neuvázal v držbu věci, jen když mezi tím nikdo jiný jí nedržel. 
Ba může se státi, že usucapžo se dokonává již v době, kdy ještě hereditas 
:iacet. Jelikož tu jde pouze o pokračování ve vydržecím' poměru zůstavite~ 
lově, dokonává se usucapžo od zůstavitele započatá, byť i dědic měl malam 
lidem. Naopak zase dědic nemůže přes svou bona fides vydržeti věci, kterou 
držel zůstavitel, nemaje žustum initium. Kdo nabyl držby z důvodu, zaklá~ 
,dajícího s u k ce s s i s ing u I á r n í, počíná vydržení nové. N áležitosti vy~ 
držení, jmenovitě bona fides posuzují se proto podle osoby jeho. Původně 
nemohl žádný singulární sukcessor vpočísti sobě vydržecí dobu svého aukto~ 
ra. Teprve časem by I alespoň leg a t á ř a podle reskriptu císařů Severa a 
Karakally též kupec oprávněn ke vpočtení vydr.žecího času před~ 

,chůdcova (accessio temporis vel possessionžs), předpokládajíc, že držení před~ 
·chůdcovo přešlo na zástupce bez přetržení a hodilo se samo též k vydržení. 

E. Při některých věcech, třebas držitel jich nabyl iusto titulo a bona fide, 
nemá místa usucapio. Jmenovitě jsou mimo res extra commercium z ní vy~ 

238 

loučeny především res furtivae podle XII tabulí a zákona A t i n i o v a (asi 
z polovice 2. století př. Kr.), res vi possessae podle zákonů P I a u t i o v a a 
J u 1 i o v a, jakož i věci, darované místodržícímu provinúe proti zákonu J u~ 
li o v u de repetundis. Při všech těchto věcech odpadá překážka vydržení 
(vitium rei purgatur) tím, že věc se dostane zase v moc vlastníkovu nebo 
tomuto stalo se alespoň mOŽÍlo ji vindikovati. Podle zákona XII tabulí nemo~ 
hou býti nabyty usucapione: pře d d v o ř í (forum) hrobky a s p á len i š t ě 
mrtvého (bust~m), p r u hrne z ní uvnitř šířky pěti stop jakož i res mancipi 
ženy, které ona, jsouc vporučenství agnatů, zcizila sine auctoritate tutoris. 
Z usucapio jsou vyňaty též veCl, náležející a e r a r i u nebo f i s k u, jakož 
i věci, jichž z c i z e ní , jest z a p o věd ě n o zákonem. Magistratská zápověď 
zcizení vylučuje vydržení, jen když 'nabyvatel vědělo ní. 

Vydržitel nabývá usucapione vlastnictví guiritského, a to nejen, když 
byl před tím již vlastníke~ bonitarním, nýbrž i když, nabyv věci od nevlast~ 
níka, byl pouze bonae fidei. possessor. Tím zaniká pak vlastnictví posavad~ 
ního vlastníka, nikoli však též žura in re aliena, ležící na věci. Naopak příslu~ 
šejí vydržiteli též práva (pozemkové 'služebnosti), spojená s věcí vydrženou. 
J estliže kdo nabude usucapione vlastnictví otroka, který jest statu liber , 
nezkracuje se tím otrokovi naděje na dosažení svobody, bude~li splněna 
výjimka nebo vyprší~li lhůta . 

ll. Longi temporžs praescriptio. Usucapio byla ústavem práva civilního 
a zakládala dominium ex iure Quiritium. Proto nemohli jí býti účastni pere~ ' 
grinové bez komercia a nebylo lze jí užíti na pozemky provinční. Zde i tam 
byla však pociťována potřeba stejného pojištění poměrů vlastnických, jaké 
skýtala usucapio. K tomu konci byla podle konstitucí císařských nejprve 
t omu, kdo držel p o zem e k provinční v klidu po delší dobu, nabyv 
držení jeho iusto titulo a bona fide, udělena naproti žalobě vlastníka a zástav~ 
ního věřitel,e obr a n a, zvaná praescriptio longae possessionis nebo longi 
t emporis. . 

Obrany této, o které se děje první zmínka teprve za Severů, bylo pak 
užito i n<l; m o v i t é věci, když je držel peregrinus, ba ona měla konečně 
-průchod i pro občany římské strany věcí movitých a italských pozemků. 
Kdežto původně longa possessio opatřovala pouze obranu držitelovu proti 

·žalobě věcné , byla později na jejím podkladě udílena actio žn rem o vydání 
věci, působivá i proti dřívějšímu vlastníku samému. Tím nabyla longi temporis 
praescriptio úplně povahy vydržení práva vlastnického, ovšem ne 
·quiritského. 

Pro langi temparis praescriptio byly stanoveny celkem náležitosti usu= 
·capionis. Odchylky byly hlavně tyto: Dob a vydržecí, lcmgum tempus, byla 
stanovena na des e t let inter praesentes, t. j. když vydržující a vlastník 
p dzemku měli svoje bydliště v téže o b c i, na d v a c e t let inter absentes, 
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t. j. když bydleli v různých obcích.1 K vydržení proti obcím žádalo se v.še~ 
obecně držení 20leté. Longi temporis pr aescriptio pře trh o val a se nejen 
pozbytím držby, nýbrž též zahájením pro~esu vlast~ic.kéh~ proti držit:li ~ 
Accessio possessionis měla při longi temporzs praescrzptlO mIsto ve prospech 
každého singulárního sukcessora. Z longi temporis praescriptio vyloučeny 
byly věci c í s a ř o v y a věci ne z let i I c ů. 

III. Vy drž e n í pod 1 e p r á va J u s ti n i a n o v a. 

A. Justinianovou konstitucí z r. 531 byly sloučeny usucapio a. 
longi temporis praescriptio v zřízení, zvané u nás vydržením řád n Ý m. Doba. 
vydržecí jest stanovena při věcech movitých na tři léta, při pozemcích, vše~~ 
druhu na des e t nebo d va c e t let, a to na deset let, když by vlastnlk veCl 
a vydržitel měli své bydliště v téže p r o 'v i n c i i (int~r praese~tes), na dvacet 
let, když by ten měl bydliště v jiné provincii nežlI onen (znter abse~tes)~ 
Když by strany v době, co běží vydržení věci nemovi~é, .~ydli~~ě s~?Je.po, 
jistou dobu měly, po jistou dobu neměly v téže. provlncll, m.aJI POCl:~tI s.~ 
dvě léta nepřítomnosti za jeden rok přítomnostI a naopak. JInak se zadaJ1 
pro všecky věci společné náležitosti usucapionis a longi terr:poris})raes~r~~· 
tionis. K věcem toho neb onoho vyd r žen í nes ch o p n y m pnbyly Jeste 
ne m o v i t é věci kostelů a nadací a bylo ustanoveno, že vydržení věcí do:: 
tálních má se počíti teprve od té doby, kdy dos spadne na manželku. Přes .. 
to, že dřívější dvojí vydržení sloučeno bylo v jedno, užívá se v J ust~nianově· 
zákonodárství o vydržení movitých věcí obyčejně výrazu usucaplO, o vy:: 
držení pozemků však jména longo tempore (longa possessione) capio a na:::; 
hrazuje se jménem tímto usucapio, kdekoli ve starších pramenech odnášela. 

se k pozemkům. 
B. J u s t i n i a n (r. 528) udělil tomu, proti kterému žaloba vlastnická 

jest neúčinná pro jemu příslušející praescriptio X1!X ve~ .1!X~x, ann?rum,. 
jestliže byl nabyl drž b y věci bona fide, pozbyl::lI pozdeJI drzenl, a~tlOnem 
in rem na vydání věci. Tím bylo zavedeno nové vydržení práva vlastnIckého,. 
t. j. vyd r žen í mim o řád n é (t. zv. praescriptio longíssimí tempor,is). 
K němu se žádá, jak již pověděno, aby vydržitel byl držení nabyl bona fzde~ 
Co do ostatních náležitostí rozhodují zde zásady promlčení žalob. Iustus 
titulus se tedy nežádá a mohou vydrženy býti i věci, které jsou vyloučeny 
z usucapio a longi temporis praescriptio. Vydržení mimořádné dokonává se· 
teprve projitím třice. ti let, nebo, jde::li o vydržení proti kostelům nebo 
zbožným nadacím, po 40 letech. . 

1) Mo.'XQa.e; VOfA:fíe; no.Qo.YQo.CP11 -COLe; ()L'Xo.í.o.V ~hí.o.v ,EO'X~'XÓ(JL 'Xo.L ~VEU -CLVO~ ~f-LCP~,O~'Y]
-CÝ)O'Effie;· EV -CU vOf-LU yEVOf-LÉVOLe; nQoe; f-LÉv -cove; Év o.AAO-CQLq. nOAEL ()Lo.-CQEL~OV-Co.~ E-cmv EL'XOO'L. 

O,QL{}f-L<'i? ~E~o.LoiÍ1;o.L, -cove; ()E EnL -cYje; o.'Ů-cYje; E-CWV M'Xo.. S e v e r u set A n t onI n u s, a. 199,. 

P. EGU I. 267; cf. P. Strassb. 22. 
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§ 106. 

OCCUPATIO A NÁLEZ POKLADU. 

1. K věcem jsoucím bez pána (res nullius) , nabývá se vlastnictví pou:: 
hou o k u pac í, t. j. jednostranným vzetím věci v držbu, kterým se provede 
fakticky vůle nabýti věci za vlastní. Occupatio jako způsob nabytí práva 
vlastnického byla tu zajisté před ostatními skutečno~tmi, zakládajícími vlast:: 
nictví. Podle názorů římských právníků jest occupatio přímo historickým 
východištěm práva vlastnického.1 V právu římském, na kolik je známe, jest 
připuštěna ovšem již jen v mezích užších. 

Okupací lze nabýti práva vlastnického, je"li předsebrána: 
1. na věcech, které ne byl y ještě n i kdy ve v I a s tn i c tví, jako jsou 

ostrovy v moři nově vzniklé, opuštěné řečiště a ostrov povstalý v řece, 

jsou::li břehy ager limitatus, plodiny mořské a divoká zvířata všeho druhu. 
Z věř loviti a honiti bylo u Římanů volno každému i na pozemku cizím . 
Zvláštní právo honební, podle něhož okupace zvěře by příslušela jen 
určitým osobám, na př. vlastníku pozemku, není známo Římanům. Ale 
vlastník půdy jest oprávněn zabrániti, aby lovec na ni nevkroči~. 

2. Okupant nabývá vlastnictví věcí, které posavadní vlastník p u s ti 1 
z držení svého s úmyslem, aby se jich zbavil (res pro derelicto habitae). 

3. Za res nullius pokládají se také res hostiles, t. j. věci náležející 
nepřátelskému státu nebo jeho poddaným. Vojskem dobyté pozemky a jím 
ukořistěné movité věci nepřátel připadají ve vlastnictví státu. Vedle této 
ve ř e j no p r'á v n í, válečné okupace naskytuje se ještě occupatio, kterou 
jisté . res hostžles stávají se přímo vlastními okkupanta soukromého. Před:: 
mětem okupace s o u k r o mop r á vn í jsou dílem ony nepřátelům náležející 
věci, které při započetí. války nalézají se v římském území, dílem věci 

cizinců, jichž stát nebyl v poměru spolkovém se Římany, dílem osoby 
těch i oněch cizinců samy. Věci a lidé tito stávají se vlastními jednotlivce, 
který se jich zmocnil. Věci, které byly nejprve římským vlastníkům odňaty 
od nepřátel a na těchto později zase dobyty, připad~jí podle stejných 
prilvidel státu nebo soukromému okupantovi. Pouze věci, strany kterých 
má průchod ius postliminii, připadají, jakmile jsou zase odňaty nepřátelům, 
ihned ve vlastnictví dřívějšího vlastníka římského. 

II. P o k I ad e m (thesaurus) rozumíme drahocenné věci, skryté po delší 
dobu v pozemku, jejichž vlastníka ndze vypátrati.2 Podle práva, zavede:: 

1) Dominium rerum ex naturali possessione coepisse Ne r v a filius ait eiusque rei 
vestigium remanere in his, quae terra mari coeloque capiuntur: nam haec protinus 
eorum fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint. D. 41, 2, 1, 1. Paul. 

2) T h e s a u r u s est vetus quaedam depositio peculliae, cuius non exstat memoria, 
ut iam dominum non habeat: sic enim fit eius qui i n ven e rit. D . 41, 1, 31, 1. Paul. 
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ného za principatu, spadl každý nalezený poklad původně na fiskus. Císař 
Had r i a n však ustanovil, že vlastnictví pokladu nabývají rovným dílem 
n á I e z c e a v I a s t n í k pozemku, ve kterém poklad byl nalezen. N alezL:li 
kdo poklad ve vlastní půdě, měl jeho nabýti samojediný. Nalezl::li však 
kdo poklad v cizí půdě, hledav jej úmyslně a bez povolení jejího vlastníka, 
měl poklad celý spadnouti na vlastníka pozemku. Tato právní pravidla 
o nabytí pokladu byla pak po mnohém kolísání pozdějšího zákonodár:: 
ství přijata od Justiniana. 

§ 107. 

N AB YTt AK C E S st A S MtŠ E N tMo 

1. Vlastnictví věci za~ahá též vše, co s ní bylo spojeno jako část její 
( t. zv. n aby t í a k c e s s í). 

A . Vlastníkovi p o zem k u náleží země, kterou řeka ponenáhlu na 
pozemek na p I a v i I a (nanesla per alluvionem), nebo znatelný kus země, 
který, byv silou vodní od tr žen odjinud, přibyl k pozemku a srostl s tímto 
pevně, zvláště tím, že v něm se zakořenily stromy, připlulé na stržené zemi 
(t. zv. avulsio). 

Opustí::li veřejná řeka svoje posavadní řečiště, nabývají vlastnictví 
() p u š t ě n é hoř e čiš t ě (alveus r:elictus) bez dalšího, zvláště bez okupace, 
vlastníci pozemků, ležících podél obou břehů, v ten způsob, že každá část · 

Ťečiště připadá nejbližšímu pozemku pobřežnímu . Totéž platí, když po:: 
vstane ve veřejné řece ostrov (insula in flumine nata) . Vznikne~li 
tedy ostrov uprostřed řeky, kde tato má břehy zcela rovné a rovnoběžné, 
připadá vlastnictví jeho vlastníkům obou břehů v ten způsob, že hranici 
tvoří dílem čára, tažená prostředkem řeky, dílem linie, vedené na onu čáru 
kolmo z mezních bodů pozemků pobřežních. Leží~li však ostrov jen v jedné 
polovici řeky, připadá celý pouze vlastníkům bližšího břehu podle šířky, 
kterou jejich pozemky mají při řece. 

Rozšíření vlastnictví pobřežního pozemku prostě per alluvionem nebo 
avulsionem nastupuje pouze in agro arcifinio, nikoli též in agro limitalo. 
Rovněž ' alveus relictus a insula in flumine nata nepřipadají samy od sebe 
pobřežníkům, kdy běží o ·řeku, ohraničenou pozemky, které jsou agri limitati. 
Nebo tu se pokládají opuštěné řečiště a nově vzniklý ostrov za res nullius 
.a stávají se vlastními kteréhokoli okupanta. 

B. Podle zásady superficies solo sedít vztahuje se vlastnictví pozemku 
1. též ke všemu, co na pozemku bylo s á z e n o nebo set O . Sazenina 

stává se součástkou pozemku teprve tím, že zapustila v něm kořeny . Jde::li 
však o setbu (satio) , připadá semeno vlastníkovi pozemku již setím samým. 
1 když později rostlina, zvláště strom, se oddělí zase od půdy, nespadá zpět 
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na dřívějšího vlastníka. Ale tomuto dává se pro nárok na náhradu actio 
in rém utilis. 

2. Rovněž náleží vlastníkovi půdy ' vše, co bylo z a s t a věn o do ní 
. nebo do stavení na ní zbudo:vaného, nechať stavěl on ,sám nebo kdokoli 
jiný. Bylo::li stavěno stavivem cizím, o ž i vn e tím, že stavivo později odloučí 
se od pozemku, zpravidla zase dřívější vlastnictví a může pak k platnosti 
býti přivedeno vindikací odloučeného staviva. Za rozpojení staviva nemůže 
však tento vlastník nikdy žádati a odepírá se jemu jak vindicatio zasta:: 
věného tak i actio ad exhibendum, nesoucí se k jeho oddělení. Zapo:: 
věděItě zákon XII tabulí, by stavivo, 'stavši se součástkou budovy (tignum 
iunctum aedibus) , nebylo od ní zase odlučováno . Tatáž zápověď postihuje 
též v i nič n' tyč e, vsazené do vinice (tignum iunctum vinea) . Za to v pří:: 
padě tom, že bylo do budovy zastavěno stavivo jinému odcizené (tignum 
furtivum) nebo byly do cizí vinice vetčeny odcizené tyče viničné, přísluší 
osobě, která odcizením vzala škodu, proti tomu, kdo ať mala ať bona lide 
zastavil stavivo nebo vsadil tyče nebo je drží se stavením nebo s vinicí, 
jejichž součástkou jsou, ze zákona XII tabulí aclio de tigno iuncto na 
pokutu, rovnající se dvojnásobné hodnotě staviva . 

C . J sou::li spojeny v jeden celek věci m o v i t é; majíce jedna povahu 
věci h I a v n í, druhá povahu věci ve dle 1 š í, náleží celek vlastníkovi věci 
hlavní. Pozdějším zrušením spojení o ž i v ne zase dřívější vlastnictví věci 
vedlejší jen, když oním spojen,ím věc vedlejší nebyla splynula úplně v jedno 
s věcí hlavní, na př. když drahokam byl vsazen do prstenu nebo kolo 
bylo přiděláno k vozu nebo když rámě bylo připevněno k soše pouhými . 
sponkami (plumbatura). Tu pak dřívější vlastník věci vedlejší může po:: 

. žadovati odloučení jejího actione ad exhibendum. Ale když na př. s kovovou 
sochou cizí rámě bylo spojeno svařením kovů nebo sletováním (ferrumi:: 
natio), zaniká ďřívější vlastnictví ramene nadobro a neoživne zase zruše::: 
ním spojení. Výjimečné právo platí o obr a z í c h. Podle mínění, které přes 
-odpor některých právníků ovládlo klasickou pravovědu a bylo přijato 
též od-Justiniana, jest, když bylo malováno na cizí desce, malíř vlastníkem 
obrazu.1 Naproti tomu, byla::li pop s á n a cizí deska neb jiný materiál, 
náleží zhotovené dílo vlastníku hmoty, ku psaní použit~.2 

II. Jestliže se spojí více movitých věcí, nejsouce ta věcí hlavní, ona 
věcí vedlejší, má to po případě různý účinek na právo vlastnické. Byly::li 

1) Si quis in aliena tabula pi n x e ri t, quidam putant tabulam picturae cedere, aliis 
videtur picturam tabulae cedere; sed nobis videtur melius esse, tab u 1 a m pi ct u r a e 
cedere: ridiculum est enim pictu r am Apellis vel Parrhasii in a c cessi ~ 
{l nem vilissimae tabulae cedere. 1. 2,1,34. 

2) Lit t e r a e quoque, licet aureae sint, perinde chartis membranisve cedunt, ac si 
5 010 cedere sole nt ea, quae inaedificantur, aut inseruntur. I. 2, 1, 33. 
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s I i ty věci různých vlastníků (tekutiny, roztavené kovy) v jednu hmotu, 
zůstává, jestli lze věci ty zase od sebe odloučiti (jako stříbro od olova), 
každiT vlastníkem své věci a může na držiteli odloučení - jejího žádati. Pakli 
však nelze věcí bez nepoměrného nákladu více od sebe odděliti (jako 
když bylo slouéeno stříbro jednoho . se stříbrem druhého nebo stříbro se 
zlatem), nabývají dřívější vlastníci věcí slitých spoluvlastnictví k celé hmotě, 
a to každý v poměru hodnoty, kterou měla jeho věc. Byly~li pak s m í~ 
š e n y věci suché (obilí, ovoce), náležející různým vlastníkům, podržuje 
zpravidla každý z nich své vlastnictví. Jen když nelze více postaviti na 
jisto, komu jednotlivá věc náleží, přísluší každému z nich naproti držite~ 
lovi smíšeniny actžo in rem na vydání poměrné části její.1 Smísí::li kdo 
cizí pen í z e· se svými vlastními, stává se výhradným vlastníkem cizích 
peně~. Dřívějšímu vlastníkovi jejich vzchází však proti němu právo po:: 
hledávky na vydání toho, oč se obohatil, po případě na náhradu škody. 
Pro uvedené případy platí krom toho společné pravidlo, že smíšení věcí, 
učiněné z u sne sen í jich vlastníků, způsobuje vždycky spoluvlastnictví. 

§ 108. 

NABYTÍ SPECIFIKACí. 

Zpracoval::li kdo svou v I a s t n í věc ve věc n o vou, zůstává vlastníkem 
nové, vyrobené věci, nejinak, než když věc byla přetvořena ve tvar nový 
beze všeho přičinění lidského. Ale což, když věc zpracoval pro sebe ne:: 
v 1 a st n í k? Náleží tu vlastnictví nové věci vlastníkovi dřívější věci nebo 
zhotovitelovi nové? Mluvíme tu o nabytí práva vlastnického s pec i f i:: 
k a c í. Věc nová pak jest vytvořena nejen, když jest vyrobena nová látka, 
na př. olej z oliv nebo mošt z hroznů, nýbrž i když jest přetvořena pouze 
podoba věci v ten způsob, že jeví se býti věcí novou, na př. když se urobí 
z vlny tkanina nebo z prken loď nebo skříň, z kovu nádoba, socha, prsten. 

O tom, kdo nabývá práva vlastnického specifikací, rozcházelo.se mí~ 
nění klasických právníků. Rozhodnými tu byly, jak se podobá, hlavně 
nauky filosofické, k nimž ti neb oni právníci se hlásili. Pro k u I i a n é vy:: 
cházejíce z té myšlenky, že forma (eMo~, species) převládá nad hmotou, 
přisuzovali vlastnictví věci, zhotovené zpracováním látky cizí, zhotovitelovi. 
Naproti tomu zastávali S a b i n i a n é, na· něž působil materialismus stoický, 
že k věci, zhotovené zpracováním látky cizí, trvá dřívější právo vlastníka 
hmoty. Konečně ujalo se u právníků římských mínění střední. Podle 

1) Si frumentum duorum non voluntate · eorum confusum sit, competit singulis in 
rem actio, in »)quantum paret in illo acervo suum cuiusque esse.« D. 6,1, 

5 pro ,UIp. (Pomp.) 
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ně?o zhot~vi~el nabýv~ k věci, vyrobené z cizí látky, vlastnictví jen ten~ 
kr~~e, ~dyz ~ec y nel~e VIce zase uvésti na dřívější podobu látky, předpoklá:: 

. daJIc y z~rov:n, ze lat~a nebyla res furtžva. \le všech ostatních případech 
podrzuJe vsak vlastnlk látky své dřívější právo vlastnické. 

y Justiyni~n s~hválil.mínění střední, určuje je v ten způsob, že nová 
v~c, yv~tvorena .z lat~y CIzí, nedá .. li se více uvésti v dřívější způsobu, má 
n~lezetyl z~otovlt:lo;,l, ,jen když při zpracování jednal bona {ide, t. j. ne:: 
veda, z~ ~atka naleZl JInému. Též pochází, jak jest nejpodobnější, teprve 
od J u,shn,lana do.d~tek, že specifikant, který zhotovil věc dílem z látky 
~last~l, .dtlemy,z y~~~l,na~ývá y~~hr~dného vlastnictví jejího, nechať jesť lze 
Jl ~vesh v dnveJsI podobu clh nIC. Ovšem př~dpokládá se i tu, že zho~ 
tovItel zpracoval cizí látku bona fide. 

§ 109. 

NABYTÍ PLODŮ. 

y I.; P I o di n ~ v.ěci, sta:še se oddělením od věci plodné (s e par a c í) 
V:C~l samost~tnyml, spadají bez dalšího zpravidla na v I a s t n í k a plodné 
:.e~l. ! o platí o všech plodinách, nechať jsou fructus v právnickém -smyslu 
clh nIC. 

. ,Co ~e dotýče ,plodin. v~cí'y ~teré náležejí mezi p I o d y ve srn. práv:: 
n~ck~m, J,est vl~:~~lk plodlve veCl z nabytí jich vyloučen, má~li kdo jiný 
vec~e pravo, tezlh pro sebe fructus oné věci, jako majetník fundž vecti:: 
galls, (e~fyteuta) n~?o, usufru~tuář věci plodné. Mezi těrriito jest pak ten 
rozdtl, ze on~~ nabyva vlastnIctví plodů bezprostředně se par a c í jejich, 
u s u f ~ u kyt ~ a r pak te~rve per cep c í jejich. Kdo má proti vlastníkovi 
plodne ve CI pouze oblIgační nárok na přisvojení si plodů, jako . hlavně 
pac h ~ Ý ř, , nabývá ;l~~tnictví jejich tím; že je béře v držení s povolením 
v~astnlkovY,m. ~.~byva plodů .uchopením, ale jen z práva a z vůle posavad:: 
n~ho ~l,astnlka JeJIch. Nabytí Jeho jest tedy odvozeným, vlastně jen 'zvlášt:: 
nIm pr,lpadem ,nabytí tradicí. Naproti tomu uskutečňuje se percepcí usu:: 
fruktu.aro;ou ja.ko sep~rací emf~t~utovou nabytí původní. Nabývajíť oba 
vlastnlctvl plodu neodvIsle na vuh a právu nynějšího vlastníka věci hlavní. 

, yI,L :':ezi osoby, ~terými se vylučuje vlastník věci z nabytí plodů jejích, 
naleZl. tez bonae {idez possessor. Poctivý držitel věci plodivé nabývá totiž 
v~as~nlctví vešker?ch plodů jejích, a to pouhou se par a c í. V pozdější pravo:: 
vede opan~valo, ze bona fides tu musí býti pokaždé v době separace. Avšak 
bonae fidez possessor nabývá fructus, i když věc plodivá jest vyloučena 
z vydržení řádného. 
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V právu klasickém platilo, že když vlastník hlavní věci ji v i n d i~ 
k u je na bonae {Zdei possessorovi, musí tento, prosoudí::li, zároveň s hlavní 
věcí vydati plody, těžené po litiskontestaci. Ale podle nejnovějšího práva 
vzchází zahájením vlastnického procesu o hlavní věc pro poctivého držitele 
povinnost, vítěznému žalobcovi vydati též ty plody, které byly těženy již 
před procesem, avšak v době zahájení jeho jsou ještě nespotřebeny (t. zv. 
fructus extantes). Bonae {idei possessor získá tedy trvale pouze plody před 
procesem spotřebené (fysicky nebo zcizené). Hledíc k tomu praví se v Justi~ 
nianské kompilaci o bonae {idei possessorovi, že fructus consumptos suos 
facit nebo' že fructus ·.interim suos facit . ' 

IV. PRÁVNÍ OCHRANA VLASTNICTVÍ 

A DRŽBY. 

A. ACTIONES IN REM. 

§ 110. 

REl VlNDlCA TlO. 

1. Vlastnictví jest od práva chráněno především tím, že vlastníkovi 
přísluší proti každé~u, kdo drž í věc proti jeho vůli, actio in rem, zvaná 
rei vindicatio. Rei vindicatio příslušela před Justinianem pouze vlastníkovi 
q u i rit s k é m u.1 V procesu per legis actionem vindikant, chopiv se věci 
přítomné na soudě (in iure) , tvrdil na př.: »Hunc ego hominem ex iure 
Quiritium meum esse aio.« Podle toho zněla intentio písemní formule 
vindikační (formula petitoria): »Si paret hominem Stichum ex iure Qui= 
ritium A. Agerii esse.« V J u s ti n i a n s k é m právu, jež zná pouze jediné 
vlastnictví, rei vindicatio přísluší vlastníkovi vůbec. 

II. Rei vindicatio pře d p o k I á d á 
1. co dotýče se ž a lob c e, že on jest v I a s t n í ke m vindikované věci, 

který ji ne drž í. S p o I u v I a s t n í k o v i přísluší žaloba vlastnická jakožto 
vindicatio partis. 2 

1) K ochraně vlastnictví per e g ri n ů a vlastnictví k pozemkům pro v i n ční m byla 
poskytována a cti o podle obdoby reivindikace. Bon i tar ní h o vlastníka chránil praetor 
v různých případech různými žalobami. které materialně se spravovaly celkem stejnými 
pravidly jako r e i v i n d i c a t i o. Z nich jest P u b li ci a n a in r e m a c ti o. 

~) Par s tato má býti udána určitě; pouze výjimkou jest připuštěna v i n d i c a t i o 
in cer t a e par tis. na př. »q u a n tam par tem par e t in e o fu n do. q u ode a g i tur. 
a c t o ri s e s s e«. G a i. 4. 54. 
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Pře dm ě t vindikace musí býti od žalobce určitě označen. Zpravidla 
může jím býti pouze jednotlivá věc, určená individuálně. Odchylkou 
odtud při vindicatio gregis žalobce vindikuje stádo jako celek. Získá tím 

, zejména tu výhodu, že zvítězí v procesu již, když se jemu podaří doká~ 
zati své právo vlastnické pro většinu . kusů,l a bude musiti pak žalovaný 
jemu vydati i ostatní kusy, leč by o tom neb onom kuse dokázal že 
náleží někomu jinému.2 ' 

2. Co se týče ž a lov a n é h o, rei vindicatio přísluší proti tomu, kdo 
drž í věc proti vůli vlastníkově, a to jako držitel v právnickém smyslu. 
Teprve v právu podiokletianském a v J ustinianském réi , vindicatio pro~ 
pouští ~e jak proti držiteli tak i proti každému detentorovi.s Podle usta~ 
novení Konstantinova však může žalovaný, ' drží~li p' o zem e k za jiného, 
jmenováním tohoto odvrátiti od sebe proces (t. zv. nominatio neboli lau:: 
datio auctoris). N epřevezme~li dominus nominatus proces na místě žalo~ 
vaného detentora, převede se držení na žalobce, na něhož bude musiti 
dominusnominatus, bude~li se domáhati později svého vlastnictví, nastou:: 
piti sám reivindikací. 

Jako proti actiones in rem vůbec není také proti reivindikaci držitel po:: 
vinen na se vzíti proces (rem defendere), srv. § 77, II, C. Ale odepírá::li žalo:: 
vaný podstoupiti proces řádným způsobem - a k tomu náleží v řízení kla:: 
sickém též, aby dal vindikantovi jistotu (satisdatio iudicatum solvi) -
převádí se držení věci na vindikanta, ale tak, že onomu zůstane volno příště 
přivésti k platnosti své právo procesem, ve kterém bude musiti vystoupiti 
jako žalobce. Tato translatio possessionis uvádí se ve skutek při vindi:: 
kaci pozemku skrze interdictum Quem fundum, propuštěné vindikantovi 
jak proti skutečnému držiteli pozemku, tak i proti tomu, qui dolo malo 
fecit, quo minus possideret . Při vindikaci věci movité praetor přímo zmocnil 
vindikanta, aby si sp.ornou věc prostě vzal s sebou (dud vel ferri iubere). 
N ebyla::li věc ta přítomna in iure, mohlo, jak se podobá, býti nastupováno 
na žalovaného, aby ji dopravil na soud. , Právním prostředkem k tomu 
sloužícím byla nepochybné personalis actio ad exhibendum, která měla 
místo rovněž nejen proti držiteli věci, nýbrž i proti tomu, qui dolo desiit 
rem possidere. 

V Justinianském právu zprostředkuje se translatio possessionis vždy 
prostě soudcovským nařízením jejím, vykonatelným manu militari, a to 
v případě" že by žalovaný popíral držby, po provedeném, důkazu jejím. 

1) Grex enim non singula corpora vindicabuntur. D. 6.1.1,3. Ulp. 
~) Zda jest tento případ onen »unus casus«. kdy »qui possidet actoris partes optinet 

(I 4. 6. 2). jest spomo. 

3) Může tedy event. sám držitel býti žalobcem; někteří považují tento případ za 
shora uvedený »unus casus«. 
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Výjimkou je v J u s ti n i a n s k é m právu proti tomu, kdo vpravdě věc 
ne drž í (t. zv. fictus possessor) propuštěna rei vindic atio: neboť kdo 
předstíraje, že drží věc, předsevzal litiskontestaci s vindikantem (qui liti 
se obtulit) nebo ze zlého úmyslu, aby ušel procesu, zcizil nebo zničil věc 
(qui dolo desiit possidere) , mají býti odsouzeni, jako by vskutku drželi.

1 

I když fictus possessor, byv odsouzen, uspokojil vindikanta, nevylučuje 
se tím rei vindicatio proti skutečnému držiteli. 

3. Kďo hodlá nastupovati na jiného vindikací věci m o v i t é, jest 
oprávněn požadovati, aby odpůrce věc položil k soudu (exhibere) . Pří:: 
tomnost věci in ži1re poskytá pak žalobci možnost ohledáním jejím na 
jisto postaviti, zdali věc, kterou drží odpůrce, jest totožna s tou, ke které 
se táhne právem vlastnickým. Nároku tomu slouží civilní personalžs actio 
ad exhibendum.2 Přísluší proti každému, kdo má věc ve své faktické moci 
jako possessor, podle pozdějšího práva třebas jen jako pouhý detentor, 
jakož i proti tomu, qui dolo desiit possidere. Je::li věc, kterou žalobce 
zamýšlí vindikovati, spojena s jinou věcí jako její součástka, jejíhož od:: 
loučení lze požadovaři, směřuje actio ad exhibendum k tomu, aby držitel 
předložil ji odloučenou od věci hlavní. Teprve po tomto odloučení bude 

možná vindicatio věci vedlejší.3 

III. Rei vindicatio smě ř u jek tomu, aby rozsudkem bylo postaveno • 
na jisto vlastnictví vindikantovo. Kromě toho přivádí žalobce reivindikací 
k platnosti p r á vn í n á r o k, aby jemu byla vyd á n a věc a. plněna causa 
rei, t. j. vše, co by mel, kdyby jemu byla věc vydána v době, kdy proces 
se počal. V procesu spí sem n Ý m i .f o r mul e m i mohl též při reivindi:: 
kaci rozsudek odsuzující zníti pouze na určitou sumu peněžnou. Ale rei 
vindicatio byla actio arbitraria. Měl tedy iudex, nalezl::li právo vindi:: 
kantovi, předem uložiti žalovaném~ vydání věci cum omni causa a teprve, 
když by žalovaný tomu nevyhověl, jeho odsouditi k sumě peněžné (litis 
aestimatío) , která po případě byla určena od žalobce přísahou oceňovací 
(iusiurandum in litem). Byla::li zaplacena litis aestimatio, pokládalo se za 
to, jako by žalovaný byl věc od žalobce koupil. V J u s t i n i a n o v ě právu 
mohl žalobce voliti buď přímé vynucení vydání věci (manu militari) nebo 

odsouzení žalovaného v penězích. 

') Sin autem, cum a Titio petere vellem, aliquis dixerit se possidere (et ideo li ti 
S e op tul i t , et hoc ipsum in re agenda testatione probavero, omnimodo condemnandus 
est Tr.). § 3. (Sed et is qui ante litem contestatam d o I ode s i it r e m p o s s i der e, te~ 
netur in rem actione. Tr.) D. 6, 1, 27· pr. Paul. 

2) Byla zavedena hlavně za tím účelem, aby provedena byla nahoře dotčená tra n s~ 

I a t i o P o s s e s s i o n i s věci movité. 
3) Také může vlastník věci movité, která se dostala na cizí pozemek, domoci se 

a cti o n e ad ex h i b e n dum toho, že jemu bude dovoleno, odnésti si svou věc, na př. 
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o povinnosti žalovaného k vyd á n í věc i cum omni causa jest uvésti 
podrobněji toto: 

1., N ~ m ů ~ e:: I i ža!ovaný vyd a ti v ě 'c v~bec nebo ne neporušenu 
. z e s ve. v I n

v

y, Jest pOVInen k náhradě škody. Zalovaný bonae fidei pos= 
sessor Jest vsak takto odpověden teprve od počátku procesu, kdežto malae 
fidei possesso!' ~tojí j~ž před početím procesu za omnis culpa; po početí 
procesu stupnuJe se Jeho odpovědnost až k ručení za náhodu. Učinil::li 

držitel vrácení v~ci ne~ožným ze zlého úmyslu nebo ' zpěčuje::]i se, jsa již 
odsouzen, vydatI věc, Jest připuštěno iusiurandum in litem žalobcovo. 

2. Ca.usa rei zavírá hlavně p I o d y věci vindikované. Bonae {idei 
poss~s~~r Jest podle práva J u s t i n i a n s k é h o povinen vydati nebo na:: 
hradlÍ1 ,J.en ony plody, které měl ještě při početí procesu, jakož i ty, které 
po zahaJení procesu vytěžil neb svou vinou zanedbal vytěžiti. Malae fidei 
~osses~or však musí krom toho nahraditi též všechny před procesem spo:: 
trebene a zanedb.a~é plody a stojí po vzejití procesu i za ony plody, které 
by byl mohl těŽitI vlastník. N á k I a d, učiněný na plody, srazí se z plodů 
jež mají býti vydány.1 ' 

IV. Mezi obr a na m Í, příslušejícími proti reivindikaci, jsou pozoru:: 
hodny hlavně: 

1: Exceptio doli, kterou zjednává žalovaný platnost svému vzájemné:: 
mu naroku na náhradu n á k I a d u, učiněného na věc. A to musí náklad 
P,o tře b ~ Ý ~ 'zach~vání věci (impensae necessariae),2 nahrazen býti pocti: 
vemu drzlteh, v nejnovějším právu i malae !idei possessoru, vyjmouc, že 
by ~y'l Jur., Pr~ ,nák!ad, u žit e č n Ý (impensae utiles) 3 však smí i v právu 
JustIn~an~,kem zadatI nahrady pouze bonae (idei possessor a i tento, jen 
na kohk Jim zvýšena byla hodnota věci. Impensae voluptuariae,4 t. j. náklad 
který není a~1Í p~~ř:b~ý an~ užitečný nemusí nahrazeny býti ani bonae !idei 
possessorovl. U clntl::h drŽitel na věc náklad, který jemu· vlastník nemusí 

plody nebo jiné věci přespadlé nebo odplavené na cizí půdu, daje po případě c a u t i o~ 
ne m de dam n o fu tur o e t p r a e t e rit O. . 

. , ') Prav~ě sve ' pod,obá, ~e tato ustanovenÍ" jsou na~noze neznámá právu doby kla. 
slcke, dle nehoz nelll puvmen bon a e f i d e i possessor k vydání plodů do započetí 
p:ocesu ,nes~~tře~en~ch, a nároky proti m a I a e f i d e i držiteli na náhradu plodŮ vin~ 
dlkov~nev ~ecl, t~zenych ~ebo zanedbaných před procesem: nezatahují se do vindikace 
hl.avlll. vec~ same, nýbrž Je potřebí přivésti jich k platnosti samostatnou žalobou (r e i 
Vln d 1 C a tI o n e, co n d i ct i on e fu r t i va). 

2) Impensae necessariae · sunt, quae si fadae 'non sint res aut peritura aut deterior 
futura sit (velut si quis ruinosas aedes refecerit). D . 50, 16, 79, pr. Paul. 

3) ~tiles sunt, quibus non factis quidem deterior (res) non fuerit, factis autem 
fruct~oslOr effecta. est, veluti si vineta et oliveta fecerit. Ulpianus 6, 16. 

. ) V ~l~pt~anae sunt, quae speciem dumtaxat omant, non etiam frudum augent : 
ut sunt vlndana et aguae salientes, incrustationes, loricationes, picturae. D. 50, 16, 79, 
2. Paulus. 
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a nechce nahraditi, má právo vše to, co jím pořídil, zase odejmouti (t. zv. ius 
tollendi) 1 a to podl~ Justinianského práva, i když byl malae fidei possessor. 

2. Exceptio in factum, kterou přivádí se k platnosti, že žalovaný jest 
oprávněn věc držeti mocí práva věc n é h o, na př. práva požívacího, su::: 
perficiárního nebo zástavního. 

3. Exceptio rei venditae ac traditae. Byla v ediktu propuštěna pře:: 
devšim v tom, právu J ustinianovu neznámém již případě, když kdo nabyl 
ex causa emptionis rem mancipi od vlastníka quiritského pouhou tradicí, 
proti reivindikaci tohoto. Tradici ex causa venditioni~ byla časem posta::: 
vena na roveň tradice ze kterékoli jiné iusta causa. Rečená exceptio pří:: 
slušela jak každému právnímu nástupci původního nabyvatele, tak i proti. 
právním nástupcům, universálním a singulárním, původního zcizitele. Se 
stejným účinkem jest v právu klasickém i Justinianském exceptio rei. ven:
ditae ac traditae nebo exceptio doli, po případě exceptio in factum při::: 
puštěna ještě v jiných případech, a to hlavně, a) když tradent v době ode::: 
vzdání věci nebyl vlastníkem jejím, ale stal se jím později; b) když vlastník 
věci stal se dědicem toho, kdo zcizil a odevzdal věc, nejsa vlastníkem jejím; 
c) když zcizil věc nevlastník svým jménem, ale · se svolením vlastníkovým, 
zvláště z jeho příkazu, nebo jsa poručníkem jeho. 

4. Kdo koupil pozemek od vindikanta po litiskontestaci věda, že jest 
res litigiosa, stal se vykonanou mancipací nebo injurecessí sice vlastníkem, . 
ale proti jeho vindikaci příslušela původnímu žalovanému držiteli exceptio 

litigiosi. 
V. Ve více případech propouští se utiUs in rem actio nebo vindicatio 

utilis pro t i samému v I a s t n í k u věci vindikované. Sem náleží utiles acti::: 
ones in rem dřívějších vlastníků stromu, vsazeného do cizí půdy, nebo desky, 
pomalované od jiného, jež podle praktického účelu své~o nesly se k tomu, 
aby žalobci dostalo se náhrady za ztracené vlastnictví: Dále byla, hlavně 
v dobách poklasických vlivem práva řeckého východu, některým obligač::: 
ním nárokům na vydání věci silnější ochrana právní poskytována tím, že 
pro ně vedle té neb oné actio in personam zavedena byla vindicatio utilis, 
na př. nároku manželky strany věci, kterou si byl . opatřil manžel z peněz 
od ní jemu darovaných~ a vojína nebo poručence strany věci, kterou sobě 
koupil z jeho peněz jednatel nebo poručník jeho. Základem dotčených 
actiones utiles není ovšem právo vlastnické, nýbrž jen právo obligační. Před::: 
pokládají sice jako pravá vindicatio držení žalovaného, ale udělují se jen 
proti určitému, osobně zavázanému držiteli, proti singulárním sukcessorům 
jeho však jen výjimečně. Též se vyskytují při nich ještě jiné zvláštnosti, 

1) Práva toho nesmí však držitel zneužíti z pouhé zlovůle, když jemu odnětí ne~ 
poskytuje prospěchu, a nesmí býti odnětím věc uvedena v stav horší, než byl před tím, 
nežli co bylo vynaloženo. . 
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jimiž. se vyznačují actiones in rem. Obzvláště požívá nárok tím, že jest 
chráněn vindicatione utili, té výhody, že když zavázaný upadne v konkurs, 
může býti přiveden k platnosti, nehledíc k pohledávkám ostatních věřitelů. 
Žalovanému pak přísluší pro náklad, na věc učiněný, právo retenční, chrá::: 
něné exceptione doli. 

§ 111. 

NEGATORIA IN REM ACTIO. 

Negatoria in rem actio (negativa actio) přísluší vlastníkovi proti tomu, 
kdo ruší jeho vlastnictví, připisuje si k jeho věci p r á vos I uže b n o sti. 
Inlentio actionis negatoriae, v podrobnostech různá podle toho, proti které 
služebnosti se žalobce bránil, zněla všude negativně, 1 na př.: »Si paret N. 
Negidio ius non es'se per fundum illum ire agere invito A. Agerio( nebo 
»Si páret N. Nf:gidio ius non esse eo fundo uti frui invito A.( Negatoria 
actio přísluší vlastníkovi, i když byl držitelem věci. Povždy musí žalobce 
při actio negatoria d o k á z a t i vlastnictví svoje, ne též, že služebnost, ke 
které se táhne žalovaný, neexistuje. N eprokáže"li vlastnictví, prosoudí, byť 
i odpůrci nepříslušelo právo služebnosti.2 

Cílem actionis negatoriae, která byla iudicium arbitrarium jest, aby 
rozsudkem bylo na · jisto postaveno, že žalovaný není oprávněn, zasaho::: 
vati ve vlastnictví žalobcovo, a uloženo žalovanému odstraniti stav porušu= 
jící vlastnictví, nahraditi škodu vinou jeho učiněnou a vydati nebo nahraditi 
plody, po případě dáti jis"totu, že opomine dalšího rušení (t. zv. cautio ae 
non amplius turbando). 

§ 112. 

PUBLICIANA IN REM ACTIO. 

1. Ediktem praetora P u b I i c i a byla (asi teprve v posledním století 
republiky) tomu, kdo nabyl tradicí ex iusta causa buď rem mancipi od 

1) Byz~ntští spisovatelé uvádějí, že pro nastupování vlastníka na toho, kdo oso~ 
buje si služebnost, byla ještě jiná for m u I a, jejíž in ten t i o zněla positivně: »S i par e t 
A. Agerio ius esse prohibendi N. N egidium uti frui«, a nazývají ji for~ 
m u I a nebo a Cf i o pro hi bito r i a. Stopy její objevují se sice též v Digestech, přímo 
však J ustinianovy sbírky a zákony o ní nikde · se nezmiňují. I jest velice záhadným, 
jakou funkci měla vedle negatorní formule for m u I a pro h i bit o r i a. 

~) Quamquam enim actio negativa domino competat adversus fruduarium, magis 
tamen de suo iure agere videtur quam alieno, cum in vito se negat ius esse utendi 
fruendi fruduario vel sibi ius ,esse prohibendi, quodsi forte qui agit, dominus pro~ 

prietatis non sit, quamvis fruduarius ius utendi non habet, vincet iure quo possessores 
sunt potiores, lícet nullum ius habeant. D . 7, 6, 5 pro Ulp. 
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quiritského vlastníka nebo kterékoli věci bona fide od nevlastníka a pozbyl 
držení jejího dříve, nežli byla dokonána usucapžo její, proti tomu, kdo drží 
věc proti jeho vůli, udělena reivindikaci obdobná actio na vydání věci 
cum omni causa, zvaná Publžciana in rem actžo. l Pro oba tyto případy 
bylo vydáno, jak jest nejpodobnější, jed i n é edictum a byla vyhlášena 
jed in á formula actionis Publžcianae. V právu Justinianském zbyl pouze 
druhý případ užití Publiciany. 

II. Actžo Publicžana byla actio {ícticia. Ve formuli její jest uloženo 
porotcovi, aby přimysliv si, že žalobce držel věc po dobu, předepsanou 
pro usucapio (jeden, dva roky), postavil na jisto, zdali pak žalobce byl 
by se stal vlastníkem quiritským čili nic, a v prvním případě žalobci dal · 
za právo: Podle toho, jak zní její formula,2 i pře d p o k I á dá actio Publi~ 
cžana v osobě ž a lob c o v ě především stejné náležitosti jako usucapio,3 
tedy, že žalobce má věc žn bonžs nebo že, obdržev ji od nevlastníka, nabyl 
držení ex iusta causa a bona fide; 4 dále se předpokládá, že žalobce nabyv 
držení jeho zase pozbyl. Při věcech, strany kterých usucapio nemá místa, 
jest actio Publicžana vyloučena, jako také příslušela pouze občanům římským. 

III. Co se dotýče ú čin n o s t i proti držiteli, rozcházejí se v právu 
klasickém actio Publžcžana bonitarního vlastníka a Pz;blicžana bOflce fidei 
possessora. 

1. Actio . Publicžana toho, kdo nabyl rem ma~dpi tradicí o d v I a S t~ 

ní k a a má ji tedy in bonis jest působivou naproti každému držiteli, jak 
proti malce {idei, tak i proti bonce {idei possessoru, ba i naproti quiritskému 
vlastníku samému. Exceptio dominii, která bývá · udílena od praetora causa 
cognita, se tu odepírá quiritskému vlastníkovi nebo dává se jemu sice, ale 
tak, že žalobcovi poskytuje se replicatio rei venditce ac traditce. 

2. Actio Publiciana possessora bonce fidež, nabyvšího věci od n e~ 
vlastníka, jest neúčinná proti vlastníkovi věcÍ. Nebo tento může 
ji odraziti exceptžone dominžž. Jen za zvláštních okolností, jako když vlastník 
v době, kdy ještě neměl vlastnictví věci, zcizil a odevzdal ji žalobci, odepírá 
se causa cognita ona exceptžo dominži nebo, byvši udělena, bývá překonána 
replicatžone rei venditce ac traditce. Ale actio Publicžana poctivého naby~ 

1) Ait praetor: »Si quis id quod traditur ex iusta causa non a domino et non~ 
dum usucaptum petet, iudicium dabo.« D. 6, 2, 1 pro 

2) )Si quem hominem A. Agerius emitet is ei tradítus est, anno possedisset, tunc 
si eum hominem de quo agitur ex iun! Quiritium eius esse oporteret, si ea res AO AO 
non restituetur, quanti ea · res erit, tantam pecuniam, iudex, N . N egidium A . Agerio con~ 
demna.« Gaius 4, 36. Confr. Lenel, Edictum 164. . 

3) Nehledíc ovšem k času vydržecímu. 
.') Jako při u s u ca p i o pro e m p to r e bylo i při a ct i o P u b I i ci a n a sporno, zda 

bon a fi des musí tu býti v době trhu nebo v době tradice. Při ostatních titulech .žádá 
se bon a f i des v době nabytí držby. 
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vatele jest bez účinku též proti držitelovi, který není vlastníkem, ale rovněž 
nabyl držby ex iusta causa a bona fide. Jen v té případnosti působí podle 
mínění, jež převládalo, actio Publiciana i proti poctivému držiteli, když 
žalobce i žalovaný odvozují nabytí svoje od téhož auktora a věc byla 
odevzdána dříve žalobcovi. L 

B. JINÉ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY VLASTNÍKOVY. 

§ 113. 

ACTIO FINIU M REGUNDOR U M. 

AcHo finium regundorum jest dána pro ten případ, že ~ e z e pozemků 
polních jsou s por n y mezi vlastníky jejich. Byla uznána již od zákona 
XII tabulí a upravena později lege Mamilia. Porotcové (arbitri), braní pro 
rozepři mezní ze znaleckých měřičů (agržmensQres) , měli, vyšetřujíce po" 
savadní meze, hlavně však vyměřujíce nové, říditi se pravidly svého umění 
měřického. ludicžum finim regundorum, jehož formula zmocňovala porotce . 
k adjudikaci, bylo připuštěno, jen když právní spor týkal se pouze mezního 
pruhu (confi.ni~m), zšíři pět i stop (controversža de line). Jelikož usucapžo 
tohoto konflnla byla vyloučena, nemělo při controversža de fine hleděno 
býti k .usucapio ani k longž temporžs prcescriptio. Šlo~li o m~zní rozepři, 
odnášející se k š i r š í m u pruhu pozemkovému (controversia de ioco), měla 
průchod pouze rei vindicatio a bylo pak prohlédáno též k usucapio nebo 
ion~i t.emporis prcescriptio, kdežto zase adžudicatžo připuštěna nebyla. V právu 
] ushmanově není více rozdílu mezi controversža de fžne a de loco a není 
actžo fžnžum regundorum více obmezena na rozepři o pětistopový finžs, 
ale vždycky se smí dbáti při ní pouze vydržení mimořádného. 

Actio fžnžpm regundorum jest iudicium duplex. Hlavním ú čel e m 
jejím jest, aby pravé hranice byly vyšetřeny a určeny i mezními znameními 
v~tčeny. Strana, dožadující se toho, přivádí tím k platnosti své právo vlast" 
nlcké. Natolik actio finium . regundorum, ač jest aC,tžo žn personam, zast~" 
puje reivindikaci. Ale soudce může, když posavadní hranice se jeví býti 
nevhodnými, ustanoviti nové, převáděje adjudikací na jednu stranu vlast" 
nictví kusu jí posud nenáleževšího a přisuzuje straně druhé, tím zkrácené, 
přiměřenou náhradu. Není"li soudci lze vyšetřiti pravých hranic, má 
sporný pruh mezní pokládati jaksi za společný obou sousedů a jej roz" 
děliti mezi ně adjudikacemi. Kromě toho mohou strany při rozepři mezní 

. :) I ~ li. a n u s scripsit, ut, si (duo separatim) ab eodem non domino emerint, potior 
Slt CUl prIOrI res tradita est, quod si a di versi s non dominis, mel i o r c a u s a sít po s s i~ 
den t i s quam petentis. quae sententia vera est. D. 6. 2, 9,4. Vlp. 
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zjednati platnost vzaJemným obligačním nálokům, jmenovitě na náhradu 
užitků, vybraných od odpůrce, nebo na náhradu škody, jím způsobené ze 
zlého úmyslu, nebo na náhradu nákladu, učiněného některou ze stran. 

§ 114. 

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE. 

Actio aquce pluvice arcendéE, žaloba in personam, pocházející ze zákona 
XII tabulí, jest propuštěna vlastníkovi polního pozemku k odvrácení škody, 
kterou hrozí voda dešťová pozemku jeho ze změny odtoku jejího na po:: 
zemku sousedním. Odnáší se předem k tomu případu, když vod a de š ť o v á 
hrozí škodou proto, že při r o z e n Ý odtok její byl změněn dílem r u k y 
I i ds k é (opus manu factum), jako zřízením příkopů, struh, hrází, stavení. 
Změně přirozeného odtékání vody dešťové rovná se změna odtoku jejího, 
umě I e upraveného, když umělé zařízení, na př. hráz nebo strouha, zakládá 
se na polním právním řádu (lex agro dicta), nebo jest tu od dob ne:: 
pamětných. Ale vždycky musí změna býti pozemku p o s i t i vně na š k o d u, 
buď že zařízením na horním pozemku sousedním způsobí se škodlivé stékání 
vody na dolní pozemek (takže na př. voda se tam pohrne valem), nebo 
naopak že dílem, zřízeným na dolním pozemku, zabraňuje se vodě dešťové 
vtékání, takže se jí zaplaví horní pozemek. 'Pouhé odnětí výhody nestačí, 
jako zamezí:::li se stékání vody dešťové na pozemek dolní, které tomuto 
bylo prospěšné. Actio aquce pl. arcendae směřuje k , tomu, aby vše bylo 
uvedeno zase v dřívější stav a byla nahrazena škoda, vzešlá po litiskontestaci. 
Jestliže žalovaný sám způsobil změnu nebo jest dědicem jejího původce, 
má změnu odstraniti na své útraty. Není::li tomu tak, jest povinen pouze 
snášeti, aby dřívější stav byl zaveden od žalobce, jejž pak postihují útraty. 

§ 115. 

CA UTrO DAMNI INFECTI. 

1. Vlastníkovi pozemku poskytuje se právní ochrana proti škodě, 
která hro z í jeho věci z vad n é p o vah y cizího s t a ven í sousedního.! 
Již, staré ius civile propouštělo k tomu účelu vlastníkovi ohroženého pozemku 
legisakci damni infecti. Podle ediktu praetorova pak byl oprávněn žádati, 
aby odpůrce zavázal se jemu stipulačním slibem k náhradě budoucí škody. 

1) Dam II u m i II f e c t u m est damnum nondum factum, guod · futurum veremut. 
D. 39, 2, 2. Gai. 
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Jistota tato slove cautio damni žnfe'cti. Vedle této stipulace praetorské staro:: 
bylé lege agere damniinfecti bylo nepraktickým již za dob Gajových.1 
Význam cautionis jest v tom, že jí se právně zakládá ·nárok na náhradu 
škody, za niž by se jinak (není tu damnum inžuria datu'm) neručilo. Vlastník 
ji nepojištěný nemůže se totiž pro škodu, vzniklou sesutím sousedního 
stavení, hojiti jinak, než zadržováním materiálu, spadlého na jeho pozemek. 

Cautio damni infecti může býti žádána pro všelikou budoucí škodu, 
která hrozí od sousedního pozemku pro vadnou povahu s t a v by (vitium 
cedium, loci) na něm zřízené, nebo str o m u na něm vyrostlého, jako hlavně 
když stavení nebo strom jsou na spadnutí. 2 Op r á vně n i jistotu žádati 
jsou kromě vlastníka pozemku ohroženého i jiní věcně oprávnění, jako 
superficiář, usufruktuář a zástavní věřitel. P o v i ne n dáti jistotu pak jest 
:rlastník a bonce fidei possessor pozemku, z něhož hrozí nebezpečí, jakož 
! usufruktuář, superficiář, majetník práva in agro vectigali (emfyteuta) 
a zástavní věřitel. Vlastník a bonce fidei possessor učiní zadost své povin::: . 
nosti pouhým stipulačním slibem náhrady . (repromissio), ostatní musi krom 
toho zastaviti rukojmě (satisdatio). Slib má směřovati k náhradé veškeré 
ško~y" vzniklé. z vadné povahy sousedního pozemku (netýká se tedy škody, 
vznlkle buď Vlnou vlastníka sousedního pozemku, nebo náhodou, na př. 
zemětřesením). . 

. Z P ě č u je::: I i se zavázaný dosti učiniti praetorovu rozkazu, kterým se 
Jemu ukládá cautio, povoluje praetor oprávněnému, by vzal v držení po::: 
:~myek, nebezpečím hr~zící (t. zv. missio in possessionem ex primo decreto), 
Clmz nabude detence Jeho, a to vedle posavadního držitele, a práva učiniti 
opatření proti hrozícímu nebezpečí. Setrvá:::li zavázaný v tom, že neplní 
kauce, udělí se oprávněnému od praetora causa cognita t. zv. missio in 
possessíonem ex secundo decreto. Missus, ujav se z tohoto nového povolepí 
praetorova držby hrozivého pozemku, obdrží k němu výlučné držení a prae::: 
~orské vla:tnictví, chráněné actione Publiciana. V případě, že by missus 
zn possesszonem nebyl připuštěn od odpůrce k držení, přísluší proti tomuto 
po n~stalé škodě z ediktu actio na plnění toho, čeho by bylo lze poža:: 
dovatI na něm, kdyby byl dal skutečně cautionem damni infecti. 

lL Druhdy lze žádati, aby dána byla cautio pro škodu, která hrozí 
žadatelovi z čin n o s t i j in é h o. Odepírá:::li tu zavázaný dáti jistoty, za::: 
brání se jemu prostě, aby nepokračoval více ve své činnosti (interdicto 

1) Permissum est lege agere dam II i in f e cti; dam n i vero in f e cti nemo vult 
I e ~ e a g e r~, .sed potius s tip u 1 a t i o n e, guae in edicto proposita est, o bligat a~ver~ 
sanum suum, ldgue et commodius ius et plenius est. Gai. 4, 31. 

~) Vitium aedium et loci esse Labeo ait, guod accidens extrinsecus infirmiore~ eas 
faciat : denique nemo ' dixit palustris loci vel haren'osi nomine guasi viti osi committi 
stipulationem, guia natura]e vitium est. D. 39, 2, 24, 2. 
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quod vi aut dam, operis noví nuntiatione). Způsobem tím jest povinen 
ke cautio damni ínfectí hlavně, kdo jest oprávněn k určité činnosti na , 
půdě c i z í, na př. ke zřízení nebo opravě vodov~du na ~z~k~adě 'pr~va 
služebnosti nebo ke vkročení na cizí půdu, aby Sl vzal veCl Jemu nale=< 
žející, když z výkonu tohoto práva mů~e vzejíti škoda nebo již vzešla 
vlastníkovi pozemku, dále též vlastník, který podniká na v I a s t n í půdě 
činnost, která, jsouc v ' mezích položených právu vlastnickému, ale v~bo::: 
čujíc z obyčejného užívání pozemku, hrozí sousedovi uškozením na Jeho 

pozemku samém. 

§ 116. 

OPERIS NOVI NUNTIATIO. 

I. Vlastník pozemkový, po případě i jiný oprávněný, může tomu, 
kdo buduje nebo bouraje stavbu, sahá v jeho právo, zapověděti počínání 
toto s tím účinkem, že zákazu tomu musí býti ihned vyhověno. Taková 
soukrom'á zápověď, zastavující započatý podnik stavební, který není ještě 
dokonán, zove' se operís novi nuntiatío. Pochází asi již ze starého práva 
civilního, ale pozdější úpravy dostalo se jí teprve praetorským ediktem: ' 

Operis noví nuntiatio nečelí pouze proti určité osobě, nýbrž protI 
stavebnímu podniku samému, a musí se proto státi bezprostředně při díle 
samém (in re praesenti) u přítomnosti podnikatele jeho nebo někoho 
z jeho lidí. N unciaci lze předsevzíti hlavně k zachování p r á va s o u k r o::: 
mé h o, jako k ochraně svobody práva vlastnického nebo k ochraně slu::: 
žebnosti domovní, nebo k vynucení cautionis damni infectí. V prospěchu 
ve ř e j n é m pak' může každý občan předsebráti nunciaci proti stavebním 
pracím na pozemcích, vyloučených z právního obchoduJ . 

. II. Účinek nunciace, řádně vykonané, jest, že po' ní nesmí býtI více 
pokračováno v započatém díle, nehledíc nijak k tomu, zda podnikatel 
Cnunciat) má právo je podniknouti čili nic. Zákaz tento nevíže po.uz~ 
nunciata, nýbrž i sukcessory jeho, universální i singulární. PokračuJe:::h 
nunciat nebo nástupce jeho v díle přes učiněnou nunciaci, věda o ní nebo 
nevěda, může nunciant naň nastupovati interdiktem Ct. zv. ínterdictum de::: 
molitorium) o opětné zřízení dřívějšího stavu a náhradu škody. 

Vy.psaného účinku svého p o z b ý v á operis noví nuntíatio hlavn.ě 
ma g i str a t s kým z ruš e ním (remíssio nuntiatíonis). Na žádost nunCI=< 

1) Nuntiatio fit 'aut iuris nostri eonservandi causa aut damni depellendi aut publici 
iuris' tuendi gratia. § 17. Nuntiamus aut, quia ius aliquid prohibendi habemus: vel ut 
damni infeeti eaveatur nobis ab eo, qui forte in publieo vel in pr~vato quid molitur : 
aut si quid flet vel in saero vel in Ioeo religioso, vel in pubHeo ripave fluminis. D. 39, 

1, 1, 16. 17. Ulp. 
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atovu vydává praetor decretum, kterým se nuntiatio zrušuje pod tou pod=< 
mínkou, že by nunciant neměl ius prohibendí.1 V řízení, připínajícím se 
k vydání tohoto dekreta, jest na nunciantovi, aby dokázal, že jemu pří~ 
sluší právo zakazati podnik stavební. Podnikatel může zmařiti účinek nun~ 
ciacetéž tím, že dá nebo nabídne mim o s o u dně nunciantovi j i s t o t u ,. 
kterou se zavazuje, že, bude=<li rozsudkem uznáno právo nunciantovo, uvede 
vše zase v dřívější stav. Byla=<li tato cautio ex operís no vi nuntiatione dána 
nebo nabídnuta, jest P9dnikatel, pokračuje v stavební činnosti, proti ru::: 
šení jejímu chráněn zvláštním interdiktem. 2 . 

§ 117. 

INTERDIC'TUM QUOD VI AUT CLAM. 

~ředsebéře=<li kdo 'změnu na pozemku přes zápověď toho, jemuž změna 
ta jest na škodu, nebo tajně, t. j. neoznámiv jemu toho, ač bylo lze odpor 
jeho předvídati, jest jemu zavázán, aby odstranil provedenou změnu a dal ná::: 
hradu škody, podléhaje in tra annum utilem od poslední činnosti v díle 
restitutornímu interdiktu Quod vi aut clam.3 Interdictum toto pře "d po::: 
kl á d á, že byla vykonána změna, dotýkající se p o zem k u, na př. že bylo 
budováno nebo bouráno stavení, že byly posekány stromy, že byla nave::: 
zena země nebo bylo kopáno. K tomu, zdali jednající byl oprávněn učiniti 
nastalou změn'u, se nijak nepřihlíží. Avšak interdictum Quod vi aut dam 
nemá místa, když ten, kdo jednal násilně nebo tajně, jest ochoten, daje 
jistotu, hájiti se proti žalobě, kterou by odpůrce přivedl k platnosti své ius 
prohibendi, nebo když odstranil jen, co odpůrce sám byl předsevzal vi aut 
dam. 

C. PRÁVNÍ OCHRANA DRŽBY. 

§ 118. 

IN T E RD ICT A RE TIN E N DAE PO SSE SSIO N IS. 

1. K ochraně držby byla již velmi záhy od praetora zavedena interdicta, 
jedna pro případ, že držení bylo úplně odňato, druhá ' pro případ, že bylo 

1) Ait praetor: »Quod ius sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nuntiatio 
ten eat: eeterum nuntiationem remissam facio.« D. 43, 25, 1 pr. 

2) Ait praetor: »Quem in , locum nuntiatum est, ne quid operis novi fleret, quade re 
agitur, si de ea re satisdatum est, quod eius eautum sit aut per te stat, quo minus 
satisdetur: quo minus illi in eo Ioeo opus facere lieeat, vim fieri veto.« D. 39, 1,20, 9. 

3) »Quod vi aut dam faetum est, qua de re agitur, id, si non plus quam anm,lS 
est eum experiendi potestas est, restituas.« D. 43, 24, 1 pro 
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pouze rušeno. Tato zovou se, jelikož účelem jejich jest udržeti přítomnou 
držbu, interdicta retinendae possessionis, ona, směřujíce k opětnému dosa~ 
žení pozbyté držby, slují interdicta recuperande possessionis.

1 
. 

lnterdicta retinendae possessionis byla, jak právníci římští udávají, za~ 
vedena za tím účelem, aby v té případnosti, když držení a vlastnictví jsou 
sporná mezi dvěma osobami, bylo rozhodnuto nejprve, která z nich je 
držitelem, a tím bylo na jisto postaveno, která při nastávající reivindi~ 
kaci má míti výhodnější postavení žalovaného. Právní spor o drž e ní 
(t. zv. possessorium) jest tu tedy pouhou přípravou pro proces o p r á v o 
samo (t. zv. petitorium). Ale uvedená interdicta nebyla omezena na tuto 
přípravnou funkci, nýbrž poskytovala hned od původu podle znění, jež 
jim dal praetor, všeobecnou ochranu držby proti všelikém~ r~šení jej.ím~ 
(vis), zvláště též proti takovému, kde rušitel neosoboval Sl anI vlastnlctvI 

ani držby věci. . . 
Interdicta retinendae possessionis jsou: interdictum Uti possldetls a 

interdictum Utrubi. Obě interdicta jsou duplicia. 
II. lnterdictum Uti possidetis 2 přísluší držitelovi věci ne m o v i té, když 

někdo jeho držení ohrožuje nebo skutečně ruší. Držení cizí pak ruší ~ kdo 
jakýmkoli způsobem omezuje držitele v jeho faktickém panství na.d věcj, 
·buď že proti jeho vůli působí na věc anebo zabraňuje jemu nakládatI podle 

své vůle fakticky s vec!. 
V procesu doby klasické dosáhl, kdo tvrdil, že jiný ohrožuje nebo ruší 

jeho držbu, naproti rušiteli , na soud obeslanému, předem od m~gistrata 
zákaz (interdictum) , aby odpůrce jeho a on zase odpůrce nerUŠIl v pn~ 
tomném držení (» Uti nunc possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri 
veto«). K dalšímu procesnému řízení došlo tu teprve, když po vydání 
tohoto zákazu (post interdictum r'edditum) bylo opak~váno ohrožení nebo 
rušení. V procesu tom zvítězila pak ta strana, která měla držení v době 
kdy interdictum bylo od magistrata vydáno (podle }ustinianského práva 
v době litiskontestace), leč by byla dosáhla držby vi, dam nebo precario 
od odpůrce samého. Nebo proti tomu, kdo držel iniuste ab adversar.io. 
měla místo t. zv. exceptio vitiosae possessionis, která byla vyhrazena v ln~ 
terdiktu stálou vložkou. Exceptio tato měla, hledíc k té okolnosti, že in.: 
terdictum Uti possidetis jest interdictum duplex, účinek ten, že byla nejen 
zamítnuta žaloba toho, kdo nabyl držení vitio od odpůrce , nýbrž i že 

1) Naproti tomu interdicta adipiscendae possessionis, jako sectorium. 
possessorium, Salvianum, Quorum bonorum, směřují pouze k opatření ~i 
držby, které žalobce posud neměl, a nezakládají se tedy více na přítomném nebo mt.:::; 
nulém držení , ovšem však na právu (vlastnickém, zástavním, dědickém). 

. 2) Ait praetor : »Uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi nec dam nec precario altet'-
ab altero possidetis , quo minus ita possideatis, vim Beri veto.« D . 43, 17, 1 pro 
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odpůrci přisoudilo se držení přes to, že nebyl držitelem v době interdicti 
redditi. I mohl tedy, komu držení pozemku bylo odňato vitio, dosíci jeho 
zase interdiktem · Uti possidetis, podaným na toho, kdo nabyv držení od 

. něho .vi dam nebo precario, měl je ještě v době vydání interdikta.Mlu~ 
víme tu o rek u per a ční fu n k c i interdikta Uti possidetis. Vítěz pro~ 
cesný dosáhl krom odstranění stavu rušebního též náhrady škody, způso~ 
bené vinou rušitelovou. V právu J ustinianském interdictum Uti possidetis, 
nyní správněji actio ex causa interdicti U. P., promlčuie se post annum 
utilem po nastalém rušení držby. 

III: Interdictum Utrubi slouží k ochraně držby věcí m o v i t Ý c h . 
V klaSIckém právu pokládá se při interdiktu tomto za držitele a chrání 
ta strana, která v p o s led ním r oe e, před vydáním interdikta, držela věc 
déle nežli pro cesný odpůrce její, leč by byla držení dosáhla od něho sa~ 
mého vi, dam nebo precario.1 Zdali žalobce držel právě v době vydání 
interdikta čili nic, nerozhodovalo. I vysoudil též žalobce, který držení při 
započ~tí procesu již neměl, jen když jeho předchozí drženI v posledním 
Ioce, JSouc bezvadným proti straně druhé, bylo delší jejího držení. Inter~ 
dictum Utrubi mělo takto i když nehledíme k tak zv. exceptio vitiosae 
possessionis, obsáhlou funkci rekuperační. Ovšem, když uplynul celý rok 
poté, co kdo pozbyl držby, nemohl se více proti žádnému držiteli táhnouti 
k. interdiktu Utrubi. K době vlastního držení mohla každá strana při čís t i 
Sl dobu, po kterou držel nec vi nec dam nec precario (ab adversario) 
ten, od něhož nabyla věci jako universální nebo singulární sukcessor. Měla 
t u tedy místo accessio temporis vel possesslonis. Při tom smí býti zapo~ 
čtena též doba bezvadné držby dalších právních předchůdců bezprostředního 
auktora. Vyžaduje se však, aby ten, jemuž má prospěti accessio posses~ 
sionis, sám měl držení, nenabyv jeho vi, dam aut precario ab adversario. 

": J ust~nianově právu jest interdictum Utrubi úplně na roveň posta.: 
veno InterdIktu Uti possidetis, takže nyní pro ochranu držby proti rušení . 
p~atí pro všecky věci, movité i nemovité, nahoře uvedená pravidla inter.: 
d lkta Uti possidetis. 

§ 119. 

IN T E R DIC TA REC U P E RAN DAE PO SS E S SIO N I S. 

Interdicta recuperandae possessionis jsou interdicta de vi a interdictum" 
de precario. Interdicta tato jsou dána pro první a třetí případ vadného 
držení, vytčeného ve stálém rčení , »vi, dam, precario«.2 . 

. 1) Praetor ait: »Utrubi hic homo, quo de agitur, maior.e parte huiusce anni (n ec vi nec 
dam ne~ precario ab altero) fuit, quo minus is eum ducat; vim fieri veto .«~D. 43 , 31, 1. 

2) Ze by kdy bylo bývalo též zvláštní rekuperační in t e rdi c t u m, propuštěné pro 
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I. V ediktu praetorském byla pod rubrikou Unde vi vyhlášeno obecné 
interdictum de vi a interdictum de vi armata. 

1. Obecné interdictum de vi 1 jest propuštěno tomu, kdo byl z držení 
věci ne m o v i té vy P u z e n nás i lí m, nechať byl vysazen z držby qsobně 
neho byl vypuzen detentor, skrze kterého držel, jako procurator, otrok 
nebo nájemce jeho. Násilím pak jest vypuzen nejen, kdo pozbyl držení 
pozemku, byv přemožen fysicky, nýbrž též držitel pozemku, který jej 
opustil, aby ušel bezprostředně hrozícímu tělesnému vysazení, nikoli však~ 

kdo byl k odevzdáni pozemku pohnut vyhrůžkou. Za násilně vypuzeného 
jest pokládati též toho, který pokoušeje se udržeti se v držbě proti tomu" 
kdo se byl v jeho nepřítomnosti zmocnil pozemku, byl odražen. Podobně 
jest násilným vypuzením, když detentor pozemku tělesnou mocí a bez 
spravedlivé příčiny zabrání přístup držiteli, který drží skrze onoho, nebo 
osobě od tohoto zmocněné. ' 

Inúrdictum de vi přísluší proti tomu, kdo sám násilně vypudil držitele, 
jednaje pro sebe nebo pro jiného, jakož i proti tomu, pro kterého se stalo 
násilné vypuzení, nehledíc k tomu, zdali sami nabyli a mají posud držení 
čili nic. Proti interdiktu de vi připouští se v právu klasickém t. zv. ex~
ceptio vitiosae possessionis a exceptio annalis příslušející, když prošel annus 
utilis od vypuzení. 

Interdictum směřuje k vrácení odňatého držení a k plné náhradě 
škody, způsobené vypuzením. Bylo"li násilné vypuzení vykonáno pro ji~' 
ného, avšak bez jeho vůle a schválení, jest tento povinen vydati jen to, 
co se jemu tím dostalo přímo z majetku držitele vypuzeného. U plynul.,li 
od vypuzení annus utilis, jakož i proti dědicům vypuditelovým dává se 
pouze actio in factum na to, čeho se vypuditeli nebo dědicům jeho do~ 

stalo vypuzením. Actio tato jest perpetua. , 
2. Interdktum de vi armata 2 bylo dáno vypuzenému držiteli pro 

případ ten, že vypuzení z držby pozemku se stalo společnou činnosti 

více lidí nebo od ozbrojeného, třebas jen jednotlivého. Nebylo obme~ 
zeno na annus utilis a nebyla při něm připuštěna t. zv. exceptio vitiosae' 
possessionis. 

3. V právu Justinianově nevyskytuje se již zvláštní interdictum de vi 
armata. Obecné interdictum de Vl' pak propouští se, i když se stala vis 

druhý, v onom rčení uvedený případ vitiosae possessionis, tedy interdictum 
de cl a n des ti n a p o s s ~ s s i o n e, není prokázáno. 

1) Praetor ait: » U nde in hoc anno tu mum vi deiecisti aut familia tua deiecit, 
cum ille possideret, quod nec vi nec clam nec precario a te possideret, eo illum quae::: 
que i1le tunc ibi habuit restituas.« Lenel, Ed. 449. 

~) »Unde tu illum vi hominibus coactis armatisve deiecisti aut familia tua deiecit" 
eo il1um quaeque ille tunc ibi habuit restituas.« Lenel, Ed. 451. 
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armata, vždycky jen intra annum utilem . Naopak jest t. zv. exceptio 
vitiosae possessionis při interdiktu Unde vi naveskrz odstraněna , tedy 
i když nejde o vis armata . 

II. Interdictum de precario. Precarium, vý pro s a, jest bezplatné a kdy~ 
koliv odvolatelné poskytnutí užívání věci (nebo výkonu práva). Příjemce 
(prekarista, výprosník) obdržuje zpravidla juristické držení (possessio) při~ 
jaté věci a jest v něm chráněn interdikty Uti possidetis, Utrubi a Unde 
vi. J en naproti poskytovateli jsou tato interdicta bez účinku, na kolik jest 
při nich připuštěna t . zv. exceptio vitiosae possessionis. Poskytovatel může 
v každé době libovolně odvolati propůjčení a musí pak prekarista jemu 
věc vrátiti neprodleně; ba on mohl v právu klasickém násilně zbaviti 
prekaristu držby. Pro nárok na vrácení věci má poskytovatel proti vý~ 
prosníkovÍ' a jeho dědici interdi<;tum de precario o navrácení věci ci ná~ 
hradu škody, způsobené dolo malo. 1 Interdictum de precario přísluší 
v stejném objemu i po roce a jest teprve v novějším právu podrobeno 
obecnému (30letému) promlčení. 

1) »Quod precario ab illo habes aut dolo mal o fecisti, ut desineres habere, qua 
de re agitur, id illi restituas.« D. 43, 26, 2 pro 
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HLAVA TŘETÍ. 

SLUŽEBNOSTI. 

§ 120. 

PODSTATA A ROZDÍLY SLUŽEBNOSTÍ. 

I. S I uže b n o s t i (servitutes) slovo u především věcná práva k cizímu 
pozemku, která záležejí v právní volnosti jeho užívání, dané tomu, kdo 

'jest právě vlastníkem určitého jiného pozemku. Jsou 'spojeny s vlastnictvím 
určitého pozemku za příčinou výhodnějšího užívání tohoto v ten způsob, 
že nemohou přejíti od vlastníka pozenlku na jinou osobu. Nazývají se 
proto iura praediorum. Vedle těchto užívacích práv k cizí věci jsou věcná 
práva, která poskytují osobě, Určené individualně, právní volnosti plného 
nebo částečného užívání věci cizí, nemovité nebo movité. Hlavními typy 
jejich jsou usus fructus a usus, vedle nichž vyvinuly se dvě odrůdy jejich: 
habitatio a operae. Tato osobní práva užívací vyznačují se tím, že ne" 
mohou býti oddělena od osoby původně oprávněné a na jiný subjekt 
převedena. Jsou tedy nezcizitelná a nepřecházejí na dědice. V právu po" 
klasickém a Justiniansk~m zahrnují se i tato osobní práva užívací k cizí 
věci pod pojem servitus a označují se protivou k iura praediorum, jež 
slovou servitutes rerum, praediorum (služebnosti p o zem k o v é), jménem 
servitutes personarum (služebnosti o s o b ní). 

Přísluší"li někomu služebnost, má to v zápětí o mez e ní p r á v a 
vlastnického k věci služebné. Toto omezení práva vlastnického bývá 
při služebnostech osobních sice zpravidla velmi dalekosáhlé, ale jelikož 
práva tato zanikají nejpozději smrtí oprávněného, vždycky jen dočasné. 
Na9pak způsobují pozemkové služebnosti omezení práva vlastnického 
sice trvalé, ale obyčejně jen mírné. Těmito vlastnostmi liší se služebnosti 
od ostatních užívacích práv k cizí věci, totiž od práva k pozemku vekti" 
galnímu (emfyteuse) a od práva superficiarního. Nebo tato práva nejen 
že poskytují oprávněnému všestranné užívání a požívání cizí věci, nýbrž 
jsou též právy děditelnými a zcizitelnými a jest jimi tedy výkon vlast" 
nictví omezen v míře obsáhlé a trvale. 
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II . . Pro služebnosti platí tato společná pravidla: 
1. Služebnosti jako právu věcnému odpovídá vše ob e c n á, ale ne" 

g a t i vn á povinnost osob třetích. I může zvláště vlastník služebné věci 
. býti zavázán služebností pouze k ne g a t i v n é m uch o v á n í s e a to 
:~ra:idla, a~y něco sn á šel, při některých služebnostech aby něčeho n.e;: 
CIn 1.1, ale nlkd ~ k tomu, aby činil něco positivného. Servitus in f aciendo 
conslstere nequzt. V prvém případu služebnost opravňuje k positivnému 
působení na věc služebnou, v druhém k zápovědi, aby na služebnou věc 
nebylo působeno určitým způsobem. Podle tohoto obsahu rozeznáváme 
pak služebnosti a ff i r mat i v n é a ne g a t i v n é. 

2. Z toho, že služebnosti jsou práva k věci cizí, plyne, že nikdo ne" 
může míti práva služebnosti ke své v 1 a s t n í věci. Nulli res sua servit. 

3. Jako není právně možno, aby právo služebnosti, byvši odloučeno od 
osoby: pro kterou bylo zřízeno, nebo od vlastnictví pozemku, na jehož 
pros~~ch slo~ží, b!lo c,elé převedeno na oscbu jinou, rovněž tak oprávněný 
nemuze na zaklade prava služebnosti k věci služebné zříditi služebnosti.1 

. 4. Služebnost musí poskytovati oprávněnému pro s p ě ch. Nemůže 
b!h ob~ahem služebnosti, co by vlastníka služebné věci omezovalo, ji" 
nemu vsak neprospívalo.2 

III. Služebnosti mají p ů vod ze starého práva civilního a zůstaly 
vůbec jedinými věcnými právy, která uznávalo ius civile. Některá iura 
praediorum, nál~ž~ j~ž době nejstarší. Usus fructus a usus pak uznány 
byly. o.d pra~a. clvIlnl~~ ~eprve později, ale přece ještě za republiky. Jako 
dO~l~zum . ex lure QUlrztzum, nemohla též servitus, platná iure civili, pří..' 
slusetI anI osobě bez římského občanství, ani k pozemku provinčnímu . 
Ale vedle skutečností, které způsobily iure civili vznik služebností vstou" 
pily časem způsoby nabyvací, uznané iure honorario. Jimi bylo ~ak lze 
sl~~ebnosy nabýti. též pro peregrina nebo k pozemku provinčnímu. I bý" 
vaJl staveny proh sobě služebnosti c i v i 1 n í (iure constitutae) a p r a e" 
t o r s k é (praetorio iure, tuitione praetoris constitutae). 

§ 121. 

SLUŽEBNOSTI POZEMKOVÉ. 

1. Při ~lužebnostech pozemkových (servitutes praediorium) jest opráv" 
něným subjektem ten, kdo toho času jest vlastníkem určitého pozemku~ 

. 1) Ser v i t u s ser v i t u t i s e s sen o n pot t! S t. D. 33, 2, 1. Právo klasické však zná 
patrně jinou zásadu: Frudus servitutis esse non potest. 

. 2) Quotiens nec hominum nec praediorum servitutes ' sunt, quia nihil vicinorum ' 
mterest, non valet: veluti ne per fundum tuum eas aut ibi consistas. D. 8. I, 15 pr. Pomp. 
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nemuze služebnost bez tohoto pozemku býti zcizena. l V pramenech se 
;raví dokonce, že servitus praedio debetur, aedes aedibus serviurit a .pod.,· 
my pak mluvíme o pozemku pan ují c í m. Předmětem služeb~ostI ~o:: 
zemkové muže býti zase ' jen pozemek. Zove se pozemkem s I u z e b n y Ul 

(praedium serviens). 
O o b s a h u služebností pozemkových platí všeobecně tato je ' bIi1e~ 

zující pravidla: . ' ~ ~ , 
1. Obsahem služebnosti může býti Jén, co Jest t r val e pro s pes n o 

p o z e 'm k u s a mém u, nechať ' se tím zvyš~je výtěžek nebo je~ příjemnost 
I jeho. Míra výkonu pak určuje se, vzejde::h pochy~no.st, p~treb~u ?a~~:: 
jicího pozemku.2 Při tom však má oprávněný, vykonavaJe sluzebnost, setrttl, 
'co možná vlastnictví služebného pozemku. ' 

2. Prospěch, jehož poskytuje služebnost pozemku panuJlclmu, musí 
se zakládati 'v t r val é v I ~ s t n o s t i poz'emku služebného.

3 
, . ' 

3. Panuj'ící pozemek a služebný musí býti k sobě s o u sed n f (praedl~ 
vicina), správněji, musí míti k sobě takovou polohu, že výkon služ~~~ostI 
na služebním pozemku jest skutečně na prospěch pozemku panUJIClmu. 

4. Služebnosti pozemkové jsou ne díl n y. Nepřipouštějí, aby právo 
bylo vykonáváno pro parte, t. j'. podle dílu zlomkovéh? ~l~žebnost po:: 
zemkovou nelze ani spojiti s idealným dílem (pars pro zndzvzso! pozem~~ 
panujícího, ani uložiti idealnému dílu pozemku služebného, a~l ,odlouclh 
<od toho neb onoho dílu.4 Ale na reálný díl pozemku panu]1clho .nebo 
služebného může býti vázána služebnost. Má::li tedy zří z e n a býtI slu= 
žebnost na prospěch pozemku, ~terý)~st~~e s~oluvlastnict:í: ~ebo k~ ~ě~~~ 
jest potřebí, aby k tomu spolupusoblh vSlchnl spol~vl~stnlc1. ~~oz~eh:h se _ 
-pozemek panující realně, zůstane služebnost nezmenena ~ pnsl.usl vyko~ 
její vlastníkům jednotlivých dílů společně a nerozdíl~~ (zn solzdu~). , , 

5. Ius civile nep'řipo~štělo při zřizování služebnostI pozemkov~ch vy::, 
jimky aniž uložení času. Ale již podle S~binam,ěl,a pr~chod excep~~lO" p~ctz 
nebo doli, když právo služebnosti, byť 1 platne zpso mte, bylo pnvadeno 
k platnosti proti vedlejšímu ustanovení. 

1) eum fundus fundo s\ervit, vendito quoque fundo servitutes ~eq~untur. D .. 8, 4,12"P~ul: 
2) (N eratius) dicit, ut maxime calds coquendae et cretae eXlmend~e servIŤus constltul 

p~ssit, non ultra posse, quam quatenus ad eum ipsum fundum opus slt: D. 8,3,.5, 1. Ulp. 
Veluti si figlinas haberet, in quibus ea vasa fierent, quibus fructus. elUS fundl exporta~ 
rentur; sed si, ut vasa venirent, figlinae exercerentur, usus fructus ent. D. 8, 3, 6 pr. ~aul. 

3) Omnes autem servitutes praediorum perpetuas causa s habere debent, et Ideo 
neque ex lacu neque ex stagno concedi aquae ductus potest. D. 8, 2, 28. Paul. . ' 

4} Dici solet »per partes nec adquiri nec imponi servitut~s poss~«. D. 8, 3, 32. Afnc. 
5) Receptum est, uť plures domini et non pariter servltu~es lmpon~nt, ut tamen 

ex novissimo actu etiam superiores confirmentur perindeque sd, atque Sl eodem tem~ 
pore omnes cessissent. et ideo si is quf primus cessit vel defunctus sit vel partem suam 
alienaverit, post deinde sodus cesserit, nihi! agetur. D. 8, 4, 18. Paul. 
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II. Služebnosti pozemkové dělí se v služebnosti p o I ní (servitutes 
pra'ediorum rusticorum) a v služebnosti do m o v n í (servitutes praediorum, 
urbahorum) podle toho, zdali zpravidla slouží potřebám pozemků polních 
(praedia rustica) nebo pozemků domovních (praedia urbana). Servitutes 
praedzorúm rusticorum, sloužíce potřebám zemědělským, z nichž některé 
byly pociťovány od italských rolníků živě již v dávné době, jsou z valné 
části mnohem starší nežli servitutes praediorum urbanotum. Některé slu:: 
žebilOsti ' polní, jmenovitě aquaeductus, aquaehaustus, ' zter a actus nále:: 
ležejí již době XII tabulí. I byly služebnosti polní při pozemcích ital:: 
ských pokládány za res mancipi. 

Nejdůležitější služebnosti p o I n í jsou: 
1. Práva cestní: iter,adus, via. Iter (služebnost stezky) jest právo 

po služebném pozemku jíti. Actus (služebnost p r ů hon u) obsahuje právo 
hnáti dobytek a jeti vozem. Via pak (služebnost cesty voz o v é) zavírá 
v sobě právo jíti, jeti a dobytek hnáti po cestě uměle zřízené; šířku cesty. 
stanovil zákon XII tabulí při rovném směru (in porrectum) na 8 stop, 
při ohybu (in anfractum) na 16 stop. 

2. Práva vod n í. Z nich jest nejdůležitější servitus aquaeductus, t. j. 
právo vod u v. o di t i z cizího poze'mku nebo po něm. Jiné služebnosti 
vodní jsou servitus aquaehaustus, t. j. právo vážiti vod u na služebném 
pozemku a k tomu konci naň vstupovati, a servitus pecoris ad aquam 
appulsus~ právo hnáti dobytek k vodě na cizím pozemku a jej z ní nap'ájeti. 

3. Různé služebnosti obsahují právo při s voj i t i s i p I o d in y cizího 
pozemku, jako služebnost pastvy,. právo káceti dříví, lámati kámen, lámati 
a páliti vápno, kopati hlínu, křídu, písek a pod. 

B. Hlavní služebnosti domovní jsou: 
1. Servitus tigni immittendi, t. j. právo klásti trámy nebo jiné části 

stavení do 'zdi sousedovy. Stejný obsah má servitus oneris ferendi, jen že 
při této jest ještě vlastníkovi služebné zdi uložena positivní právní po:: 
vinnost, aby udržoval zeď v náležitém dobrém stavu; této povinnosti může 
se zavázaný zprostiti derelikcí své věci. K služebnostem, které poskytují 
právo k stavebnímu zařízení na cizím stavení nebo v cizím prostoru vzdu:: 
chovém, nálezejí též ius luminis immittendi (servitus luminum), t. j. právo 
zříditi si okno v cizí zdi, jakož i servitutes proiiciendi a ' protegendi, t. j. 
právo míti přístavek, střechu ap., yyčnívající do cizího prostoru. 

2. Právo s vád ě t i vod ude š ť o vou s e s v é st ř ech y na služebný 
pozemek po kapkách (servitus stillicidii) nebo po žlabě (servitus fluminis) , 
a právo vésti nečistotu stokou na pozemek služebný nebo po něm (servitus 
cloacae). 

3. Práva z a p o v í d a c í (negativní služebno'sti), zabezpečující světlo 

nebo vyhlídku. Sem náleží právo z á p o věd i, aby nebylo na služebném 
I 
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pozemku , stavěno vyse (servžtus altžus non tol~endi), neb.o. nebylo. ~anu~ 
jícímu pozemku stavbami odňato světlo (servltus ne lummzbus offzclatur)' 

nebo vyhlídka (žus prospicžendi). 
4. Prameny jmenují častěji servitutes altius tollendi~ luminibus offžciendi" 

stillicidii non avertendi. Věc jest záhadnou, uvážíme"li, že práva stavěti výše, 
odnímati soudnímu pozemku stavbami světlo nebo zapověděti, by voda 
dešťová s cizího pozemku nebyla sváděna, jsou obsažena již v právu vlast" 
nickém a netřeba vlastníkovi pozemku, aby si je dal teprve zříditi jako 
zvláštní služebnosti. Nejpodobnější jest, že místními řády stavebními byla, 
ve prospěchu sousedů uložena právu vlastnickému jistá omezení, jichž, 
byli vlastníci zase zproštěni, nabyli"li jako práv služebností opačných . 

§ 122. 

U S U SF R U C TU S. 

Ususfructus, právo požívací, jest právo, užívati a požívati všelikým 
způsobem cizí věci, zachovajíc podstatu její.1 Předmětem jeho mohou býti 
věci nezuživatelné vůbec, nemovité i nlovité. 

Zevrubněji platí tato pravidla: 
I. Poživatel (usufructuarius, fructuarius) má právo úp I n é h o už í" 

v á n í (uti) věci a smí za tou příčinou věc míti ve výhradné de t en c i. 
Dále jest oprávněn při s voj i t i s i veškeré h o s pod á ř s k é výt ě ž k y 
věc i 2 (frui), jak plody přirozené, tak i t. zv. fructus civiles. Vlastnictví 
oněch nabývá teprve per cep c í. Percepční právo usufruktuářovo vztahuje 
se, když ususfructus se počíná, ke všem plodům, které jsou v té době 
ještě spojeny s plodivou věcí. Naproti tomu plody, . které, když právo' 
požívací se končí, nejsou od usufruktuáře dosud percipovány, náležejí vlast", 
níkovi plodivé věci. Tak zv. fructus civiles smí poživatel požadovati podle' 

toho, jak trvalo právo požívací. 
Právní moc usufruktuářova nad věcí jest o mez e n a tím, že smí užÍ;o-

vati a požívati věci pou~e jako řádný a obezřelý hospodář. Má"li tedy 
právo požívací k I e s u, který jest určen k dobývání dříví, jest oprávněn 
porážeti jen tolik dříví, kolik jest ho káceti po lesnicku. Stromů ~ak" 
které nejsou k tomu určeny, by z nich bylo těženo dříví, nesmí zpravIdla 
vůbec káceti. Vývratě jemu náležejí pouze do té míry, do které jemu 

1) Usus fructus est ius alienis rebus utendl fruendi salva rerum ,substantia. D. 7. 

1, 1. Paul. ' 
2) J e.:::li předmětem práva poživacího otrok, připadá usufruktuářovi vše, čeho otrok 

nabývá ex operis suis (pronajetím svých služeb) nebo ex re fructuarii (z ma::-

jetku poživatelova). 
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podle pravidel řádného hospodaření přísluší užitek z dříví. Právo požívací 
ke stá d u jest omezeno tím, že poživatel jest povinen stádo udržovati 
v plném počtu a proto je doplňovati z mláďat. U sufruktuář nesmí užívati 
věci takovým způsobem, který ' by odporoval určení věci nebo způsobu 
užívání, jehož vlastník byl posud šetřil, aniž čeho podnikati, čímž by věc 
by la zhoršena nebo i jen přeměněna na věc zcela jinou. 

II. Právě" vypsaná obsáhlá práva poživatelova mají v zápěJí značné 
o mez e n í p r á va v I a s tni c k é h o k věci služebné. Jelikož, dokud usus= 
fructus 'trvá, vlastník služebné věci postrádá úplně hospodářských výtěžků 
jejích, připisuje se jemu pouze nuda proprietas a slove proto dominus 
proprietatis neboli propržetarius. Jemu připadajiony užitky z věci, které 
nejsou fructus , v techn. sm.1 

III. U sufruktuář, jsa zavázán užívati věci jako řádný hospodář, jest 
p o v in e n, aby opatroval věc a zachovával v dobrém stavu.2 Neplní"IL 

' povinností těchto vinou svou, jest zavázán nahraditi škodu povstalou 
z toho vlastníkovi. tJ sufruktuář jest dále povinen nésti veškerá b ř e m e na, 
ležící na služebné věci, hlavně zapravovati dávky veřejné. Skončí"li se 
ususfructus, jest usufruktuář povinen věc vlastníkovi zase v r á t i t i. 

Uvedené závazky obligační béře usufruktuář na sebe stipulad zajištěnou 
rukojměmi (cautio usufructuaria), kterou se zavazuje, že bude věci uŽÍ:: 
vati řádným způsobem a ji vrátí po skončení práva pbžívacího. Dokud 
usufruktuář nesplnil této povinnosti, může vlastník jemu ' odepříti vydáni 
věci nebo, hyla"li věc již odevzdána usufruktuářovi, ji na něm vindikovati. 
Též lze přímo žalovati na dání této jistoty, ale, jak se , podobá, teprve 
podle práva Justinianského.3 

IV. Usufruktuář nemůže sice p r á v a usufruktu na jiného převésti, 

ale může v Ý k o n jeho přenechati jinému, Úplatllě nebo bezplatně, na čas 
nebo pro vždy. V případu takovém zůstává ususfructus co do práva sa" 
mého spojen s posavadnim svým subjektem, takže trvání práva poživacího 
:závisí i nadále na osobě původního usufruktuáře. Komu byl zcizen výkon 
usufruktu, může právo požívací k platnosti přivésti actiolle in rem. Slu::
žebnosti k věci usufruktuář zříditi nemůže, ani pro ni služebnosti na,býti . 

1) Tak hlavně děti otrokyně, po případě vývratě, přes'ahující míru řádného hospo::
daření; jeho jest též ,zpravidla vše, čeho ser v u s fr u c t u a r i u s nabývá z jiného dů~ 
vodu, nežli ex operis suis nebo ex re fructuarii. 

2) Zvláště má dávati otrokům slušnou výživu a je v nertlOci dáti léčiti, má zvířata 
krmiti a ošetřovati, pole vzdělávati, stromy, révy nově vysazovati, budovy opravovatL 
Má se též přičiniti, aby /práva, spojená s věcí služebnou, se nepromlčela a k ní žádná 
práva nebyla vydržena, 

, 3) Si usus fructus nomine re tradita satisdatum non fuerit, Proculus ait posse 
heredem rem vindicare, et si obiciatur exceptio de re usus fructus nomine tradita, re~ 
plicandum erit. (sed et ipsa stipulatio condici poterit. Tr.) D. 7, 9, 7 pro Ulp. 
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Proprietarius pak muze zciziti úplně nebo zastaviti věc, což označuje se 
jako zcizení ptoprietatis, ale nemůže zříditi k věci služebnosti, která by 
zkracovala poživatele, a to ani se -svolením jeho. Rovněž není vlastníkovi 
lze iříci se práva služebnosti, jeho nabýti však může. 

Ususfructus jest jedinou služebností, která jest možná pro parte (se. 
indivisa): jednak může ususfructus k jedné věci náležeti více. osobám spo:: 
lečně, jednak může .ususfructus býti zřízen pouze k ideálnému dílu věci. 

§ 123. 

QUASI USUSFRUCTUS. 

I. K věcem z u ž i vat e ln Ý m ususfructus podle pojmu svého možným 
není. Přiházelo se sice již za republiky, že bylo někomu posledním poříi: 
zením odkázáno požívání celého jmění, ale právo požívací nepostihovalo 
v takovém případě neuživatelných věcí z onoho jmění. Než senatus con= 
sultum z doby Augustovy nebo Tiberiovy ustanovilo, že lze ususfructus · 
odkázati ke všem. předmětům majetkovým, čímž uznán platným též odkaz, 
kterým bylo zůstaveno požívání k věcem zuživatelným . . 

N a podkladě dotčeného senatuskonsulta stalo se v příčině peněz 
a jiných věd zuživatelných možným právo požívací, které, majíc stejný 
hospodářský účel jako ususfructus, ale rozdílnou právní ' konstrukci, bylo 
nazváno quasi ususfructus. Takové n e v I a st n í p r á v o P o ž í v a c í není 
ius ,in re aliena, nýbrž uskutečňuje se tím, že věci, l:lrčené k požívání, 
převedou se ve v I a s tni c tví poživatelovo, načež tento stipulačním slibem 
podstupuje a rukojměmi pojišťuje (t. zv. cautio quasius,ufructuaria) o b I i:: 
g ač n í z á vaz e k, že, až· se skončí právo poží vací (smrtí, kapitisdeminucí 
oprávněného), bude zase vráceno stejné množství věcí téhož druhu. Cautio 
quasiusufructuaria může též obsahovati ustanovení, že poživatel má po 
skončeném požívání vrátiti nikoli věci téhož druhu, jaké obdržel k poží:: 
vání, nýbrž určitoupeněžnou částku, na kterou byly oceněny. Ale i když 
quasiusufruktuář obdržel věci k požívání určené nezřídiv kauce, přísl~ší 
proti němu po skončeném požívání žaloba (condictio) o navrácení steJné . 

kvantity. 
Právo požívací lze zříditi též k věcem o pot ř e bit e ln ý' m, na př. 

k šatům. Zdali tím vzchází pravý 'ususfructus nebo quasi ususfructus, 
o tom rozhoduje vůle zřizovatelova. . 

II. N avazujíc na řečené senatus consultum, uznala interpretatio práv:: 
níků, že předmětem práva požívacího mohou býti též p r á v a obligační, 
po hle cl á,V k y (ususfructus nominis). Poživateli pohledávky postupuje se 
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tato pohledávka za kauci, kterou slibuje navrácení. Má pak nejen právo 
na úroky, nýbrž může vybrati i hlavní pohledávku samu. l 

III. Též k celému j měn í může býti zřízeno právo požívací. Poživateli 
přísluší ~ak k jednotlivým kusům .jeho podle povahy jejich tu ususfructus, 
tu quasl ususfructu~. 

§ 124. 

U S U S, HABIT A TIO A OPERAE. 

I. Usus (právo užívací) obsahuje právo osobního užívání 
věcí (ius utendi) bez práva požívání. Uživatel (usu~rius) smí veCl samé 
užívati osobně, nesmí však zpravidla si přisvojiti plodŮ jejích, aniž výkon 
práva pus~iti jinému úplatně ani bezplatně. I dostává se z toho, co získal 
právn~~ Jednáním otrok, uživateli jeho pouze, čeho otrok nabyl ex re 
usuarll. 

V některých případech jsou liberálním výkladem vůle zřizovatelovy 
přiznány usuářovi obsáhlejší práva. Obzvláště má uživatel s t a t k u ven .. 
k o v s k é h o právo z plodů na statku těžených si vzíti, mnoho::li potřebuje 
pro sebe a svou domácnost. Uživatel do m u smí v něm nejen bydleti se 
svou rodinou a čeledí, nýbrž jest oprávněn, předpokládajíc, že tam sám 
té~ž bydlí, hosty nebo i nájemce v něm ubytovati. Byl::li pak odkázán 
nekomu usus I e s a, má se k němu hleděti, jako by jemu byl zůstaven 
též fructus. 

Usus k věcem z u ž i vat e I n Ý m pak má stejný obsah jako usus= 
fructus těchto věcí. 

o Usuář jest podroben stejnému obmezení a stejným povinnostem 
Jako. ~sufr~~tuář. ~~sí jmenovitě užívati věci rovněž jako bonus pater 
famzllas a Jl navrátItI, když užívání se skončí. Jest též zavázán povinnosti 
tyto na se vzíti zvláštní k a u c í. Věc na svůj náklad v dobrém stavu 
udržovati povinen jest vlastník věci nebo uživatel, na kolik ten neb onen 
béře užitky z věci.- Usus nemůže býti zřízen pro parte. 

II. Anomální služebnost osobní vzniká, když jest někomu odkazem 
zanechána habitatio, t. j. byt zdarma. Za<?patřujíc oprávněného důležitou 
po~řebou životní, habitatio nezaniká ani capitis deminutione oprávněného 
anI nevykonáváním. Také zde oprávněný jest povinen zříditi vlastníkovi 
domu jistotu. Spor právníků, zdali habitatio má býti pokládána za usus 

1) Post quod omnium rerum usus frudus legari poterit. an et nominum? N~rva 
negavit: sed est verius, quod Cassius et Proculus existimant, posse legari. idem ' tamen 
Nerva ipsi quoque debitori posse usum frudum legari scdbit et remittendas ei usuras. 
D. 7, 5,3. Ulp. 
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nebo ususfructus domu, rozhodl J u s t i n~ a n v ten smysl, že habitatio 
. jest zv~áštní osobní služebnost, při které oprávněný má též právo pro~ 
najmouti byt.1 

. 

III. Lze též práva, která činí obsah služebnosti pozemkové, jako ius 
pascendi item ad aquam appellendi nebo usus aquaenebo ius transeundi, 
zříditi určitému subjektu jako práva osobní. Ve starší doktrině obecno~ 
právní bývala taková osobní práva užívací zvána servitutes irregulares. 
Zajisté neprávem. Nebo práva ta spravují se bez odchylek pravidly plat~ 
nými pro usus fruetus nebo usus. 

§ 125. 

DRŽENí SLUŽEBNOSTí. 

1. Pouhému faktickému výkonu služebnosti byly již velmi záhy 
přiznány právní následky. V starém civilním právu byla uznána usucapi~ 
servitutium, praetor pak uděloval již za republiky pro některé služebnos~l 
na podkladě faktického výkonu jejich zvláštní interdicta. V právu J ush~ 
nianském jest pak částečná faktická moc nad věcí, založená výkonem slu~ 
žebnosti, pojímána jako poměr obdobný držení, jako quasi possessio, 
anebo, poněvadž tu předmětem držení jev,í se býti právo jako res incor~ 
poralis, jako iuris quasi possessio nebo zkrátka iuris possessio. Všeobec~ 
nější praktickou platnost má na př. při nabytí služebností quasi traditione 

a longi temporis possessione. ' 
II. N aby t í a p o z bytí držby služebností spravuje se celkem ob~ 

dobou nabytí nebo . pozbytí držby věci. I na b Ý v á se quasi possessio 
práva služebnosti, když někdo, maje v ů I i vykonávati obsah služebnosti 
.pro sebe jako v I a st n í p r á v o, uskuteční vůli tu tím, že si opatří f a k ~ 
. ti c k o u m o ž n o s t vykonávati služebnost. K tOlnu stačí při služebnostech 
o s ob ní c h, zjedná~li si detenci věci, tedy vykoná~li aprehensi. Při služeb~ 
nostech p o zem k o v ý c h však musí býti alespoň jednou skutečně vy~ 

. konán podstatný obsah služebnosti. Ujm~~li se kdo držení služebnosti 
~ se svolením držitele věci služebné, mluví se o traditito servitutis. - Quasi 
possessio p o z b ý v á se pak ze stejných důvodů jako , possessio, hlavně 

. když držiteli stane se výkon práva ne m o ž n Ý m, neb když držitel se 
rozhodne, že ne c h c e dále držeti služebnosti. 

1) Osobní služebnosti stejné povahy anomální nabývá, komu jsou odkázány ope r a e 
_ S. e li vor u m vel a nim a li u m, t. j. služby otroků nebo zvířat. Též tato služebnost ne" 
zaniká ca pí tis dem i n u ti o neoprávněného ani no n ut e n d o, a též při ní oprávněný 
může jemu příslušející užívání pronajmouti a musí vlastníkovi dáti kauci. . 

§ 126. 

JAK VZNIKAJí SLUŽEBNOSTI. 

Služebnosti v z n i k aj í hlavně p r á vn í m jed n á ním (1), s o u d c o v'" 
sk ým výrokem (II) a vydržením (III). Právo požívací pak vzniká 
podle pozdějšího císařského zákonodárství též přímo z určitých rodinných 
poměrů (t. zv. ususfructus legalis) . . 

I. Služebnost může býti zřízena p r á v ním je d,n á ním mezi živými 
neb~ na případ smrti (odkazem, v. právo dědické). Ke zřízení služebnosti 
právním jednáním mez i ž i v Ý m i jest potřebí s m I o u vy. Právní moc 
propůjčiti služebnost má vlastník věci, která má býti služebnou, před", 
pokládajíc, že jest způsobilým k činům a nepodroben zákonnému nebo 
magistratskému zákazu zcizení. Služebnost p o zem k o v á může býti ~řízena 
pouze ' vlastníkovi pozemku, který má býti panujícím. Pro smlouvu zřizo", 

vací jest předepsána určitá for ma. . 
1. Podle práva c i v i I ní ho bylo lze zříditi služebnosti všeho druhu 

in iure cessione, služebnosti polní též mancipatione. Formule, kterou tu 
nabyvatel ústně pronášel, obsahovala tvrzení, že jemu přísluší to neb ono 
právo služebnosti, jako: "Aio mihi ius esse eundi (agendi) per fundum 
Cornelianum." Kromě toho mohly všeliké služebnosti zřízeny býti též 
tím způsobem, že posavadní vlastník, převáděje mancipací nebo injurecessí 
na jiného vlastnictví věci, k této sobě vy hra d i I služebnost (deducere 
servitutem). Výhrada tato byla jako lex mancipio (rei) dieta vložena do 
formule, kterou pronášel nabyvatel věci. Tento na př. pravil při manci", 
paci: "fundus emptus mihi esto ... deducto usu fruetu", při injurecessi: 
~ ,aio hunc fundum meum esse ex i. Qu. deducto usufructu". Tím nabyl 
vlastnictví věci, ale tak, že zcizitel měl k ní právo služebnosti, v oné vý~ 
hradě jmenované. Při převodu vlastnictví pouhou tra d i c í byla v klasi", 
ckém právu deductio servitutium vyloučena. Lege suae rei dieta mohl zci~ 
zitel též naopak služebnost ukládati svému vlastnímu pozemku (servitutem 
imponere) pro pozemek, postoupený jinému mancipatione neb in iure 
cessione. 

2. K pozemkům provinčním, na něž nebylo lze užíti mancipace ani 
injurecesse, byly služebnosti podle ma g i str a t s k é h o práva zřizovány 
pactione et stžpulatione. Ona pactio jest bezforemná úmluva, která, učiněna 
z té neb oné žusta causa, nesla se ke zřízení služebnosti. Pactio způso", 
·bila vznik práva věcného, když k ní přistoupila stipulace, podle . které 
zřizovatel služebnosti a dědicové jeho pod pokutou určité částky peněžné 
stáli za to, že oprávněný nebude ' od nich rušen ve výkonu služebnosti. 

3. V J ustinianově právu, do kterého mancipatio a in iure cessžo ne", 
byly přejaty, zřizují se služebnosti jednak pactione et stipulatione, po« 
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užitelnou nyní na veškeré po~emky, jednak traditione vel patientia,l t.j . 
tím, že nabyvatel ujal se ex žusta causa držení služebnosti se svolením 
vlastníka služebné věci. Též jest nyní při převodu práva vlastnického 
tradicí možná deductio servitutis pro zcizitele nebo impositio servitutis 

pro nabyvatele věci. 
II. V řízení o rozdělení společné věci může s o u d c e k věci, kterou při~ 

suzuje jedné straně, současně adiudicatione zříditi straně druhé služebnost. 
III. Ve starém právu bylo užito usucapionis též na služebnosti. Ale 

lex Scribonia neznámého stáří odstranila záhy usucapionem servitutium 
naprosto. Právo praetorské však poskytovalo tomu, kdo po mnoho let 
a pořádně (nec vi nec dam nec precario) vykonával služebnost, žalobu, 
actio utilis, založenou, jak se zdá, spíše na p r á v n í do mně n ce p r á va, 
než na nabývacím účinku vvdržení (Bonfante). Právo J ustinianské zná 
však již vydržení služebnosti jako právní způsob na byt í služebnosti. Toto 
vydržení vyhledává faktický výkon jejího obsahu (possessio servitutis). 
prováděný nepřetržitě po celou dobu vydržecí nec vi nec dam nec pre:; 
cario. Doba vyddecí stanovena jest na 10 nebo 20 let, podle toho, zdali 
jde o vydržení inter praesentes nebo inter absentes. Zda se vyžaduje 
iustus titulus a bona fides, prameny přímo nerozhodují. 

§ 127. 

JAK ZANIKAJí SL UŽEBNOSTl. 

Služebnosti zanikají: 
1. z důvodů zániku, společných všem pravum věcným. Služebnosti 

o s ob n í zrušují se krom toho již podstatným pře t v o ř e,n í m věci služebné. 
2. Jsouce iura in re aliena, zanikají služebnosti 'confusione, t. j. setká .. li 

se právo služebnosti s vlastnictvím věci služebné, v témž subjektu. Sloučí~li 
se ususfructus s právem vlastnickým k věci služebné, praví se, že nastala con:; 
solidatio. Při služebnostech p o zem k o v ý c h nastupuje confusio, když 
vlastnictví k oběma pozemkům, k panujícímu i služebnému, spojí se v tétéž 
osobě. I když by později ten neb onen z pozemků byl zcizen, néobživne 

ptávo služebnosti. 
3. Služebnost zrušuje se od řek nu tím se jí. Oprávněný může se 

vzdáti služebnosti na případ smrti nebo mezi živými. Iure civili vzdání 
se sluŽebnosti mezi živými musilo státi se injurecessí mezi oprávněným 
a vlastníkem služebné věci. Vlastník služebné věci tu po způsobu žalobce 

1) zda a do jaké míry byla již v klasickém právu poskytována ochrana aspoň pod!~ 
práva praetorského služebnostem zřízeným bezformálně, jest sporno. 
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při actio negatoria tvrdil vůči posavadnímu , majetníku práva služebnosti, 
že tomuto právo nepřísluší, na pře asi slovy: »Nego tibi ius esse eundí 
per fundum Cornelianum invito me.« Podle práva p r a e t o r s k é h o stačila 
smlouva beiforemná. I mohlo se pak odřeknutí státi též nepřímo tím, že 
k služebnosti oprávněný svolil k takovým změnám věci služebné, kterými 
výkon služebnosti stal se nemožným. 

4. Služebnosti zanikají pro j ,i tí m č a s u, na který byly zřízeny, nebo 
splněním v Ý min k y rozvazovací. Ovšem působí tento zrušovací důvod 
ipso iure pouze při služebnostech osobních, nikoli též při služebnostech 
pozemkových. Pomine~li pouhé dočasné právo toho, kdo byl zřídil slu~ 
žebnost, dostavením se lhůty končicí nebo splněním výminky, zrušuje se 
zároveň služebnost. 

5. Služebnosti zanikají dále jedny pouhým nevykonáv'áním, jedny 
vydržením svobody. 

a) Služebnosti p o ln í jakož i ususfructus a usus, nikoli však habitatio 
a operae, přestávají podle práva civilního non utendo, t. j. když , nebyly 
vykonávány po jeden rok při movitých, po dvě léta při nemovitých věcech. 
K ,zachování služebnosti nevyhledává se právě, aby oprávněný ji vyko~ 
nával osobně. Zvláště usus{ructus se zachovává i tím, když jej vykonává 
ten, komu byl postoupen výkon jeho úplatně (kupitel, nájemce) nebo 
bezplatně. Ba někteří římští právníci spatřují výkon usufruktu již v tom 
samém, že usufruktuář obdržuje od jiného úplatu za ponechaný jemu výkon. 
Jde~li o služebnost p o zem k o vou, stačí k přetržení jejího promlčení, 
když jí někdo užije pro pozemek panující, nechať to byl kdokoli, l třebas 
i malae {idei possessor. ' 

b) Do m o vn í služebnosti ne"zanikají prostě non utendo, nýbrž teprve 
vyd r žen í m s v o bod y (usucapio libertatis), t. j. tím, že služebný po~ 
zemek byl uveden činností lidskou do stavu odporujícího služebnosti (na 
př. při servitus tigní immittendi zazděním otvorů ve služebné zdi, určených 
pro trámy) a v tom držen nepřetržitě po dvě léta. Ale když stav, od~ 
porující služebnosti, zakládá se na povolení, které bylo dáno pouze pre~ 
carlo, jest usucapio libertatis vylo'učena. 

c) J II S t i n i a n prodloužil lhůtu pro zánik služebností non utendo 
a pro vydržení svobody všeobecně, i když jde o služebnosti k věcem 
movitým, na deset let inter praesentes a dvacet let inter absentes. 

6. Služebnosti p o zem k o v é zanikají též zkázou panujícího pozemku, 
o s ob ní služebnosti 2 zase s m r t í a, vyjmouc služebnost habitationis a ope~ 

1) N am satis est fundi nomine itum esse. D. 8, 6, 6 pro Cels. 
2) Ne in universum inutiles essent proprietates sem per abscelJ,dente usufructu, 

placuit certis modis extingui usumfructum. D. 7, 1, 3, 2, Gai. 
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rarum capitis deminutione oprávněného, podle Justiniana je.!), když t~ 
. est c~pitis deminutio magna. Ususfructus, přináležející právnIcké osobe, 
~ončí se nejen zrušením jejím, nýbrž též projitím jednoho sta let. 

§ 128. 

PRA VNí OCHRANA SL U ŽE B N O STi. 

I. Na ochranu pr á va služebnosti, platného iure civili, je:t. dána i~ 
rem actio: vindicatio servitutis, při usufruktu ususfructus petztlO zvana. 
V Justi~ianské kompilaci sluje acH? ~onfessoria: Intenti~ její formul.e byla 
sepsána jako protiklad intence actlOnzs negatorzae, na pr: takto : »5l par:t 
A . Agerio ius esse per fundum illum ire agere« nebo »5l paret A. Ageno 

ius esse eo fundo uti frui«. . y' 

Actio confessoria přísluší tomu, kdo má právo sl~,ž:bnos~l:. ~edy ~n 
služebnostech pozemkových vlastníkovi pozemku panuJIclho, ~~ ~lZ opr~~~ 
něný též drží právo čili nic. Z více vlast~íků pozemku, panuJ1~Iho mu~e 
.. k platnosti přivésti nerozdílně každý 1 beze svolenI ost,atnlch. Actl~ 
Jl . ., I y b t 
confessoria přísluší proti tomu, kdo od~oruJe ~r~t~, pr~v~ s ~~~ nosyl 

I'Yt Y tl'm že překáží vy'konu služebnostI, nebo Jej castecne rusI. Z ne~ 
zv as e , k ' k ľ . 
kolika vlastníků pozemku služebného může býti žalován terym o I ,z~ 
solidum. Není~li žalobce držitelem a nechce~li žalovaný proce:.na se vZltI, 
jest proti ně:!Ilu podle obdoby inte~dikta Quen: fund~m dáno pr~ usuf:uktu 
interdictum Quem usumfructum, ph pozemkovych sluzeb?~stech m,ter~z:tum. 
Quam servitutem. Proti ususfructus pe~itio jest za J usttnlana prav tez quz 

liti se obfulit. 
II. Faktický výkon (v právu Just. t. zv. držení) slu.že~n?stí n~ní chrá~ 

něn všeobecně a stejnoměrně. Jen pro některé služebnostI Jest dana p o s ~ 
s e s s o r n í och ran a, různá při různých služebnostech. 

1. Ochraně držení služebností o s o b n í c h slouží interdicta retinyendae 
a recuperandae possessionis obdobná in~erdiktům, chrán!cím drž?u ve~no~ . 
Pro držitele u s u fr u k t u jsou ·v ediktu zvláštní interdzcta » Utl possldetl.~ 
utile« (s formulí: »Uti utimini fruimini«) a de vi. Obě interdicta poSkytUjI 

se pak též na ochranu držby práva užíva~~ho. " , y , 
2. Pro práva ce st n í a vod n í byla JIŽ velmI zahy zavedena zvlastnl 

interdicta prohibitoria. Z oněch interdikt jsou : 

1) Si quis mihi itineris vel actus vel viae controv.ersiam .n?n fadat, sed reficer~ 
sternere non patiatur, Pomponius scribit confessoria aC~lOn~ ~lhl u~en~um; ~am e~ Sl 
arborem impendentem habeat vidnus, qua viam vel lter mVlUm vel mhablle faclat , 
Marcellus notat iter petendum vel viam vindicandam. D . 8, 5, 4, 5. Ulp. 
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a) Interdictum de itinere actuque privato. Jím chrání se, kdo vyko~ 
nával polní služebnost ce s t n í v posledním roce alespoň ve 30 dnech 
nec vi nec dam nec precario ab ad~ersario.I Žalobce si může připočísti 
též výkon služebnosti auktorem jeho. Hodlá~li kdo překonati odpor, se 
k terým se setkává při op r a v o v á n í ce sty, jest jemu užíti interdikta de 
itžnere reficie~do, jen že pak musí dokázati nejen faktický výkon služeb~ 
nosti, nýbrž i právo samo. 

b) Na ochranu držby p r á v a vod o vod u, ať se vykonává pro po~ 
zemek polní nebo pro domovní, přísluší interdictum de aqua cottidiana 
nebo de aqua iEstiva.2 Prvé interdictum propůjčuje se tomu, kdo vedl 
vodu třebas jen jednou v posledním roce, kdežto při druhém se žádá jen, 
že voda vedena byla jednou v letní době tohoto roku nebo předešlého. 
Při obou interdiktech se vyhledává, by právo bylo vykonáno nejen nec 
v i nec dam nec precario proti odpůrci, nýbrž i z poctivého přesvědčení 
d ržitelova o jeho právu. Accessio possessionis má též zde místo. Činí~li se 
držiteli překážky pE op r a v o v á n í vodovodu, dává se jemu interdictum 
de rivis, jež má stejné podmínky, jako právě uvedená interdicta de aqua . 

3. Interdictum de doacis dává se držiteli servitutis cloacae, jestliže by 
někdo činil překážky v čištění a opravování stoky. Žalovaný tu nemůže 
namítnouti ani t. zv. exceptio vitioSiE possessionis. . 

III. Rušení výkonu do m o vní c h služebností a ff irm a ti vn Ý c h jeví 
se býti začasté rušením držby pozemku panujícího, jako když někdo překáží 
držiteli domu ve výkonu servitutis prožicie~di nebo protegendi. I přísluší tu 
proti rušiteli interdictum Uti possidetis, jímž takto nepřímo chrání se držení 
oněch služebností. Držení služebností ne g a t i v ní ch není chráněno inter~ 
.dikty possessorními. Náhradu tu skytá operis novi nuntiatio a interdictum 
q uod vi aut dam. 

1) Praetor aH: »Quo itinere actuque, quo de agitur, hoc anno nec vi nec dam 
11ec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, vim fieri veto .« D. 43, 19, 1, pr. 

2) Ait. praetor: >?Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non vi non dam non pre~ 
.cario ab i1l0 duxisti, quo minus ita ducas, vim fieri veto: D . 43, 20, 1, pr. Stejnými pra~ 
vidly, jako interdicta de aqua nebo de rivis, spravují se interdicta de fonte 
a de fon t e rdi ci e n d o, propuštěná na ochranu služebností a q u a e h a u s t u s a pe" 
.c oris ad aquam appulsus. 
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HLAVA ČTVRTÁ. 

SUPERFICIE'S A EMPHYTEUSIS. 

§ 129. 

S U PER F l ClE S. 

1. Stávalo se, že magistratové, spravující majetek římského státu, a po 
nich úředníci jednotlivých obcí dovolili, aby někdo zbudoval sobě stavení 
na pozemku státním nebo' obecním a pak jak on, tak i dědic jeho 
trvale užíval pozemku i ,stavení, plně za to určitý, jemu uložený plat úročný, 
zvaný solaržum. Podle tohoto vzoru byly pak i mezi osobami soukromými 
činěny smlouvy toho obsahu, že jeden najal od druhého pozemek navždy 
nebo na delší dobu, aby na něm zřídil budovu (s up erficies, éedes super~ 
ficiariée) , jíž pak směl výhradně a úplně užívati. Nájemce tu . slul super~ 
ficiarius. Hojnost a nezbytnost takovýchto smluv vyplynula z ohromného 
vzrůstu obyvatelstva v Římě a nesnadnosti získati tam vlastní půdu, stavební ~ 
takže šlo o řešení stále svízelnější krise bytové. To dalo podnět praetoru~ 
aby poskytl pravidelnou ochranu tomu, kdo fakticky držel a užíval jako 
superficiář stavení v mezích smlouvy nájemní (lex locat(onis), a to poskyt~ 
nutím zvláštního possessorního interdikta (interdictum de superficiebus)l 
podle obdoby interdikta Uti possidetžs. Tím se stal uvedený nájemní poměr 
ze zřízení veřejnoprávního, jímž původně byl, zvláštním soukromoprávním 
zřízením. Podle pozdějšího ediktu, možná že teprve za Justiniana, b~ly 
superficiářovi causa cognita udíleny actiones in rem, především actí? po 
způsobu reinvindikace. Proti reivindikaci vlastníka půdy propouští se Jemu 

exceptio in factum. 2 

1) Ait praetor : Uti ex lege locationis sive venditionis superficie, qua de agitur. 
nec vi nec dam nec precario alter ab altero fruimini , quominus Eruamini, vim fieri 
veto; si qua alia actio de superficie postulabitur, causa cognita dado . D. 43, 18, I, pr. 

2) Dále se přiznávají superficiářovi u t i I i s a cti o co n f e s s o r i a pro služebnosti, 
spojené se stavehím superficiarním, a jiné právní prostředky vlastníkovy, podrobněji 
a ct i o com m u ni d i v i dun d o, c a u t i o dam n i in f e ct i a ope ri s n o v i n u n~ 
ti a t i o . Bezelstnému nabyvateli od nevlastníka propůjčuje se a cti o P u b li ci a n a. 
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II. Dotčenou právní ochranou bylo superficiářovi zabezpečeno obsáhlé 
věcné právo užívací, děd i č n é p r á v o k e s t a v b ě, superficies. Hledíc 
k tomu, ~e s~perficiární stavení podle zásady »superficies solo cedit« jest 
ve vlastnlctvl vlastníka půdy, má právo superficiární povahu práva k cizí 
věci . Jest to děditelné a zcizitelné právo věcné, užívati úplně stavení, zbudo~ 
v:n.é~o ~a cizí půdě. Superficiarus má právo úplného užívání a požívání 
veCl 1 pres meze položené usufruktuářovi á smí jmenovitě nakládati libo~ 
v~ln~ t~ž s:. s~bstancí věci. Právo to přenáší na dědice svoje a může je 
prenes~l. ~a ~lneho odkazem nebo zcizením mezi živými. K převodu pr~va 
superftclarnlho smlouvou žádá se, aby ujednání kaq.sálné (smlouva trhová, 
darovací a pod,.) bylo provedeno odevzdáním práva. Též může superficies 
~ý~~v pře:~den~ na jiného soudcQvským výrokem (adžudicatione). Super~ 
Í1Clar muze dale pozemek superficiární obtížiti právem zástavním a slu~ 

žebnostmi, jež jsou pak iure préetorio constitutée. Co . se dotýče superfici~ 
ářových p o v i n n O stí, jest on zavázán vlastníkovi půdy platiti peněžný 
~lat úročný (solarium). Povinnost ta jest sloučena se superficiárním po~ . 
zemkem v ten způsob, že stíhá jako obligační závazek vždy toho, kdo jest 
právě držitelem superficie. Nárok vlastníka pozemku na solarium má přednost 
před zástavním právem, zřízeným k pozemku od superficiáře. 

Právo superficiární lze zří di ti s'm 10 u vou mezi vlastníkem půdy 
a nabyvatelem. Smlouva ta bývá zpravidla smlouvou nájemní kterou se 
najím~ cizí půda na delší čas, by na ní.' bylo zřízeno stavení. Plat úročný 
( solarLUm) má tu úplně povahu nájemného. Ale superficies může býti zřízena 
t éž s~louvou trhovou neb darovací. Též zde jest nezbytným, aby naby~ 
v at.eh u.loženo ·bylo p~atiti určité solarium, třebas jen minimální. Plat úročný 
objeVUje se tu hlavně Jen jako plat na 'uznání cizího vlastnictví pozemkového. 
T radice pozemku ke vzniku superficiárního práva se nevyhledává, nýbrž 
právo věcné vzchází zde přímo již ze smlouvy nájemné, trhové atd. Právo 
superficiární z a n i k á z důvodů pozbývacích, ze kterých zanikají věcná práva 
vůbec. . 

§ 130. 

. AGER VECTlGALlS A lUS EMPHYTEUTlCUM. 

Nahromadění majetku pozemkového v rukou několika subjektů, zvláště 
státu a městských obcí vedlo v hospodářských a právních dějinách Říma 
k uskutečnění dědičného resp. dlouhodobého pachtu. V právním vývoji 

D ržení práva superficiarního pak chrá~ěno jest dílem skrze interdictum de super" 
fi ciebus, jež se řídí pravidly interdikta Uti possidetis, dílem skrze interdictum 
d e vi utile. 
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římském vyskytly se různé formy takovéhoto pachtu. Z nich nabyly zvláštní 

důležitosti ager vectigalis a ius emphyteuticum. 
. 1. Tomu, kdo pachtoval pozemek od městské obce navždy nebo na 

dlouhou dobu (100 let nebo více) s tím" ustanovením, že dokud bude 
platiti pachtovné (vectigal), pozemek (ager vectigalis) nesmí býti odňat 
ani jemu ani dědici jeho, byla proti každému, kdo je~u.zadržoval p~zeme~ 
tento, dána reivindikaci napodobená, praetorská actlO zn rem, zvana vectz~ 
galis. Proti obci propachtovavší byla však actio vectigalis působivou , jen 
dqkud pachtýř platil řádně pachtovné. Poskytn~tí~, této prá.vní. ochrany 
bylo dáno pachtýřovi věcné právo užívací k VěCI CIZ1. T oto z~s ~~ f~ndo, 
vectigali přecházelo na dědice, mělo tedy povahu pac h t ude d 1 C ne ho: 
I bylo mezi klasickými právníky sporno, zda jest zřízení jeho poklá~att 
vůbec ještě za smlouvu pachtovní a ne spíše za smlouvu trhovou. N azor 
prv~í převládal. Popsané ius in fundo vectigali neomezovalo se na půdu 
městských obcí, vyskytovaloť se i na polstvu římského stá t u. 

Majetník práva vektigalního (vektigalista) měl p r á v o plného užívá~í 
a požívání cizího pozemku, nejsa při tom podroben omezením jako usu~ 
fruktuář. Plodů nabýval pouhou separací jejich. Přenášel vektigalní právo 
na dědice svoje, mohl je zůstaviti odkazem a zciziti a byl oprávněn pro 
dobu svého práva vektigalní pozemek v zástavu dáti a obtížiti služebnostmi~ 
působivými iure préEtorio. - Vektigalista byl p o v in e ~ obc~ nebo státu 
plniti plat úročný (vectigal). Též zde lpěl plat tento na ve~tIgalmm poze~ku: 
takže každý držitel jeho byl zavázán k placení. Z nazoru, podle nehoz 
zřízení poměru vektigalního pokládáno bylo za smlouvu pachtovní, .dávalo 
se, že majetníku vektigalního právo bylo popřáváno právo žádah sl~v~ 
pachtovného pro neúrodu právě tak jako pachtýři dočasnému . ~ eplatI~::I~ 
dědičný pachtýř vectigal, mohl naň vlastník (obec, stát) nf}stupovah o vydanl 
pozemku (reivindikací). - Zří z e n í vektigalního p~měru dálo se s~louvo~ 
bezforemnou. Ku pře vod u práva vektigalního na Jméno však musIl vekh:: 
galista užíti tradice. Převedeno mohlo býti ius in f~ndo ~e~tigali t~~é adi~di~ 
catione nebo dekretem magistratským pro odepřenI cautlOnlS damnz znfectl . -
Proti tomu, kdo jemu zadržoval pozemek, příslušela vektigalistoviactio 
in rem vectigalis. Kromě toho jemu náležely actio negatoria a k ochraně 
služebností, spojených s pozemkem, actio confessoria. Mohl též užíti jiných 
právních prostředků, jež jinak jsou propuš~ěny vlastníko~i. Tomu, v ~do 
obdržel pozemek k vek~igalnímu právu bona fzde od nevlastnlka, propustena 

byla v právu Justinianském actio Publiciana. . 
II. V p r á ve ch ř e c k Ý ch vyskytuje se pacht dědičný, pro který Jest 

význačné, že pachtýřovi ukládáno bylo pozemek vzdělávati, zvláště jej osa= 
zovati. Podobného zřízení pachtovného užito bylo od správy císařských 
velkostatků již v 2. století po Kr. k využitkování půdy pusté. S ním a zároveň 
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se st~rým právem vektigalním souvisí pacht dlouhodobý nebo dědičný, 

kterým zabývá se císařské zákonodárství od počátku 4. století. Vyskytuje se 
půvo~ně ve dvou, útvarech, jako ius perpetuum a jako ius emphyteuticum 
ne?oh emphyteusIs. lus perpetuum, jehož předmětem byly pozemky obecní 
a ~lskální nebo fundi rei privatae, jest v podstatě staré ius in fundo vectigali 
a Jako toto neomezené co do času a s pevným, nezměnitelným platem pach:: 
tovním. Emphyteusis však byla původně, byť i dlouhodobým, přece jen 
dočasným pachtem. Po projití doby mohlo pachtovné býti zvýšeno nebo 
mohl pozemek býti odňat pachtýři . lus emphyteuticum v této podobě ome:: 
zovalo se původně na pozemky, náležející k patrimonium principis (fundi 
p~tr.i~n~niales). Pozdějším vývojem proměnil se poměr emfyteutický v pacht 
dedlcny a splynuly emphyteusisa ius perpetuum vjedno. V Justinianském . 
p~ávl,l pak jsou ager vectigalis a ager emphyteuticarius úplně ztotožňovány 
a JSou možné emfyteuse též k pozemkům soukromým. Stará, pozemků vektigal:: 
ní~h s~ týkající kontroverse právníků, zdali smlouvu o dědičný pacht jest po~ 
kladah z~ trhovou smlouvu nebo za nájemní, byla vztažena též na poměr 
emfyteutIcký. Od císaře Ze no n a byla rozhodnuta v ten smysl, že zřízení em~ 
fyteuse má býti pokládáno za zvláštní smlouvu, cont~actus emphyteuticarius. 

Podle nejnovějšího práva má dědičný pachtýř (emphyteuta, emphyteu= 
ticarius) tyto povinnosti. On jest zavázán platiti vlastníkovi pozemku 
(dorr:inus emphyteuseos) pevný plat úročný (canon, vectigal) a zapraviti 
veřejné daně pozemkové. Zádati slevu platu úročného pro nahodilou škodu , 
vzešlou z částečné zkázy pozemku nebo pro neobyčejnou neúrodu; emfyteuta 
není oprávněn , nebylo::li to zvláště umluveno. Emfyteuta má dále udržo= 
vati pozemek v dobrém stavu. Konečně jest zavázán, zamýšlí::li zcizovati 
svoje právo, oznámiti to zároveň s podmínkami zcizení vlastníkovi em:: 
fyteutického pozemku. Tento může odepříti svolení ke zcizení, má"li pro 
to dobré důvody. N ení"li jich, má uděliti svolení do dvou měsíců. Za svolení 
to smí p.ak žádati dva _ze sta ceny trhové nebo hod.noty emfyteuse. Jde::li 
o prodej emfyteuse, má vlastník ještě předkupní právo, podle kterého smí 
do dvou měsíců do trhu jako kupec vkročiti a tím způsobiti, že jeho právo 
stane se (consolidatžone ) vlastnictvím plným. Nesplní:: li emfyteuta zmíně" 
ných povinností, může domžnus jej v y s a d i ti z emfyteuse. . 
. . Domžnus emphyteuseos jest oprávněn odejmouti pozemek emfyteutovi, 
Jesthže tento zhoršuje značně pozemek, jestliže neodvedl úročního platu z po:: 
zemků kostelních po 2 léta, z jiných po 3 léta, jestliže nezapravil veřejných 
dávek z pozemku po 3leta nebo zcizil emfyteusi, neoznámiv toho vlastníkovi. 
~žije::li vlastník práva vyhoštění, pokládá se za to, že emphyteusis zanikla 
JIZ tou dobou, kdy nastala skutečnost odůvodňující vyhoštění. Náhradu 
nákladu, vynaloženého na zlepšení pozemku, vyhoštěný emfyteuta žádati 
nemůže. 
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HLAVA PÁTÁ. 

PRÁVO ZÁST,AVNÍ. 

§ 131. 

HISTORICKÝ výVOJ PRÁVA ZÁSTAVNíHO. 

Právo zástavní poskytuje věřiteli jistotu pro pohledávku jeh~ .tím, že 
dává jemu právní možnost, nebude:::li pohledávka splněn~, uS~OkOJI~lv se pro 

. "'ho předmětu majetkového. K zástavnímu právu Jakozto zvlast~lmu 
nI ZCIZl d v " pohledavku 

. ius in re aliena, poskytujícímu věřiteli po sta.tne pravnl mO~Fro,.. , 
se us okojiti prodejem věci, Římané dospěh teprve po delslm VyVOJI~ ~tery 
bl: končen až ke konci 2. století po Kr., ba vlastně teprve za J,ushnl~na: 

y 1
0 

Podle starého práva bylo lze pojistiti věřitele postoup~nn~ pravnl 
.' d v,' tl'm způsobem že naň bylo převedeno manczpatlOne (se= 

mOCI na veCl Jen , . , v' k v , 

stertio nummo uno) nebo in iure cession.e v ~ a s tnI c t v I V~CI ve r ~. e. r.u c ~ 
'd' ) "\ Te'rVitel tu (při manclpaCl) v nunkupac1 nebo (pn 1nJure ... 

(fl UClae causa. v' . , f'd' .f.'d . 
') . d'k' ohla' Sl '1 že naby' vá věci ve vlastnlctv1 I I Jl uClae causa. cessl ve Vln 1 aCI pr, ,... ' ť 

P
vo . ' hl na místě všeobecněJ'šího fldl flduclae causa uves 1 
n manclpacl mo hl d' k 

v nunkupaci podrobněji, že si přivlastňuje věc pr~ tu. neb onu p~ e. av u, 
v b HS dec' em milia. Kromě toho bývala pnpoJena k manC1paCI nebo 

na pr. o dl k ' v v • t 1 v I . . . dl 'v, , luva fpactum conventum), po e tere ven e sme 
mlureceSS1 ve eJSI um \., , ..' P " 

'tO v v b pohledávka jeho byla splněna nebo JInak ukOJena. ravnl 
ml I vec, az Y .. d'l d" 'ch smluv 
. ednání toho způsobu slulo fiducia, místněJI. na r?z. 1 ~ Jm~, . . 
~iduciárních fiducia cum creditore contracta plgno:ls l~:e. Tra~I~ll!~ucla 
zřízena býti nemohla. Nebo traditio převádí vlastn1ctv1 len na za~ a ~ msta 
causa. Za takovou však smlouva fiduciární pokládána nebyla, Flducla byla 

. , f d Baianum HS n(ummo) I fidi fiduciae causa man~ 
1) ))Dama L. Tlh servuS Ull um . t LB' . . 

. . . conventum factum est 1l1ter Damam e . a1anlUm . 
cipio accep1t. ab LL' BT~t1.a11l~, ~:~:~: dedit dederit, credidit crediderit, usque eo is fundus 
quam pecu11lam . 1 1U~ . 1 t t' ua quaque . , fid' t donec ea omnis pecunia perso u a esse , Sl S 
eaque manClpla UC1ae essen , uti eum fundum eaque mancipia, 
die L. Titio h(eredi)ve eius data soluta non esset, tum fid . I-II p C (Bruns 
ubi et quo die vellet pecunia praesenti venderet.« Pactum UC1ae saec. .., • 

Č, 135). 
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právním jednáním iuris civilis a nestala se nikdy zřízením iuris gentium. Z ní 
byli a zůstali vyloučeni peregrinové a co' se dotýče předmětů, pozemky 
provinční. 

Pojištění pohledávky, pro kterou fiducia byla zřízena, záleželo původně 
v tom, že věřitel (fiduciář) mohl zástavcovi (fiduciantovi) zadržovati vlast::: 
nictví fiducie až 'do splnění dluhu. Věřitel stal se sice fiduciární mancipací 
n ebo injurecessí vlastníkem věci a měl jako takový plnou právní moc, převésti 
onu věc na jiného odkazem nebo ji zciziti, zejména ji prodati, aniž fiduciant 
mohl vindikovati věci na třetím nabyvateli, Ale odkázáním nebo zcizením 
j ejím fiduciář byl by jednal proti obligační povinnosti, která jej zavazovala, 
k dyž byla splněna pohledávka, vlastnictví fiduciární věci zase převésti na 
dřívějšího vlastníka. Závazek ten byl původně pouhou mravní povinností, 
ča~em však stal se žalovatelným a vzcházel fiduciantovi, když dluh byl úplně 
'zapraven, proti , fiduciářovi a jeho dědicům obligační nárok, aby věc byla 
zase remancipována, pro který byla dána zvláštní actio in personam, zvaná 
actio fiduciae. Jsa vlastníkem fiduciární věci, fiduciant nabýval též plodú 
jejích a jiného výtěžku, zvláště též všeho, čeho nabyl fiduciární otrok, byl 
však povinen vše, co získal, sraziti si na pojištěné pohledávce. 

Právo ukojiti se z hodnoty fiducie mohl si opatřiti věřitel původně 

p ouze zvláštními úmluvami, Především bývala v pactum fiduciae přijata lex 
commissoria, t. j. úmluva, že věc má pro pad n o u t i nadobro věřitelovi za 
j eho pohledávku, nebude:::li dluh splněn včas. Vykonati však legem commis= 
soriam proti své vůli věřitel nemusil. Dále vešlo víc a více v obyčej, že 
v úmluvě fiduciární bylo věřitelovi postoupeno právo, pro nesplnění dluhu 
p ro dat i 'věc a z utržených peněz sebe uspokojiti. Co přebylo z nich, mělo 
v ydáno býti fiduciantovi. Úmluva ' tato stala se za principatu tou měrou 
pravidelnou, že bylo připisováno věřitelovi právo věc prodati k ukojení své 
p ohledávky, i když si jeho byl zvláště nevymínil. Konečně byl tento prodej 
připuštěn, i když ve fiduciární smlouvě byl výslovně zapověděn. 1 Nena::: 
skytl:::li se kupec, mohl věřitel vyžádati si od císaře, by směl si podržeti věc 
p odle vyšetřené hodnoty její na srážku ze své pohledávky (t. zv. impetratio 
p ossessionis).2 ' 

Zvláštností fiducie bylo za všech dob, že fiduciant mohl vlastnictví věci 
v základ dané zase nabýti zpětným vydržením, usureceptione. Usureceptio 
f iduciae byla připuštěna především, když fiduciář sám tradicí převedl věc 
zase na fiducianta, ale ona, jso~c res mancipi, zůstala nadále ve quiritském 

1) Si inter creditorem et debitorem convenerit, ut fiduciam sibi vendere non liceat, 
n on solvente debitore creditor denuntiare ei sollemniter potest et distrahere: nec enim 
ex taH conventione fiduciae actio nasci potest. Paul. 2, 13, 5. 

2) Si impetrasset cr editor a Caesare ut fiduciam (pignus Tr.) possideret, videtur 
fl nita esse fiduciae (pignoris Tr.) obligatio et a contractu recessum. D. 13, 7, 24 pro Ulp. 
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vlastnictví věřitelově. Ale usuteceptio měla v jistých mezích též místo, když 
fiduci'ant nabyl držby věci fiduciární nemaje iustum titulum a věda, že drží 
věc jsoucí v cizím vlastnictví, tedy nejsa bona fide. Nebo, když dluh byl 
zaplacen, uskutečňovala se usuteceptio fiduciae, nechať fiduciant dosáhl 
držby věci fiduciární jakýmkoli způsobem. A i před splněním dluhu usuce= 
ceptio byla vyloučena pouze, když fiduciant onu věc byl od věřitele najal 
nebo ptecario obdrželI nebo ji jemu odňal furtem nebo vi, čímž se stala tes 
futtiva nebo vi possessa. Usuteceptio fiduciae se uskutečňovala vždy již 
držením jed nor o ční m, i když šlo o věc nemovitou. Že tato usuteceptio, 
která nevyžadovala ani iustum titulum ani bonam fidem, dochovala se i na 
časy, kdy usucapio byla možna jen na podkladě zmíněných dvou náležitostí, 
vysvětluje se tím, že usurecipient nabyl jen zpět vlastnictví na úkor toho, 

komu je byl poručil k věrné ruce. 
Fiducia, která zůstala povždy omezena na mancipaci a injurecessi, sdí:: 

lela též historický osud jejich. O ní zmiňuje se ještě zákonodárství 4. století 
po ,Kr. Ale ]ustinianské právo nezná jí více. Byla sice přejata do Pandekt 
četná místa, která se odnášela původně k fiducii, ale interpolacemi jest v nich 

fiducia všude vyhlazena. 
II. Vedle fiducie, jíž bylo na věřitele k pojištění jeho pohledávky pře:: 

vedeno p r á v n í panství věcné, vyskytoval se v římském životě ještě jiný, 
ne méně starý prostředek pro pojištění výkonu obligace, který však zále:: 
žel prostě v tom, že věřitelovi byla propůjčena pouze f a k t i c k á moc nad 
věcí. Zástavce tu odevzdal věc věřitelovi prostě v detenci, umluviv s ním, 
že věc po zaplacení dluhu má býti zase vrácena. Zřízení to sluje pignus, 
ruč n í z á s t a v a. Pojištění, jehož jím dosáhl věřitel, záleželo původně 
pouze v tom, ' že směl zástavu držeti, až by byl úplně uspokojen pro svou 
pohledávku, a' mohl takto činiti na dlužníka nátlak zaQržovánÍm jemu zá:: 
stavy po tu dobu, co neplatil. Pojištění to mělo původně naprosto fak:: 
tickou povahu, ježto věřitel nebyl zprvu nijak právně chráněn ve svém 
poměru k ruční zástave. Teprve časem poskytl jemu praetor k ochraně držení 
zástavy alespoň intetdicta tetinendae a tecupetandae possessionis, proti 
reivindikaci zástavcově pak excepci tei sibi pignetatae. 

. III. Další vývoj zástavního práva vyšel z pojištění zástavního, které 
dosáhlo právní ochrany nejprve u poměru pac h t o v n í h o. Velmi obvyklým 
bývalo _ již za dob Katona censora (zemř .. 149 př. Kr.) - že pachtýř po:: 
zemku polního zavadil pouhou úmluvou propachtovateli pro pachtovné svoje 
věci sloužící hospodářství (otroky, zvířata, nářadí), které by na pozemek 
ten byly dopraveny (invecta et illata). Věci ty byly, dokud pachtýř platil 

1) To bylo zajisté velmi praktickým; dlužníku bylo umožněno dále hospodařiti 
na zastavené nemovitosti. 
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řádně pachtovné, jemu ponechány. Teprve když dospělé pachtovné nebylo' 
z~placeno, smě! propa,chtovatel zajmouti invecta et illata a je držeti jako 
zastavu. Od prava uznana byla popsaná zástavní úmluva nej·prve kd v " 

S I' dl ' . ' ' yz prae 
~or a ~ I.U s a pro~achtovateh ' proti pachtýři pro případ, že by tento' 
jemu brantl, aby nezajal zavazených invecta et illata, zvláštní intetdictum 
adipiscend~e possessionis, zvané intetdictum Salvianum. Pozdějším praeto:: 
rem Ser v lem byla propachtovateli propůjčena actio in tem, jménem actio' 
Setvian~, příslušející proti každému, kdo by jemu zadržoval zastavená in::' 
vecta v (mducta) et illata pachtýřova, o vydání jejich. 

Casem byla i všem jiným věřitelům, kterým byla věc zastavena p o u h o u 
: m I o u vou, podle obdoby actionis Setvianae udělena od praetora actio' 
zn tem, zvaná actio quasi Setviana, a příslušela tato actio věřiteli ovšem 
ta~é, když naň bylo zároveň převedeno držení zásta:vy (byla zřízena zástava 
rucní). Zavedením actionis quasi Setvianae, též actio pignetaticia zvané, 
~ovstalov nové, praetorské právo věc n é, kterým mohly býti pojištěny ob:: 
hg,ace vseho druhu. Zřízení pak zástavního práva pouhou úmluvou bez 
odevzdání věci věřitelovi označuje se jako úmluva, ut tes pignoti sit, a pod. 
~ eprve, v poz,dním právu a pak u J u s t i n i a n a užívá se k pojmenování 
z~stav?lho prava, povsta.lého z ~ouhé smlouvy, řeckého výrazu hypotheca 
(vno1Jr;xr;) a zove se actlO quasz Setviana též actio hypothecatia. Protivou 
k hypoth~ce oz~ač~je ' se pak výrazem pignus v užším srn. zástava ruční. 
~le rozd!! ~eZl pzgnus v tomto srn,. a hypothekou jest tu pouze ten, že 
pzgnus znZUje se postoupením držby zástavy věřitelovi, hypotheca však 
pouze bezforemnou smlouvou bez odevzdání ' zástavy. 

IV. Právo, u k o j i t i se pro svou pohledávku z věci zastavené také 
:~st~v.a vr~ční a pouhou smlouvou zřízená (pignus a hypotheca) o sobě vě:: 
n teh je~te neposkyt~valy. Obzvláště právní možnost zjednati si uspokojení 
pohlev~a~ky pro d e,j e m zástavy stala se teprve po drahném čase podstat:: 
n~v~ cash p:aetorskeho zástavního práva. Po delší dobu principatu neměl 
ventel.,. k~ere~u byly zřízeny pignus nebo hypotheca, práva p~odati zástavu 
k ,U~Ojenl s,ve pohledávky, leč když to jemu ~ylo povoleno zvláštním ujed:: 
nanlm, se zast~~ce,m. Teprve od konce 2. století po Kr. nebylo více žádáno 
tak,oveho z:la~tl11ho povolení zástavcova ' a stalo se ustanovení, že věřitel 
S~l. prod~h za~tavu, t. , zv. naturale negotii smlouvy zástavní. V právu Ju:: 
shn~~~ovvev. plah dokonce, že i zvláštní pactum ne distrahatut nemůže vy:: 
louclh ventele nadobro z práva zástavního prodeje;I Podle vzoru fiducie 
bývala nezřídka též smlouvě, kterou zřizovány byly hypotheca nebo pig:: 

, 1) Sed ,etsi non convenerit de distrahendo pignore, hoc tamen iure utimur, ut liceat 
~lstr~here, ~l mod~ no~ convenit, ne liceat. ubi vero convenit, ne distraheretur, creditor 
St dlstraxent: furtl obhgatur (se. debitori), (nisi ei ter fiterit denuntiatum ut solvat et 
cessavent. Tnb,), D, 13, 7, 4. Ulp. 
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nus, připojena lex eommžssorža, t. j. úmluva, že zastavená věc má sama od 
sebe propadnouti na místo pohledávky věřitelovi ve vlastnictví, nebude::li 
obligace splněna do určité doby, až ji konečně K o n s t a n t i n pro nalé:: 
havé nebezpečí lichvy prohlásil za neplatnou při všech' smlouvách zástav:: 
ních a odstranil tím zástavu propadnou nadobro.1 

V. Ve svém nejnovějším římském útvaru p r á voz á s t a v n í jest věc:: 
ným právem k cizí věci, podle kterého oprávněný smí věc pro pojištění 
svého pohledávání drž e t i a může se pro dej e m jejím pro pohledávku 
u s p o k o ji t i. Od ostatních práv k cizí věci liší se pro právo zástavní svou 
závislostí na obligaci, kterou pojišťuje (svou akcessorickou povahou) á tím, 
že při právu zástavním ukojuje věc jemu podrobená potřeby oprávněného 
nikoli svou hodnotou užitnou, nýbrž svou hodnotou směnnou. Kdežto 
ostatní žura žn re alžeI1:a ,poskytují právní moci užívati cizí věci, vrcholí 
právo zástavní v právní možnosti cizí věc prodati. Oněmi právy užívacími 
obmezuje se vlastnictví více méně. Ale úplný výkon práva zástavního -
provedení zástavního prodeje - zbavuje posavadního vlastníka vlastnictví 
nadobro. Zároveň zaniká jím však i právo zástavní samo. Opětný plný 
výkon práva zástavního jest vyloučen. Proto není možné držení zástav:: 
ního p r á va (iuržs quasž possessio) a proto též ne vyd r žen í jeho. Ovšem 
se věřiteli, kterému bylo zřízeno pignus, připisuje possessio. Ale tím jest 
míněna jen (t. zv. odvozená) držba věc i, působivá pouze quod ad inter:: 
dieta. Hledíce k tomu, že zastavená věc jest zavaděna za jisté osobní, obli:: 
gační plnění, mluví prameny o »res obligata«, a »rei obligatio« a pod. 

§ 132. 

POJIŠTĚNA POHLEDAvKf\.. 

1. Ú čel e m práva zástavního jest poskytnouti věřiteli j i s t oty, že po:: 
hledávka (právo obligační), kterou má za určitým dlužníkem, bud~ uspo:: 
kojena. Právo zástavní podle pojmu svého předpokládá vedle sebe obli:: 
gaci (osobní závazek určité osoby). Tato pojmová odvislost zástavního práva 
na obligaci došla u Římanů důsledného provedení tím, že exi~tence práva 
zástavního byla učiněna podstatně závislou na právní existenci obligace, 
k jejímuž pojištění slouží. Zástavní právo má, jak pravíme, povahu a k ce s:: 
S o r i c k o u: nemůže bez platné obligace ani vzniknouti, ani dále trvati, 
přechází s pohledávkou na jejího nabyvatele, samo o sobě bez pohledávky 
nemůže býti převedeno na jiného. 

1) Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae pignorum legis crescit 
asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam abdleri. C. 8, 34, 3, pro 
Constantin, 
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~ ~ ~I. ~ást~a~ním právem lze pojistiti nejen pohledávky na plnění pe .. 
nez?e, ny~rz~,l pohledávky, směřující k jinému jednání nebo i k opomi .. 
nutI. Nezalezl na tom, ze kterého zavazovacího důvodu ~l bl' 

,~ d l' ~, , , vzes a o 19ace,. 
anlZ z a 1 dluznlkem Jest zastavce sám nebo někdo J'iny' Z' t ' , 
I ~'d'" ~ .., . . as avnl pravo 
ze Zrl ItI tez pro oblIgaCI, ktere Jest uložena lhůta počínací nebo ' .. k 
dkl'd ' bl" VYJIm a 

o ~ a ~Cl, a pro o ~ 19acl budoucí, t. j. takovou, ke které není dosud po ... 
lozen :akl~d, na ,pro ?ohledávání ze zápůjčky, která se má dáti teprve bu:: 
do~cne. Zasta~n~ pravo samo vzejde v těchto případech ovšem teprve, až 
oblIgac~ skutecne povstane. - Zástavní právo jest neplatné, je ... li obligace 
?eplatna .. Al~ není potřebí, aby obligace byla žalovatelnou, stačí, je::li platná 
Jako oblzgatzo naturalis. . 

III. ~asta~~ná .v~,c jest zavaděna ne r o zdí I n ě pro celou pohledávku 
a ~p.r~ kazdo~ cas~, JeJI. Zmenší::li se pohledávka, trvá zástavní právo k celé
veCl ,1 za ~ejm~nSl zbytek. Rozdělí::li se obligace dědickou posloupností 
ve VIce oblIgaCI, nerozdělí se právo zástavní, nýbrž zůstává věc zavaděna. 
cel,á pr~ kaž~ou ~ oněch obligací. Zřídí::li se pro touž pohledávku ' 
pravo .:astavnI k VIce předmětům, jest. zavaděn každý předmět za celou 
pohle~avku ~zástavní práva s i m u I t a n n í neboli společná a nerozdílná) .. 

Za:tava je~t~ ~avaděna též. pro ve dle j šín á r o k y, jimiž se pojištěná 
pohle~avk~ zv:tslla. I vztahUje se zástavní právo též k úrokům zákonným,.. 
hla~ne ~ urokum z prodlení, a k náhradě nákladu, učiněného na zástavu. 
~, uro,kum smluveným a k pokutě konvenční vztahuje se zástavní právo,. 
z~lzene pro pohledávku hlavní, jen když byla při zastavování prohlášena 
vule, aby věc byla zavaděna l' ~ pro ne. 

§ 133 .. 

PŘEDMĚT PRAvA ZASTAVNíHO. 

~ . ~ .. Předmětem práva zástavního mohou býti všecky věci, které lze
smenltI za peníze, tedy všecky věci in eommereio movité i nemovité, také 
věci zuživatelné, zvláště i peníze. ' 

Věc s ~ ~ bor n á, na pře stádo nebo otevřený sklad zboží, může býti 
zastave~a tez v. t:n způsob, že jest pokládati za zastaveny nejen ty kusy, 
ze kteryc~ se s,kla~~ala . souborná věc v době zastavení jejího, nýbrž též 
0r:y' kte~: k nI pr~b.udou teprve později, kdežto zase řádně zcizené před~ 
mety maJ1 vystoupItI ze svazku zástavního.1 Zástavní právo vztahuje se 

. 1) Cum tabernam deb~tor ~reditori pignori dederit, quaesitum est, si merces, quae 
In e~ erant, per t~mpora dlstraxlsset et alias comparaverit easque in eam tabernam in~ 
tulent et d~cesserIt, an, omnia quae ibi deprehenduntur creditor hypothecaria actione 
p~tere .poss~t? respondlt: ea, quae mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt. 
plgnon obhgata esse videntur. D. 20, 1,34 pr, Scaev. 
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též-ke všelikému příslušenství věci a ke všelikému příbytku, i když 
přibude později, tedy též ke stavbám, úízeným později na zástavním po" 
zemku, k náplavu a pod. Zároveň s věcí zástavní pokládají se za zasta" 
veny též všeliké budoucí p lodi n y její, jak plody v techn. srn., tak i děti 
-otrocké, předpokládajíc, že separací nebo narozením připadnou ve vlast" 
nictví zástavcovo nebo jeho dědiců. Budoucí plodiny mohou býti zasta" 
veny od vlastníka nebo usufruktuáře, věci plodivé též samy 6 sobě. ' Avšak 

' j tu nevzniká právo zástavní, když po separaci nebo narození nabývá jich 
vlastnictví někdo jiný, nežli původní zástavce nebo dědic jeho. 

II. Věc může býti dána v zástavu též od jednotlivého s pol u v 1 a st" 
ní k a. V případě tom může zástavním prodejem převeden býti pouze 
idealní díl věci, který příslušel zástavcovi. Praví se tu, že zástavní právo 
jest zřízeno ku pars pro indiviso. Takové zástavní právo může vzejíti též 
-tím, že samojediný vlastník věci zastaví ji pouze dílem intelektualním. 
ZástavI\í právo, zřízené pro parte indivisa, zůstane, i když věc se rozdělí 
-později realně mezi podílníky" nezměněno ke vsem reálný~ částem. ~ 
Vlastník, jehož v I a s tni c tví jest , o mez e'rl o právy věcnýml, váznoucí~l 
na věci, zřizuje zastavením jejím zástavní právo, jež jest podrobeno steJ" 
nému omezení, t. j. při výkonu práva zástavního zůstávají ona iura in re 
alinea neporušena. I praví prameny o tom případě, jestliže zastaví vlastník 

'věc, ke které přísluší jinému ususfruCtus, že jest předmětem práva z~~ 
stavního nuda proprietas. Dosáhne"li však vlastnictví věci zastavené pozdějI 
,odpadnutím práva poživacího zase plného rozsahu, zvýší se stejnou měrou 
i působnost práva zástavního. 1 

III. V zástavu může býti dá,n také superficiární pozemek superficiářem 
,a vektigalní vektigalistou (emfyteutou). Zástavní právo toto jest, co do 
,objemu i trvání svého, podrobeno stejnému omezení, jímž vázáno bylo 
právo ~ástavcovo v době, kdy zřízena byla zástava. ' Totéž platí v tom 
případě, když usufruktuář zřídil zástavní právo k věci, ke které má p~ávo 
poživací, kdež se praví, že se dává v zástavu ususfructus, nebo když zá" 
stavní věřitel zastavil dále věc jemu zastavenou, čímž vzešlo právo pod" 
zástavní (t. zv. subpignus). Naši praví, že předmětem práva zástavního 
jest v případech těch přít o m n é p r á v o superficiární, emfyteutické, po" 
živací nebo zástavní. 

\71astník může věc svou zastaviti též jen v ten způsob, že dovoluje věři" 
telovi, aby, nebude"li obligace splněna, zřídil za úplatu peněžnou jinému 
k věci pouze právo požívací nebo tu neb onu služebnost polní. Naši praví, 
že se tu zastavuje bud o u c í právo poživací, cestní, vodní atd. S I u že b" 
n o s t i do m o vn í nemohou býti zastaveny ani takovým ' způsobem. 

1) Si nuda proprietas pignori data sit, ususfructus, qui postea adcreverit, pignori 
erit. D . 13, 7, 18, 1. Paul. 
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IV. Zastaveny ~ohou by' ti též hl d ' k í ') po e a v y \nomzna , ovšem Jen 
takové, které lze postoupiti cessí. 

, v., Předmět,em zastavení může býti též cel é j ,m ě n í osoby (gene" 
l'a lzter b~na oblzgare). Zástavní právo vztahuje se tu nejen ke všem věcem 
~ po~led,~vk~m, které jsou v do~ě zastavení majetkem zástavcovým, nýbrž 
1 k t,em, J1chz ~n,nab~cle bu~oucně. Pouze jisté předměty jsou vyňaty z ta" 
k oveho ~eneral?lho zastavnlho práva, to jest ony, v příčině jú:hž není po" 
dobno, ze by Je byl ' kdo zvláště zastavil. 

§ 131. 

OBSAH ZAST AVNIHO PRÁVA 'VĚCNÉHO. 

y V~řite~" kterém~ byla zastavena věc, jest hlavně oprávněn z'ástavu 
d r zet I a Jl k ukOjení své pohledávky pf o dat i. 

~. ~lavní~ a podstatntm obsahem věcného práva zástavního (též 
fiduCle) Jyest pravo ,P r? deJ e z á s t a v y. Zástavní prodej 

.1. predpoklada, že pohledávka jest dospělou a není uspo" 
k oJe? a., Aby, byl ~lužník, v prodlení, se nežádá. Dále musí zamýšlený 
p rodej zastavnt bytt o z n a m e n dlužníkovi, Podle práva Py cl' t" ~ 
k'h yy' I 'y" , re JUS mIan~ 

s ye o ven~e mu~d ucmltt oznámení prodeje dlužníkovi třikráte, jestliže 
vec ~yla da~a ,v zas~a~u a ne.~yl zvláště povolen zástavní prodej její. Ale 
v pravu Justt~lan~ve Jyey~t trOJI oznámení toho způsobu nezbytné jen, když 
st:any uml~vdy, y z: v~nte~. nesmí prodati zástavy. Oznámení není potřebí 
v~bec, kd~z d!uznIk Jest JIŽ odsouzen. Konečně se vyhledává podle Justi" 
nIanov~ ~red'plsu, aby uplynula dvě I é t a po onom oznámení nebo od" 
souzenI, JestlIže nebylo smluveno ničeho jiného. ' 

y .2., Pro~at! může zástavu zástavní věřitel (též fiduciář) sám, a to ve 
v~=~Jne ~razy~e n~b ,~ volné ruky, jak sám uznává za vhodné.! Zástavní 
v,eyntel ma ~n pro~eJ1 zástavy vésti si poctivě a prohledati, pokud možná, 
te~ k ~:ospechu ~as,tavcovu, ~v,láště se snažiti, aby docílil ceny, trhové co 
n~Jlepsl. ~~st za~azan ,nahra~~~l škodu, která vzešla jeho vinou z prodeje 
zasta:covl. Sobe samemu ventel nemůže prodati zástavy ani skrze osobu 
nastr~e,nou. ~le té~ zást~y~ce; je"li vlastníkem zastavené věci, nemůže ji 
koupItt od z,astav~Iho vertte~e. Yždyť jest koupě své vlastní věci neplatná, 

~ , ~e zastavnlho prodeje Jest zástavní věřitel p o v i n e n odevzdati 
kupCI vec zastavenou. Tradicí z tohoto prodeje předsevzatou přechází na 

d ~b 1) Prodej ,dražbou ve~ejnou jest předepsán pro zástavy fiskální, prodej veřejnou 
raz ou soudm pak pro p I g n u s in , c a u s a i u cl i ca t i ca p t u m. 

' y 2) Druhdy zástavce může ,nastupovati o náhradu škody i na samého kupce zástavy 
tohz když kupec měl 'y t t' , 

, ucas ens Vl V nepoctivosti proclatelově a prodatel jest insolventní. 
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kupce vlastnictví zastavené veCl v témž objemu, ve kterém náleželo zá==
stavco~ú v době zřízení zástavy, tedy neomezené později povstalými věc::: 

nými právy. N emá:::li věřitel sám držení jejího, jest proti kupci, který to 
věděl, zaváz'án pouze k postoupení svých právních nároků na vydáni 
věci. Věřitel, kterému byly zastaveny -superficies, emphyteusis nebo usus:::' 
fructus : »)přítomné« nebo »)budoucí«, může zástavním prodejem převésti 
nebo zříditi k věci jen omezené právo věcné: právo emfyteutické, super:::
ficiární , poživací nebo (zastavil:::li věc usufruktuář) právo výkonu usufruktu .. 
Byla:::li zastavena polní s I uže b n o s t, věřitel může, nezaplatil:::li dlužník 
včas, zříditi k zastavenému pozemku za úplatu peněžnou onu služebnost,_ 
ovšem jen pro pozemek sousední. Zaplacené trhové ceny nabývá věřitel 
za vlastní, musí si však ji sraziti na zástavní pohledávce, a to, oč ona 
pojištěnou pohledávku přesahuje (hyperocha), vydati zástavcovi (také fidů:::
ciantovi). Na kolik utržená cena nestačí k uspokojení pojištěné obligace,. 
trvá právo pohledávky. 

4. Vykonati zástavní prodej jest jak při pignus tak i při fiducii právem 
věřitelovým, k jehož užití on nemůže býti donucen. Ale zástavce smí,_ 
daje věřiteli jistotu, žádati, aby zástava (pignus, fiducia) byla jemu pro::: 
půjčena, by ji mohl sám vhodně prodat~ a z utrženého věřiteli zaplatiti.l 

5. Nenalezne:::li zástavní věřitel pro zástavu vhodného kupce, jest 
oprávněn žádati na císaři, aby ji jemu přiřknul za hodnotu odhadní. Tato 
dominii impetratio, jež jest dosvědčena již pro první doby 3. století po· 
Kr., byla nově a podrobněji upravena od J u s ti n i a na. Podle jeho předpisů 
zástava přiřkne se věřiteli císařským rozhodnutím teprve, když po nezda~ 
řilém pokusu zástavního prodeje dlužník byl ještě jednou v y z v á n ke 
splnění obligace a nevyhověl vyzvání tomu. Přiřčením zástavy převádí se 
vlastnictví její na věřitele a zaniká za to pojištěná pohledávka, na kolik 
jest uhrazena hodnotou věci . Přebývající hodnotu musí vydati věřitel 
zástavcovi, Do jednoho roku, podle Justinianova nařízení do dvou let 
po přiřčení jest ještě volno zástavci vykoupiti zástavu a naopak zástavnímu 
věřiteli upustiti od vlastnictví jejího a vykonati zástavní prodej. 

II. Při zástavě ruční (pignus) má zástavní věřitel hned od zřízeni 
zástavního práva právo drž e t i věc zastavenou. Hypothekární věřitel pak 
může se domáhati drŽení zástavy, když pojištěná obligace po své dospělosti 

1) Též může zástavce převésti zastavenou věc ve vlastnictví zástavního věřitele na 
místě splnění obligace nebo ji jemu prodati, což však neplatí o fiduci~. Úmluva, učiněná 
při dání zástavy nebo později, že, nebude:::1i zástavní dluh zaplacen do určité doby, vě:::

řitel má zastavenou věc podržeti jako koupenou za pohledávku s přibylými úroky, byla 
uznána jako kupní smlouva, učiněná pod výminkou. V J ustinianském právu, hledíc ke 
Konstantinově zápovědi leg i s c o ID m i s s o r i a e uznává se takový podmíněný trh za 
platný, jen když jako cena trhová byla stanovena odhadní hodnota věci. 
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n~byla splně~a~ V t.om i .onom případě jest faktická moc věřitelova nad 
zastavou chranena Interdikty possessornímI' a by" t ~, , . va pro o pnmo zvana 
p~~.sesslO. ~ eprve kdr.ž pojištěná pohledávka byla splněna celá, jest zástavní 
vente 1 povinen vydatl věc zástavcovi Avšak podle t ' , ~ G-'. . us anovenI Clsare o r::: 
dI~~~ III. Jest ~ásta~ní věřitel, i když byl úplně uspokojen pro obligaci 
pOJ lste~ou, op r a.:~n e n z a drž o vat i zastavenou věc zástavcovi pro jiné 
pohledavky nepO]lstěné, které má za ním. 

II~. Zásta.~ní věřitel nesmí bez povolení zástavcova už í vat i pro 
sebe zastavy, Jinak by spáchal furtum Ale kdy~ d ~, . k ' t ~ , . z rZI Ja o zas avu vec 
ktera podle své hospodářské povahy jest určena k těžení plodů J'est' b ~ 
ľ ~t 'h I ,lez_ 

~v as m opovo ení zástavcova nejen oprávněn ny'brž i povinen k dobyv' , . 1 d· , . ~ k ' an) 
p o u, ~us~ sl,vsa hodnotu přivlastněných plodů (při fiducii též, čeho 
nabyl flduclarnlm otrokem) sraziti na své pohledávce a to pr~ede ~, , , h k . , VSlm na 
ur~clc~.' pa, na ,ka~~~álu, a přebytek vydati zástavcovi. J e:::li pohledávka 
neur~~l~elna, Smt ventel, kterémuž byla dána pro ni v ruční zástavu věc 
skytaJlcI plody, podržeti sobě plody do zákonné vy' še úroku· Te'z" m· ~ 

~. ~ b " I . uze 
u~l~ena Yh , srn ou;a~ ~terou se povoluje věřiteli přivlastniti si plody 
veCl ~as~av:~~ na mIste uroků. Smlouva taková zove se antichresžs. Anti .. 
chretlcky ventel smí, neklada počtu, podržeti si všecky plody teV v , 

, t . kd ~ h . . . , zene ze 
zas avy, I yz odnota JejIch převyšuj e zákonnou míru úrokovou. 

§ l35. 

ZÁSTAVNÍ PRÁVO K POI-ILEDÁVCE A PRÁVO 

PODZÁSTAV N Í. 

J. V, zástavu ruční ~ýv~l dáván druhdy též d I u žní úp i s (ca u tio) 
o pohledavce, kterou mel zastavce za třetí osobou TI'm b I ~~'t I . dO, . . ~ . y a ven e OVl 

ana ,puvodne pouze faktická možnost, zadržováním úpisu učiniti nátlak 
na ~veh~ ~lužní~a. Později však byla v tomto případě věřiteli poskytnuta 
a~tzo utzlzs proh ~lužníkovi zástavcovu, kterou mohl k platnosti přivésti 
zastavcovu ?ohl~~avku, vysvědčenou úpisem. Již v 2. století po Kr. uděluje 
se, tato actzo utz:zs zástavnímu věřiteli ze saméh o z a s t a v e n í po hle::: 
d a v k y, nehledlc k tomu, zda nějaký dluhopis b yl odev d ' ~'l' . P , . ~ h z an Cl 1 nIC. 
rav~, Jez vzc ází, věřitel.i ze zasta~ení pohledávky, zoveme právem zá .. 

stavmm k pohledavce (pzgnus nomznis) . 

yěř~te!, kterémuž byla zastavena pohledávka, může to především ihned 
o z n a ~ I ~ 1 dluž~íkovj z.ástavcovu (pod dlužníku), čímž jemu zabrání, by 
n:ť.lattl z~stavcov1.. Ja~mtle pak pojištěná pohledávka dospěje , má zástavní 
vent~l prav~ ~ do~yvat~ zastavené pohledávky na poddlužníkovi (ius ex i .. 
gendi). J esthze predmetem zastavené pohledávky jest plnění peněžné , smí 

19 - Heyrovský, P r ávo římské. 
289 



zástavní . věřitel vymáhati z nI Jen, mnoholi činí pojištěná pohledávka, 
a nabude k obdrženým penězům práva vlastnického. Směřuje::li však zasta:: 
vená pohledávka k plnění jiné věci, může zástavní věřitel ji požadovati 
celou a nabude, jakmile se jemu odevzdá, k ní práva zástavního.

l 
O tom, 

že by zástavní věřitel měl též právo prodati zastavenou pohledávku (ius 
distrahendi) , prameny se nezmiňují. Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, 
že zastavení pohledávky zavírá v sobě dílem postup (cessi) její,2 dílem 

eventualné zastavení předmětu jejího. . 
II. Právo podzástavní (t. zv. subpignus) vzchází, když zastavuje 

zástavní věřitel věc jemu zastavenou. Podzástavní věřitel jest oprávněn 
podzástavu držeti a ji prodati pro svou pohledávku. Podzástava jest za=: 
vaděna podzástavnímu věřiteli nejvýše v tom objemu, jako podzástavcovi 
(prvnímu zástavnímu věřiteli), a je::li uspokojena pohledávka podzástavcova, 
zaniká tím nejen první zástavní právo (právo podzástavcovo),. nýbrž zá:: 
roveň i podzástavní právo od něho odvozené. Že by podzástavní věřitel 
'mohl oznámením učiněným podzástavcovu dlužníku zameziti, by plně 
podzástavcovi se neosvobodil a tím nezničil právo podzástavní, nebo 
vymáhati na něm pohledávku, pojištěnou prvním právem zástavním, pra:: 
meny neuvádějí. Nelze tedy říci, že by právo podzástavní postihovalo 
též pohledávku, která jest 'pojištěna zástavou, a bylo takto každé subpignus 
zároveň též pignus nominis. Pouze, když dlužník podzástavcův plní přímo 
podzás~avnímu věřiteli, jest tento oprávněn přijmouti splnění a nahude 
k přijatým věcem vlastnictví nebo práva zástavního podle toho, zdali to 

jsou peníze nebo věci jiné. 

§ 136. 

VZNIK PRAvA ZASTAVNtH,O. 

Zástavní právo v z n i k á smlouvou, posledním pořízením (odkazem, 
v. právo dědické), soudcovským nařízením nebo ze zákona, t. j. bez dal:: 
šího povstáním určitých pohledávek. Vy drž e ním nelze nabýti práva zá:: 

stavního. . 
I. Pro z á s t a v n í s m I o u v u (pignoris conventio) není od práva přede" 

psána určitá forma. Ke zřízení práva zástavního stačí srovnalá vůle stran, 

1) Verum est, quod Pomponius scribit, si quidem pecuniam debet is, cuius nomen 
pignori datum est, exacta ea creditorem (secundum) secum pensaturum: si vero corp,:!s 
1S debuerit et solverit, pignoris loco futurum apud secundum creditorem. D. 20, I, 13,2. 

Marcian. 
2) Toto postoupení pohledávky jest cessí, omezenou co do obsahu. Nebo věřitel 

může vykonati pohledávku jemu zastavenou jen, jsou.li tu náležitosti práva zástavního, 
zvláště platná obligace pojištěná, a pouz:e na kolik se to děje k tomu konci. aby po~ 
jištěná obligace byla uspokojena. 
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prohlášená jakkoli, aniž musí býti provedena odevzdáním zástavy. Zástavní 
právo může býti zřízeno též v ten způsob, že někdo, převáděje věc ve 
vlastnictví druhého, vyhradí si k ní právo zástavnL 

S plným účinkem může věc zastaviti v I a s t n í k její, má::li ji in bonžs 
v době zastavení, je::li způsobilým k činům a není~li zcizení věci zapově:: 
děno zákonem. Aby nabyvatel byl způsobilým nabýti vlastnictví věci za:: 
stavené, není nezbytně potřebL S účinkem omezenějším mohou zastaviti 
věc superficiář, vektigalista (emfyfeuta), usufruktuář a zástavní věřitel. 

Výjimkou jest zastavení platné, jakkoli, kdo zastavil věc, h e byl 
v době zastavení v I a st n í k e m jejím a neměl k ní i jiného věcného práva. 
Nebo zástavní právo, které zřídil bonae fždei possessor zástavy, má účinek 
proti každému, proti němuž přísluší onomu zástavci actio Publiciana. 
Dále jest zastavení věci cizí platné, jestliže vlastník její svolí k němu. Za:: 
staví::li pak kdo věc cizí pro ten případ, že jí nabude budoucně, má za:: 
stavení plný účinek, jakmile stane se skutečně vlastníkem jejím.l Jestliže 
z~~~avce, k~er~ ?~,l zasta~il cizí věc, jako by byla jeho vlastní, nabyl p~z= 
dep v]astnlctvl JeJlho" dOjde zastavení plného svého účinku, zabezpečeného 
věcnou žalobou (utilis actio pigneraticia), pro věřitele, který byl přijal zá:: 
sta~~ .bona fide. 2 Věděl::li však věřitel, že věc jemu zastavená jest cizí, pří:: 
slusJ Jemu pouze právo retenční, exceptione doli chráněné. 

. II. Z na říz e n í s o u dní h o ma g i str a t a vzchází pignus praetorium 
a pzgnus in causa žudicati captum. 

, 1. Pignus praetorium vzniká, když někomu byla k pojištění právního 
naroku od praetora udělena missio Ín bona nebo in rem zavázaného a on 
vzal věci ty v drženL3 Pignus praetorium poskytuje oprávněnému zpr~vidla 
pouze právo detence a dozoru. Od J ustiniana bylá s ním spojena actÍo 
hypothecaria. Právo zástavního prodeje přísluší věřitelovi pouze v případu 
konkursu. 

. 1) ~em ~álež,í ~bzvlá~tě zřízení zástavního · práva k věci, kterou někdo dluhuje zá. 
stavcl, dale znzem zastavmho práva generálního, jakož i zastavení věcí budoucích. zvláště 
budoucích plodů. 

~2~. Z~a. se dodatečně zhojí zastavení také v tom případě, kdy vl.astník věci stal ' se 
pozdejl. dedlce~ nevl.astní~a, který ji byl zastavil, jest vzhledem k antinomii textů sporno. 
Re~. ahena~ ~lgnOrl dedlsti, deinde dominus rei esse coepisti: datur utilis actio pigne" 
ratlcla credltOrl, non 'est ~dem. dicendum, si ego Titio, qui rem meam obligaverat sine 
mea . vol.untate, heres exshtero: hoc enim modo pignoris persecutio concedenda non est 
cre~lton . .o. 13; 7, 41. ~aul. - Si Titio, qui rem meam ignorante me creditori suo pignori 
o~l~gav~rlt, h~r~s exstltero, ex postfacto pignus (directo quidem) non convalescit (sed 
utlhs plgneratlcla dabitur creditori. Tr.?) D. 20, 1, 22. Modest. . 

3) Missiones in possessionem toho způsobu jsou zejména: u~edení v držbu 
veškerého majetku dlužníkova, kterým se zahajuj~ exekuce (viz právo obligační), a m i s s i" 
ones in possessionem legatorum servandorum causa, ventris nomine 
(v. právo dědické) a damni infecti causa. 
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2. Pignus in causa iudicati captum bylo zavedeno císařským, právem 
teprve v 2. století po Kr. Vzniká zajetím věcí dlužníkových, které před~ 
sevzal úřední vykonavatel (executor) z nařízení magistratského ku výkonu 
rozsudku, vydaného in extraordinaria cognitione. Zabaveny mají býti nej~ 
p'rve movité věci dlužníkovy a teprve, když by tyto .nestačily, pozem~y, 
konečně pohledávky jeho. Věřitel nemá práva držetI zástav zabavenych 
a nemůže zejména na třetího držitele nastupovati actione hypothecaria. 
Prodej zajatých věcí bývá předsebrán dva měsíce po zajetí. od ~~ředního 
vykonavatele dražbou veřejnou. Prodejem tímto nevstupuje ventel , sám 
v žádný právní poměr s kupcem. Dražby se smí zúčastniti jako ~upec též 
zástavní věřitel sám. Zůstane~li dražba bez úspěchu, může býtt zástava 
přiřčena od magistrata ihned a neodvolatelně věřitelovi za celé pohledávání 
jeho. Též jest věřitelovi volno užíti impetrationis dominii.. . 

III. S určitými pohledávkami jest p r á v ním pře d pl S e ID spojeno 
zástavní právo v ten způsob, že jakmile vzniknou, vznikne samo sebou 
pro ně právo zástavní. My toto zoveme pak z á k o n n Ý m právem zásta~~ 
ním. Nejstarší zákonná práva zástavní vyvinula se tím způsobem, že pn 
některých pohledávkách stalo se zastavování tak obvyklým, že bylo ko~ 
nečně zástavní právo, i když zvláště umluveno nebylo, pokládáno za mlčky 
zřízené. Později, hlavně zákony křesťanských císařů, zejména Justiniana, 
bylo, i když zvyklosti právního obchodu to neodůvodňovaly, k propůjčen~ 
zvláštní výhody spojeno zástavní právo v povážlivém rozsahu s různýmI 
pohledávkami. Také v těchto případech slulo zákonné právo zástavní až 
do nejpozdějších dob pignus tacitum, hypotheca tacíta. Zákon~é právo 
zástavní jest buď gen e r á I n -í nebo s pec i á I n í podle toho, zdah ~e vzta~ 
huje k celému jmění dlužníkovu nebo jen k jednotlivým částem Jeho. 

1. Zákonnou gen e r á I ní hypotheku mají zejména: fiscus, c í s a ř 
a c í s a ř o v n ,a pro všeliké svoje pohledávky krom nároků na pok~tu, 
k o st e I y pro pohledávání, které mají za svými emfyteuty pro zhoršení 
pozemků emfyteutických, ne z let i I c i ach o ro mys I ní pro pohledávky 
proti poručníkům ze správy poručenské, man žel k a pak pro nároky na 
vrácení dotis,' které jí příslušejí proti manželovi, a man žel zase pro nárok 

na plnění dotis, jemu slíbené. 
2. Ze zákonných hypothek s pec i á ln í ch jest zákonné právo zástavní, 

které má pro n á je m n í k s t a ven í pro pohledávky ze smlouvy nájemné 
k věcem nájemníkovým nebo podnájemníkovým, vzneseným do stavení 
k trvalému užívání (invecta et illata). Věci pod n á je m ní k o v y jsou však 
zavaděny prvnímu pronájemníkovi pouze do míry nájemného, které jest 
dlužen podnájemník. Pronájemník smí dokonce zabrániti1 aby věci, jemu 
zastavené, nebyly vykliděny ze stavení pronajatého. Proti bezprávnému 
zabraňování přísluší zase nájemníkovi interdictum de migrando. - P r o~ 
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pac h t o vat e I i pozemku p o ln í h o přísluší pro pachtovní pohledávky 
zákonná hypotheka k p I o dům, sklizeným na pozemku od pachtyře nebo 
od pod pachtýře . - Kdo zapůjčil peníze k tomu konci, aby znovu zřízena 
byla budova, má zákonné právo zástavní k nové budově. 

§ 137. 

O ZÁNIK U PRA VA ZAST A V NÍHO. 

1. Právo zástavní zaniká především z důvodů, z nichž zanikají práva 
jiná, a to 

1. o dř e k nu tím zástavního věřitele , které, děje"li se inter vivos, 
žádá souhlasu vlastníka zástavy. Zřeknutí se práva zástavního (remissio 
pignoris) není vázáno na určitou formu a může se státi také mlčky, na 
př. tím, že zástavní věřitel vrací zástavu nebo listinu, zastavení vysvědču~ 
jící, zástavcovi nebo svolí ke zcizení nebo k dalšímu zastavení věci, ne~ 
vyhrazuje si při tom svoje právo; DiocIetian (C. 8, 25, 8) jmenovitě usta~ 
novil, že když při prodeji nemovitosti byli věřitelé veřejně vyzváni, aby 
přihlásili svá zástavní práva, ale tak neučinili , ač byli přítomní, nastává 
zánik dotyčných práv zástavních . 

Zástavní právo zaniká skutečnostmi , které zrušují práva věcná vůbec, 
zejména úplnou z k á z o u zastavené věci, v y I o uče ním jej í m z p r á v~ 
n í h o ob ch o d u nebo upadnutím v moc ne p ř á tel. Přijde"li věc ve zkázu 
pouze částečně, potrvá zástavní právo k tomu, co z ní zbude. Obzvláště 
zachová se, jestliže zastavený dům vyhoří, zástavní právo k staveništi. 
Zpracováním věci zastavené ve věc novou (specifikací) zrušuje se právo 
zástavní, nedá~li se věc nová uvésti zase v dřívější podobu svou. - . Zá~ 
stavní právo, zřízené od usufruktuáře, zruší se, jestliže pomine ususfructus 
smrtí jeho. 

3. Jako · ostatní iura žn re aliena zrušuje se též právo zástavní con~ 
fusione, t. j. sejde:=li se zástavní právo a vlastnictví zástavy v jednom subjektu. 

4. Zástavní právo nezanikne prostě tím, že někdo vydrží vlastnictví 
věa~ zastavené. Ale zástavní právo muže zaniknouti vyd r žen í m s v o~ 
bod y, t. j. tím, že vlastník nebo bonae fidei possessor zastavené věci ji 
držel 10 let J?ebo, je~li zástavní věřitel nepřítomen, 20 let, nevěda o zá~ 
stavním právu. Dlužník i zástavce a dědicové jejich nemohou vydržeti zá~ 
stavní svobody. Účinek vydržení toho jest, nejen že vydržiteli vzchází 
z něho obrana proti žalobě hypothekární (praescriptio longi temporis), 
nýbrž ' Žť nastane úplný zánik práva zástavního. I jest tedy od vydržení 
zástavní svobody lišiti pro mlč e níž a lob y hy pot h e kár ní; nebo toto 
promlčení nezrušuje právo zástavní naprosto, nýbrž odnímá jemu právní 
účinnosti pouze proti jednotlivé osobě. 
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II. Právo zástavní p~míjí krom toho ještě z těchto, jen je m u v I a st:: 
nl'ch důvodů zániku. , , d

v 
v • "t I po zasa e 1 Majíc povahu akcessorickou, zrusuJe se pravo zas avn , 

zánikem pohledávky, k jejímuž zjištění , sl~už~,n~chať pohled~v~a 
zanikla ipso iure nebo ope exceptionis. Ale zastavnl pravo. se nezr~suJ~, 
když pohledávka, stavši se nežalovatelnou, zachovává se Jako obllgatlO 
naturalis. l 

2. J e::li v y k o n á n platný z á s t a v n í prodej, pomíjí zástavní právo 
prodatelovo i všech zadnějších věřitelů. 

§ 138. 

PRA VNtOCHRAN A ZAST AVNíHO PRAvA. 

I N' , kl dě faktického drž e n í zástavy má zástavní věřitel, jak bylo 
. a za ad' . Z v 'ho 

"v vdevno z'nterdicta retinendae a recuperan ae pOSSeSSlOnlS. vecne , JIZ pove , . d v . d vb ' 
prá va pak přísluší jemu proti každému, kdo Jemu ~a rzuJe. rz ~v:a: 
stavy, praetorská actio in rem o vydání zá~tavy. ~ctlO tato Jest" bezl~~~ 
o zastavená invecta et illata pachtýřova, actlO .Servzan,a,,~ ost~tnl~h pn: 
padech actio quasi Serviana neboli. hypot~ec.arz~, zv~na te.z actlO pzg~era .. 
ticia (in rem). Actio hypothecaria Jest vmdzcatlO pzgnorzs a spraVUje se 

těmito pravidly. " v, , , , P dl 
1. Základem žaloby hypothekárnl Jest vecne pravo zastav~1. o e 

f I · " e' v Justinianské kompilaci formula hypothecarza, vyhle:: ormu e JeJI, zvan , , d'l " 
dávalo se k odsouzení žalovaného, aby ž a lob c e do~aza~ I, ~~ :ve ~ravo 

bl' v, dl'lem právní důvod vzniku práva zástavnlho, Jakoz I ze zastava o Igacnl, ,. b t 
byla ve vlastnictví zástavcově v době zastavenI (»tunc,' cum conveme a , 

rem in bonis debitoris fuisse«). 2 
., " , v •• v V , 

Jde::li o zástavu ruč n í, acti~ hYť.0thecarza ma mls~o tez JIZ pred ttm~ 
než pojištěná pohledávka dospěje, pn hy pot hec e vsak teprve po do 

1) V některých případech, ve kterých věřitel nedošel uspokoj~ní, tr~á výjim~čně 
, t í rávo přes to že pojištěná obligace zanikla úplně, na pro ~dyz pohledav~a 

zasf avn I P, h dO odů ~anikla co n f u s i on e. Právníci římští dovolávalí se tu toho, ze 
z orma nyc uv h' v. v f li žaloby 
byť i obligace odpadla, trvají podmínky, na kterýc Jest ucmeno ve'

l 
ormu 

zástavní závislým odsouzení žalovaného (»e a m pec u n i ~ mne q u e s o u ta.m ne q u I~ 
e o no min e s a ti s f a c t ume s sen e q II e per A. Ag e rl u mst are,. q u o m I nt u s s ~ -

) h I ·' v t lem k principu akcessority ke konstrukcI: remane prop er vatur« a uc y UJI se zre e 

pignus naturalis obligatio. ' v. vV V 

' 2 Jako a cti o II t i li s propouští se a cti o hy pot hec a ri a s pnmerenou zme.no~ 
ve for~uli pro zástavní právo, které stalo se platným tím, že zástavce na~yl vlastmctvl 
zástavy později a pro zástavní právo zřízené od zástavce, kte.rý měl k veCI pouze I u s 
in r e a li e n a, zejména pro právo podzástavní. 
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spělosti pohledávky, vyjmouc, že by ponecháním zástavy v rukou nynějšího 
držitele byl ohrožen budoucí výkon práva zástavního. 

2. Žalován býti může každý, kdo drží věc zastavenou. Zdali jest 
zástavcem nebo osobním dlužníkem čili nic, nerozhoduje. 

3. Žalobou hypothekární věřitel domáhá se právního nároku" aby ža:: , 
lovaný ,v y d a I jemu věc zastavenou cum 'sua causa. Celkem zde platí 
stejná pravidla jako při reivindikaci. Zejména byla actio hypothecaria též 
actio arbitraria. Odchylka bývá však, když jde o to, by byl odsouzen 
žalovaný pro nevydáni zástavy, a žalovaným tím jest. dlužník sám nebo 
zadnější věřitel. Žalov~ný tu nemá býti odsouzen k větší částce, než ob:: 
náší dluh pojištěný. I 

4. Proti žalobě hypothekární mohou příslušeti zejména tyto obr a n y. 

a) Obrana, kterou přivádí žalovaný k platnosti právo retenční pro 
n á k I a d učiněný na zástavu, v příčině čehož platí stejná pravidla jako 
při reivindikaci. Dále jest každému držiteli zástavy volno, odvrátiti nárok 
na její vydání zaplacením pojistěné pohledávky. Poctivý držitel zástavy má 
t. zv. bene{icium cedendarum actionum, t. j. může žádati, aby zástavní 
věřitel jemu postoupil za své uspokojení svou pohledávku. 

b) Byly::li zastaveny pro tutéž pohledávku jednotlivé věci zvláště 
a mimo to celé jmění, může, kdo drží některou z věcí generálně zava;: 
děných, žádati, aby věřitel dříve, nežli by se táhl k věci této, dobyl 
svého uspokojení z věcí, zastavených speciálně. Mluvíme tu o bene{icium 
excussžonis reališ. J u s t i n i a n zavedl t. zv. beneficium (exceptio) ex;; 
cussionis personalis, zpležející v tom, ie třetí držitel zástavy může žádati, 
aby zástavní věřitel 'domáhal se nejprve uspokojení své pohledávky ža;; 
lobou i exekucí na hlavním dlužníkovi a jeho rukojmím. 

c) Žalovaný může namítnouti z á s t a vn í p r á v o, příslušející jemu 
k téže věci, a to právo přednější (exceptio rei sibž ante pigne'-ratae) 
nebo stejné. 

d) Žalovaný může se dovolávati toho, že actio hypothecaria jest 
promlčena. ,A.ctio hypothecaria proti dlužníkovi samému a jeho dědici, 
jakož i proti zadnějšímu hypothekáři byla teprve zákonem J II s ti n o v Ý m 
podrobena promlčení, a to 40letému. Jen když zadnější hypothekář dovo;; 
lává se promlčení, nastalého po smrti dlužníkově, stačí promlčná doba 
30 let. Proti třetím držitelům zástavy promlčuje se actio hypothecaria 
podle všeobecných předpisů zpravidla ve 30, výjimečně ve 40 letech. 

1) Jiné odchylky odnášejí se k povinnosti žalovaného k vydání plodů věci zasta::: 
vené. Plody po zahájení procesu těžené, podle práva justinianova též plody, které má 
žalovaný v době početí procesu, musí žalovaný vydati jen, na kolik zástava sama ne::: 
stačí k uspokojení věřitele. 
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II. Propachtovateli pozemku, přísluselo, jak bylo již pověděno, inter~ 
dictum adipiscendae possessionis, zvané Salvianum, v příčině oněch věcí 
pachtýřových, které tento byl propachtovatelovi zastavil za pachtovné 
a vnesl jako zástavu v pozemek pachtovní. Žalobce nepotřeboval doká" 
zati, že věc. vnesená byla vlastní zástavcovou v -době zastavení. Stačilo , 
dokázal::li, že byla jemu zastavena. lnterdictum Salvianum příslušelo , pů" 
vodně pouze pro pohledávání pachtovného a jen proti zástavcovi samému. 
Časem bylo, jak jest velmi podobno, rozšířeno po. té i oné stránce. Bylo 
nepochybně udíleno též v jiných případech zastavení, ba asi poskytnuto 
k až d é m u hypothékárnímu věřiteli . Dále bylo interdietum Salvianum P[O" 
puštěno, ač snad teprve od J ustiniana, proti třetímu držiteli. Ale hledíc 
k tomu, že zde žalobce nemusll dokázati všech . náležitostí zástavního 
práva, stalo se interdictum Salvianum právním prostředkem, nesoucím se 
k tomu, aby dosaženo bylo pouze provisorní držení zástavy. 

III. Zástavní věřitel může na ochranu práva zástavního užíti též růz:: 
ných právních prostředků, které propuštěny jsou především vlastníkovi. 
Zejména příslušejí zástavnímu věřiteli aetíones negatoria a eonfessoria, 
eommuni dividundo a finium regundorum, a jest on oprávněn k operis 
noví nuntiatio, může žádati ea~tionem dam ni infeeti a . má interdietum 

quod vi aut dam. 

§ 139. 

SETKÁNí VíCE PRÁV ZÁSTAVNíCH. 

I. Táž věc můž~ býti zastavena víc e věř i te.l ů m, a to především 
v ten způsob, že každému jednotlivému jest zavaděna pouze pro parte 
(se. indivisa). Ale věc lze více věřitelům zastaviti též in 'solidum, t. j. v ten 
způsol?, že každý zástavní věřitel jest oprávněn, vykonati zástavní právo 
k celé věci. Při zastavení so I i d á r ním jest zase rozeznávati: 

I. Práva zástavní mohou býti si r o vn a. Tu jest každý jednotlivý 
věřitel proti třetím osobám oprávněn vykonávati plný obsah práva zá" 
stavního. Mezi zástavními věřiteli samými však rozhoduje držení zástavy. 
Solidární práva zástavní bývají sobě rovna, když celá věc byla zastavena 

více osobám současně. 
2. Mezi zástavními právy může býti stanoven určitý po řad. Po pra:: 

vidlu mívá starší zástavní právo pře dno s t (prioritu) před mladším. Při . 
tom pořad práva zástavního řídí ' se obyčejně dobou, kdy zástavní práv'o 

, p o v s tal o. Ale bylo"li zástavní právo zřízeno pod v Ý min k o u odkládací 
nebo s 1 h ů t o u počínacÍ, náleží jemu pořad již od té doby, kdy předsevzat. 
byl úkon zřizovací. Rovněž ' má pořad podle doby zřízení svého zástavní 
právo, pojišťující obl i g a c i, které jest uložena v Ý min k a suspensivná 
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neb~ ,dies ~ a quo, .vy~mou:, že by splnění výminky záviselo na pouhé vítlí 
dl\..lznlkove. Byla~h vsak vec zastavena pro obll'gacl' bud ' ' t . ~ o UCl, us anovuJe 
se porad práv~ zástavního teprve dobou povstání obligace. 

" 3 .. ~ pra;Idla, ,že s,tarší zástavní právo má přednost před mladším, 
vy]1ma]1, se zastavnI prava, zvaná ve ř e j n á, a zástavní práva p r i v i 1 e::: 
g o vana. 

,a) ~o?le .zákona císaře Leo n a 1. má zástavní právo, jehož vznik lze 
dokazah 11 Stl n o u, zřízenou před úřadem, nebo listinou sice soukromou 
ale ~patřenou ~od~isy tří s:ědků, přednost před starším zástavním právem: 
ktere lze prokazah pouze Jednoduchou listinou soukromou. 

~ b) N.ěk~erým zástavním právům byla jako zvláštní vfhoda udělena 
p~ednost 1 pr~d ~taršími zástavními právy. Slovou zástavními právy p r i:: 
Vl! ego v.a n y m 1. Takové zástavní privilegium jest spojeno se zástavním 
prave~ f ~ s k u. pro pohledávky ber nič n é. Privilegovaným jest dále ' zá:: 
stavnl pra":,o, Jehož .kdo, nabyl k věci pro náklad, učiněný za tou příčinou. 
aby ona. ve~ byla zJednana, zachována nebo zlepšena (t. zv. privilegium 
~ro verslO zn rem!, podle J ustinianského práva pak zástavní právo man:: 
zelky pro pohledavku o navrácení do tis.. 
. II. Z ad něj š í věř i tel zástavní jest .omezen ve výkonu práva zá::: 
sta;n~~~ p~ávy ~ěřitelů předcházejících. Zejména nemá, pokud trvá před:: 
chazeJ~~1 zastavm právo, zadnější hypothekář práva prodati zástavy, ale 
on muze, . . 

. ] _ když předcházející věřitel vykonal zástavní prodej žádati by jemu 
vydána byla hyperocha. ' , , 

2. Zad~ějším~ hypothekářovi přísluší právo k držení věci a actio 
hYťot.~e,carza proh každému, kdo jemu zadržuje zástavu. Jen proti před:::
chaze]1Clmu zástavnímu věřitelovi jest oboje právo neúčinné.! 

, 3:, ~adně}!.í hypothekář I?á právo zaplatiti zástavní pohledávku přeď..
c~azeJIC,lho, ventele a. vstupuje pro částku, zaplacenou na odbytnou, v jeho 
zastavnl ~ra;o (t. zv. I~S offerendi et suceedendí v. též doleji III, 4). Bude 
pak ~OCl ~a~, ~ro~~.tt zás~~:vu, k~y a jak to bude vhod jemu. Zpěčuje~lf 
se pre~~haz:J.l~1 ventel pnJmoutt nabízené zaplacení, může zadnější hy::: 
~~.theka~ sIO~IÍ~, dlužnou č~stku na náležitém místě, čímž dosáhne stejného 
uc~~~u Jak~~. JeJ~m za~lacenlm. lus offerendi přísluší též naopak předchá.<;. 
zeJlClmu venteh proh zadnějšímu. 

4. Jestliže ~omine předcházející právo zástavní, postoupí následující 
hYťothek~ na Jeho ~ísto .. Odchyl~a bývá, když předcházející zástavní 
pravo zanlklo confuslone, Jako když přední věřitel nabyl vlastnictví věci 

o 1) Ov~~~ retenční právo, zvané Gordianskéi jest bez ' účinku proti zástavním věří::: 
tel um zadneJslm. 
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zastavené nebo naopak vlastník její nabyl předního zástavního práva. 
V případech takových vyhrazuje se v 1 a st ní k o v i naproti zadnějš·ím hy~ 
pothekářům postavení předcházejícího hypothekáře, leč by se ~yl, kdyw~ 
slučovalo se právo vlastnické a zástavní, odřeknul práva zástavmho. N aSi 
spisovatelé mluví tu o z á s t a v ním p r á v u n a v 1 a s t ní věc i. ~adní 
hypothekáři podržují tu proti vlastníkovi ius offerendi a, vykoná~h toto 
jeden z nich, obživne zase právo zástavní, jež bylo pominulo confusione. 

III. Pořadu, příslušejícího určitému právu zástavnímu, nelze zpravidla 
nabýti bez tohoto práva zástavního. Ale z pravidla toho vyjímají se ně~ 
které případy, . v nichž prameny mluví o in pignus nebo in loeum nebo 
in ius (prioris) creditoris sueeedere, naši pak o hy pot h e kár n í s u k~ 
.c e s s i. V případech těch povstává nová pohledávka a nové zástavní právo, 
ale s tímto spojuje se pořad určitého dřívějšího práva zástavního, které 
sam·o při tom zaniká s pohledávkou, pro kterou bylo zřízeno . Jsou to 

případy tyto : ' 
1. Strany, předsebírajíce n o v a ci, t. j. zrušujíce obligaci zřízením nové, 

mohou ustanoviti, že věc, která byla zastavena za qbligaci dřívější, má 
býti zavaděna pro obligaci novou. Úmluva tato jest však platna jen, když 
ji učinil nebo k ní svolil nynější vlastník zástavy. Má pak účinek ten, 
že zástavní právo, zjišťující obligaci novou, vstupuje v pořad práva zá~ 
stavního, zaniklého pro novaci. 

2. Kdo, poskytnuv peněz k zaplacení dluhu, dal si věc, zavaděnou 
pro tento dluh, zastaviti od vlastníka jejího, postupuje se svým zástavním 
právem na místo o d byt é h o věřitele. . . 

3. Koupí~li kdo věc k tomu. konci, aby z trhové ceny .uspokoJena 
byla pohledávka, pro kterou jest zavaděna ona věc, vstoupí, na kolik ona 
pohledávka jest skutečně zaplacena, se svým právem . v,l a s tni c kým na 
místo uspokojeného věřitele. ' . 

4 ~ Hypothekární sukcesse uskutečňuje se konečně, jestliže zadn~jš~ 
hypothekář vykoná ius offerendi předcházejícímu nebo naopak ten proh. 

onomu. (Srv. nahoře II. 3.) 

. , " 
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ROZD í L TRETÍ. 

P R Á V O OBL I G ,A ČNÍ. 

HLAVA PRVNÍ. 

o OBLIGACÍCH VŮBEC. 

J. PRÁVNÍ POVAHA A OBSAH OBLIGACE . 

§ 140. 

POJEM OBLIGACE. 

1. Obl i g a c e jest právní poměr, záležející v tom, že určitá osoba 
(d 1 u žní k, debitor) jest povinna ze zvláštního důvodu osobě jiné (v ě~ 
ř i tel o v i, creditor) k jistému jednání nebo opominutí. Rímané označují 
výrazem »oblig:atio( nejprve právní povinnost dlužníkovu (d I u h, debitum) , 
d ále též právo věřitelovo (p r čl v o po hle d á v k y,. nomen, aetio) a konečně 
i celistvý právní poměr, jehož dvěma stránkami jsou dluh a pohledávka. 
Klasická definice římské obligace, obsažená v Institucích (3, 13', pr.) zní : 
O bligati,? est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solven~ 
dae rei seeundum nostrae cÍvitatis . iura. 

Se strany dluhu vyjadřuje výraz obligatio v první řadě J1ikoli »p~vin~ ' 
n ost« obligační, nýbrž jinou stránku právního poměru, ruč e n í, ano pro 
n ejstarší dobu jest tento smysl výrazu obligatio výhradným. N ejstarší obli~ 
g ace znamená ručení, a to přímo fysickou zavázanost osoby, trvající až do 
zaplace~í dluhu. Obligatus jest, k~o svým ťělem ručí, a tudíž jest fysicky 
p odroben věřiteli (spoután) tak dlouho, dokud nebude zaplaceno. Při tom 
j-ést charakteristické, že v tomto smyslu obligatus není vydlužitel sám, ale 
místo něho · jiný (garant, ručitel), cl teprve později se vyvinovalo, ze sám 
vydlužitel bral na ~ebe: vlastní .: ručení, takže garant se ponenáhlu stával 
» ve~l~jš}91« zavázaným. ' ObUgatio jakožto fysickázavázanost mění se však 
později v pomyslnou pouze' zavázanost dlužníkovu (resp. ručitelovu): Obli~ 

299 



gatus zůstává pro dobu trvání dluhu na svobodě, a teprve, neplnt,li v čase 
dospělosti, podléhá exekuci 1 (osobní, pozděj i hlavně majetkové). Od této 
doby klesá v obligaci moment ručenÍ. na možnost budoucí exekuce, a za 
to v obsahu obligace nabývá stále větší váhy element právní povinnosti 

l 

dlužníkovy k určitému plnění. 
II. Vyvinuté římské právo obligační vyznačuje se hlavně tímto: 
1. Právo pohledávky obsahuje hned od původu právní nároky proti 

jedné určité o s obě, jest tedy rel a t i v n Ý m právem majetkovým~ Povin .. 
nost obligační může býti porušena pouze od dlužníka samého a jest dlužník 
jediným, jehož lze žalovati · z obligace. Žaloba z obligačního práva (actío 
in personam) přísluší výhradně proti dlužníkovi. Tato relativná povaha 
jest význačná pro obligaci naproti právům věcným, jež jsou podstatně právy 
absolutnými. 

2. Kdežto dále při věcném právu již tím, že někdo nabyl věcného práva~ 
jsou proti němu všichni ostatní právně zavázáni, nerušiti jej v panství nad · 
věcí, předpokládá obligace, že nastala z v I á š t ní právní skutečnost, dlužníka 
se dotýkající, za které proň vzchází povinnost, která není uložena ostatním. 
Zpravidla bývá touto skutečností osoba dlužníkova zavázána bezprostředně· 
jakožto určité individuum. Ale druhdy obligační povinnost postihuje osobu 
pouze skrze jistý poměr, ve kterém jest tato osoba, a jen na tak dlouho. 
co v něm setrvá, jako skrze poměr mocenský k určité osobě nebo vlast:: 
nictví neb držení určité věci.2 

3. Valný počet obligací liší se krom toho od práv věcných též tím~ 
že při nich zavázaná osoba má hned od počátku povinnost k jednání po:: 
S i t i v ním u, ~ kdežto povin';ost odpovídající právu věcnému jest předem 
vždycky jen negativní. Ovšem může také obligační právo směřovati k tomu, 
~by zavázaný opomíjel něčeho. Taková obligace liší s~ pak od věcného 
práva pouze relativnou povahou svou, t. j. tím, že věřitel má nárok na 
opomíjení pouze proti jednotlivé určité osobě.3 

4. Jednání nebo opomíjení, ke kterému jest povinen dlužník, musí 
míti ' pro věřitele hod not u ma jet k o vou. Musí se dáti oceniti a odči" 
niti penězi. To se dává již z ustanovení klasického práva pro cesného, podle· 

1) Zda tato přeměna obligace pojí se k proslulé I e x Po e t i I i a .• s níž Livius spojuje 
»i nit i uml i ber t a t i s« (Bonfante). jest sporno. 

2) Sem náležejí zejména závazky. jež přivádějí se k platnosti skrze a cti o nes· 
n'Oxales nebo skrze actio 'quod metus' causa. o níž se proto p~aví. že jest in 
rem scripta. závazek k opravě služebné zdi při servitus oneris ferendi a zá::. 
vazek k plnění platu úročného vížící toho. kdo jest právě superficiářem nebo vektí::. 
galistou. . _ . 

3) To jest patrno. srovnáme~li na p'ř. služebnost cestní nebo i,us altius no1\. 
t o II e n d i s pouhým obligačním nárokem proti určitému sousedovi. aby snášel cho.zení 
nebo ježdění přes jeho pozemek nebo aby nestavěl výše. 
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něhož soudce mohl odsouditi pouze k plnění peneznemu, mohl tedy vy:: 
dati odsuzující rozsudek jen, když plnění obligační mělo hodnotu peněžnou 
pro žalobce.l 

III. Podle toho, zdali jsou platny podle prá'va civjlního nebo podle 
práva magistratského, bývají rozeznávány obligationes civiles a obligationes 
honorariae (praetoriae) . 

§ 141. 

PŘEDM ĚT O BLIGAČNí. 

1. Jednání nebo opominutí, ke kterému jest zavázán dlužník (id quod 
debetur, pře d mě t obligace), nazýváme všeobecně obligačním pln ě ním., 
Rozeznáváme, jak již napověděno, plnění p o s iti v n é (facere) a ne g a:: 
tivné (non facere). Dále jest plnění dělitelné nebo nedělit.elné 
a rozeznáváme podle toho obligace dílné a nedílné. V procesných formu:: 
lích pro civilní actiones in personam označoval se závazek žalovaného jako 
dare, fa cere nebo praestare oportere.2 Navazujíce na to, Římané dělí vše:: 
liké plnění obligační na tré, na dare, facere a praestare.3 Dare znamená 
opatření civilního vlastnictví nebo civilního práva k cizí věci (civilnLslu:: 
žebnosti), praestare, jak se zdá, napravení škody, které činí eventuálný 
předmět obligační, facere konečně všeliké jiné plnění. Druhdy zavírá fa= 
cere též dare . 

..J 

II. Není platné obligace, jestliže povinné plnění jest úplně ne u r čit é. 
Platnosti obligace není však na závadu, když plnění není hned od počátku 
určeno zcela pevně. Platná jest zejména obligace a I t e r na t i v n á (doleji IV) 
a gen e r i c k á (doleji V). Připouští se též, aby obsah ' nebo ~bjem obli:: 
gačního plnění byl určen podrobněji r o z hod n u tím o s o b y tř e t í, buď 
že tato rozhodne zcela volně nebo, což bývá pravidlem, podle spravedli" 
vého uvážení svého (boní viri arbítrium).4 V tomto druhém případě může 
učiněné rozhodnutí, objeví::li se nespravedlivým, býti opraveno od soudc.e. 

1) Při tom .nesmíme ovšem pustiti se zřetele. že zákon propouští některé a cti on e s 
ex de 1 i c t o na pokutu peněžnou. kterou soudce má určiti podle volného uvážení svého. 
aby tím zjednáno bylo zadostiučinění tomu. komu bylo ublíženo na statcích. zv. ne" 
ocenitelných. na cti. na svobodě. na těle. Sem náležejí zejména a cti o nes des e pll 1 c hro 
v i o 1 a t o. de fi li o fa m i li a s co rr up t o. i n i u ri a rum a de e ff u s i set de i e ct i s. 

2) ln personam actio est ... , cum intendimus dare. facere. praestare oportere. Gai. 4.2. 
3) Obligationum substantia non in eo consistit. ut aliquod corpus nostrum aut 

servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum 
vel praestandum. D. 44. 7, 3 pro Paul. 

4) . Přípustno bývá. byť i ne v příčině každého obligačního plnění. že zevrubnější 

určení obsahu nebo objemu plnění ponechává se arbitriu · bon i v i r i povšechně. aniž 
se předem určí osoba rozhodčího. Zejména obsahují s tip u 1 a t i o nes p r a e t o ri a e 
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Jde~li stranám o to~ aby třetí osoba určila objem plnění o s o b n ě, pokládá 
se obligace za zřízenou pod výminkou, že ona osoba učiní skutečně roz ... 

hodnutí. 
III. Se zvláštního stanoviště liší Římané mezi certum a incertu'm. 

Certum jest jim dare určité částky peněžné nebo jiné určité kvantity 
zastupitelných věcí, určených přesně co do druhu i co do jakosti, nebo 
určité .individuálné věci, které činí původní předmět obligace. Všeliký 
jiný předmět pak, tedy hlavně každé facere, jest podle názoru římského, 
incertum. 

IV. Alternativnou zoveme obligaci, která má dva nebo v~ce 
předmětů v ten způsob, že dlužník jest zavázán plniti z nich jen ten 
"nebo" onen. Dlužník jest tu zavázán v příčině všech pfedmětů, všecky 
jsou, jak pravíme, in obligatione, ale plněn musí býti pouze jeden z nich. 
Od alternativné obligace jest tedy lišiti případ ten, kdy dlužník jest za~ 
vázán pouze k jedinému plnění, ale může se, a to již podle obsahu 
obligace, osvoboditi uťčitým jiným plněním, tak že toto není vůbec in . 
obligatione, nýbrž pouze in solutione (t. zv. alternativa facultas),! jak tomu 
jest při t . zv. laesio enormis, při závazcích noxálních, při uskutečnění se 
výhrady lepšího kupce a pod. Rozumí se, že i při alternativní obligací 
jsou všecky předměty in solutione, ale pouze na tolik, pokud jsou in 
obligatione, takže, když v příčině některého předmětu obligace platně ne~ 
vznikla, nemůže jím býti plněno.2 

N ebylo~li ustanoveno ničeho o tom, k d o má vol i t Í, kterým z alter ... 
nativně povinných předmětů má býti splněna obligace,. přísluší volba 
d I už ní k o v i. V ě ř- i tel má právo volby, jen když to bylo zvláště u st a=< 
no v.e n o při zřízení obligace. Právo volby přechází tu i na . právního 
nástupce věřitelova . J e~li však ustanoveno, že má v.oliti osoba třetí. 
vzchází tím obligace závislá na výmince, že třetí osoba vykoná volbu 
osobně. Volby pozbývá ' dlužník teprve -tím, že uskuteční jedno z dluž~ 
ných plnění úplně. Částečné plnění jednoho předmětu neosvobozuje ani 
částečně a neodnímá dlužníkovi právo volby. Osvobození tu nastává 
teprve, když později byla plněna zbývající část plněného' předmětu nebo 
celý předmět- druhý. 

mnohdy stálou doložku, kterou se zavazuje promissor, že vykoná to neb ono b on i v i ú 
ar b it r a t u (jako na př. při c a u ti o u s u fr u ct u a ri a) . . 

1) Decem aut. noxae dedere condemnatus iudicati in decem tenetur: facultatem 
enim noxae dedendae ex lege accipit et ideo decem iudicati agitur, his enim soHs con~ 
ctemnatur: noxae deditio in solutione est. D . 42, 1,6, 1. Ulp. 

2) Qui Stichum aut Pamphilum stipulatur, si in unum constiterit obligati,o, quia 
alter stipulatoris erat, etiamsi desierit eius esse, non recte solvitur, quia utraque res ad 
obligationem ponitur non ad solutionem. D. 45, I, 128. Paul. 
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Alternativná obligace stane se jed no d uch o u, t. j. směřující k je~ 
<linému plnění, pozdější s m I o u vou mezi stranami, kterou se ~ylučuje 
nárok na plnění druhé (pactum de una re non petenda), anebo znova 
se slibuje jen to jedno plnění (constitutum debiti). Je dn o str a n n Ý m 
prohlášením strany k volbě oprávněné nesoustřeďuje se obligace na jediný 
předmět, leč by to bylo ustanoveno hned při zřízení obligace.! Volbu, 
vykonanou prohlášením jednostranným, může tedy strana k volbě opráv~ 
něná zpravidla zase a zase změniti -(t. zv. ius variandi), věřitel ovšem jen, 
dokud nepředsevzal litiskontestace, kterou se dožadoval pouze jediného 
plnění. . Alternativní obligace může býti přeměněna na jednoduchou také 
tím, že z plnění, povinných alternativně, jedno stane se ne m o Ž II Ý m. 

V. Obligací gen e r i c k o II míníme obligaci, jejíž předmět jest 'určen 
pouze podle znaků druhových, nikoli individuálně. Předměty, určené 
podle druhu, mohou býti věcmi zastupitelnými 'nebo nezastupitelnými. 
Podle toho, zdali druh (genus) jest určen šíře nebo úže, může počet 
věcí, pojatých v takovém označení, býti větší nebo menší. 2 Římští práv~ 
nlCI rozcházejí se ve svých názorech na obligaci generickou. Ma r cell úS 
(D. 46, 3, 72, 4) spatřuje rozdíl mezi obligací alternativnou a generickou 
v tom, že při této jednotlivá individuální plnění, která pojímá druh, ne~ 
jsou žn obligatžone. Opačně soudí Papinian (D. 31, 66, 3). Co se týče 
vol by individuálného plnění a přeměny obligace generické na obligaci 
s plněním individuálným smlouvou stran nebo jednostranným jich pro~ 
hlášením, platí o obligaci generické stejná pravidla, jako o obligaci alter~ 
nativné. . 

§ 142. 

NÁHRADA ŠKODY. 

Z různých skutečností, hlavně z bezprávných CInu vzniká závazek 
k n á hra 9- ě š k o d y, kterou kdo jiný utrpěl na svém majetku z určité 
události. Skoda se tu napravuje plněním peněžitým. V některých případech 
jest, kdo stojí za škodlivé následky určité události, povinen zaplatiti pouze 
ob e c n o u (tržní) hod not u věci (vera rež aestimatio, verum rei pretium), 
kterou druhý škoduje. V tom smyslu byla púvodně pojímána slova pro~ 
c~esných formulí »quanti ea res erit (est) tantam pecuniam, iudex, condemna(<. 
Casem však slova »quanti ea res erit( byla brána při mnohých actiones 

1) Si quis stipulatus sit Stichum aut Pamphilum, utrum ipse vellet: quem elegerit, 
. petet et is erit solus in obligatione. D. 45, I, 112 pro Pomp. 

2) Příklady: centum metretae vini - centum metretae vini Campani -:- centum 
metretae vini ex hoc doleario; »hominem dare spondes?<.: - »homineme~ his, quos . 
Sempronius reliquit, dare spondes?« 
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ve smyslu širším, tak že pojímala veškeré interesse, čehož bylo užito též 
na stipulace, praetorské i dobrovolné, kterými si kdo dal slíbiti náhradu 
škody formulí »)quanti ea res erit, tantam pecuniam dari spondes« ? 

V právu klasickém a J ustinianském bývá pravidlem, že k náhradě 
škody zavázaný musí plniti in t e r e s s e (id quod interest, quanti interesl, 
utilitas) , t. j. musí peněžním plněním vyrovnati rozdíl mezi přítomným 
objemem jmění osoby škodující a objemem, který by jmění. to mělo , 
kdyby škodná událost nebyla nastala. Interessem pojímá se nejen to, oč 
posavadní jmění škodujícího bylo umenšeno CP o s i t i vn í š k o d a, t . zv. 
damniJm emergens), nýbrž i zisk, který by byl jinak byl jistě dosažen 
(u š I ý z i s k, t. zv. lucrum cessans) . 

Nahraditi musí se vždy pouze škoda na majetku a nehledí se 
k hodnotě, která se zakládá na zvláštní oblibě (t. zv. pretium affectionis). 

Mezi nastalou škodou a událostí zavazující k náhradě musí býti pří" 
čin nás o u v i s los t . Jenom onu škodu třeba napraviti, která jest skuteč" 
nym nás led ke m oné události. Ale událost tato nemusí býti jedinou 
a přímou příčinou škody: nahraditi jest i onu škodu, k jejímuž povstání 

' působily spolu ještě jiné okolnosti.1 Rovně~ nemusí býti nastalá škoda 
nevyhnutelným následkem skutečnosti, zavazující k její náhradě. Avšak 
za jistých okolností není potřebí nahraditi škodu, o které jest jisto, že 
by nastala, i kdyby nebylo bývalo oné skutečnosti.2 Povinnost náhrady 
odpadá, jde::li o škodu, které se mohl ' vyhnouti škodující, kdyby byl 
'šetřil náležité bedlivosti. Toto osvobození od závazku k náhradě škody 
nepopřává se však škůdci, který jednal zlovolně. Pohledávána nesmí býti 
náhrada u š I é h o z i s k u, který by byl býval dosažen způsobem neslušným 
nebo dále pomocí ušlého zisku. J u s ti n i a n pak předepsal, že náhrada 
,škody nemá vyměřena býti nad dvojnásobnou hodnot~ předmětu obli:: 

' ,gačního, ač jestliže hodnota jeho jest určitá. 

§ 143. 

ÚROKY. 

Úroky (usurae) jsou úplata, která se má plniti za užívání kvantity 
zastupitelných ~ěcí (kapitál, caput, sors) ve věcech téhoz 'druhu podle 

, 1) J ulianus ait, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si sciens reti~ 
-cuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, prae~ 
staturum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive pecora 
contagione rnorbosi pecoris perierunt, quod interfuit ídonea venisse erit praestandum. 
D. 19, 1, 13 pr. Ulp. 

2) Si servus vulneratus mortifere postea ruina vel naufragio vel alio ietu maturius 
iPerierit, de occiso agi non potest. D. 9, 2, 15, 1. Ulp. 
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času, po který trvá užívání. 'K obligaci, jejímž předmětem jest plnění 
kapitálu, (k obligaci hlavní) přistupuje obligace vedlejší, zjednávající vě:: 
řitelovi nárok na úroky jako fructus civiles kapitálu. Nejdůležitější, ale 
ne jediný úrok, jest úrok peněžitý. Závazek k plnění úroků v z n i k á 
z právního jednání, směřujícího k jeho zřízení: ze smlouvy nebo z po:: 
sledního pořízení, nebo vzchází z jiných skutečností. V tomto případě 
mluvíme o úrocích zákonných . 

Veškerá obligace úroková má povahu a k c e s s o r i c k o u, jsouc co 
d o svého vzniku závislá na právní existenci hlavní obligace. Zanikne::li 
obligace hlavní, nemůže již vzcházeti obligace úroková. Promlčela::li se 
pohledávka kapitálová, jest tím zrušen i nárok pro úroky zadržené. Obli:: 
gace úroková, smluvená právním jednáním samostatně zavazujícím (sti:: 
pulací), může býti přivedena k platnosti zvláštní žalobou. Pro všeliké jiné 
úroky, najmě pro úroky, smluvené pou~e pacto adiecto a pro úroky zá:: 
konné, není dána zvláštní actio. So~dce může tu věřitelovi úroky nalézti 
jen u příležitosti žaloby na splnění obligace hlavní. J e::li tedy zrušena 
obligace hlavní, zvláště úplným splněním, nelze tu již domáhati se úroků 
zadržených. 

Obligace úroková jest podrobena z á k o n n é m u o mez e n í 

1. co do mír y úro k o v é. Podle XII tabulí nesměl úrok za jeden rok 
přesahovati 1/12 kapitálu (fenus unciarium). Později byla tato maximální 
sazba úroková snížena na polovici (fenus semunciarium), až konečně lex 
Genucia (342 př. Kr.) zapověděla veškeren úrok. Na konci republiky úroky 
jsou zase připuštěny, a to do výše jednoho ze sta za měsíc (usurae cente= 
simae = 12 % za rok). Sazba ta trvala bez značnějších změn až do Justiniana. 
] u s t i n i a n snížil ji na polovici (usur ae semisses = 6 % ročně) s některými , 
výjimkami, předpisuje na př., že smějí bráti kupci a továrníci 8 % , personae 
illustres pouze 4 % ročně, a omezuje fenus nauticum na 12 % za rok. Právní 
jednání, kterým smluveny byly úroky přes výši zákonem dovolenou, jest 
podle nejnovějšího práva neplatné; zaplacené úroky nezákonné mají sraziti 
se z kapitálu nebo, je::li kapitál jimi již vyčerpán nebo jinak splacen, býti 
vráceny. 

2. Anatokismos, t. j. braní úroků ze zadržených úroků (usurarum usu= 
rae), byl zapověděn snad již od sklonku republiky. Dovolena byla však, jak 
jest nejpodobnější, v právu klasickém úmluva, kterou strany přeměnily úroky 
již propadlé ve zvláštní nový kapitál, ktérý se měl zúročiti. ] u s t i n i a n za:: 
pověděl též takovou úmluvu. 

3. Suma úroků zadržených nesmí vzrůsti nad výši kapitálu (ultra 
duplum). ] u s t i n i a n předepsal, že do tohoto dupla mají býti počítány též 
úroky zaplacené. 
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ll. PRAvNÍ OCHRANA A VÝKON OBLIGACE. 

§ 144. 

AC T ION E S IN PER S O N A M. 

1. Zpravidla přísluší každému věřiteli pro jeho neuspok?jeno~ po~l~,," 
dávku aetio in personam (aetio personalis) neboli zkr~tk~ aetzo ť:ot~y~IUZnl~ 
kovi. I znamená v pramenech aetionem habere často tO~lk, J~koy b~b ve,ntel~m ~ 
míti právo obligační, aetione teneri pak tolik, jako býb o~l.lg~cne zavaz~nym. 
Označeny bývají jednotlivé aetiones in personam obyceJne podle. cfuvo~~ 
vzniku obligace (na př. aetiones ex stipulatu, ex testamen~o, emptr, ven~ztz,? 
locati atd.), někdy podle předmětu obligace (na př. aetzo certae cred,tae 

pecuniae). .... ., 
II. Aetiones personales, je::h formula JeJlc~ zn IUSy c~ncep,ta (~ 7.0' 1. 1! ~ 

lsou buď aetiones certi nebo incerti. Aetio certz vyznacuJe se bm, ze zntentw 
Jformule její jest certa, t. j. že v ní jako předmět .uvedeno }es~ ~ert~m" teydy-

d rčité částky peněžné nebo jiné určité kvanbty nebo lndlvldualnl veCl. are u " y d Yt 
Vintenci aetionis incerti (formulae incertae) však neuvádí se určlty pre me ' 
obligačního závazku, nýbrž přikazuje se soudci zcela všeobecně, aby ~~sou: 
dil žalovaného žalobci k tomu, quidquid dare facere oportet (po pnpa~e' 

f 'de bona). Před touto civilis intentio incerti bývá umístěna demonstratlO . 
ex I h . k " . d " b 
udávající právní důvod vzniku nároku ža~obní o, J~ o, pr~vnl Je nan.l n~ o-
delikt, jeho technickým jménem. N emá::h onen pra:~~ du~od ,tec~nlcke~~ 
jména, vyskytují se ve formuli pra~scripta verba, t. J. Jlnake kratke popsanI 
toho, co se prý událo, (srv . . § 69, II.. 3 fl § 70, 11.). . y , . 

III. Pro četné civilní obligace ze smluv a podobných . skutecnosh (obll= 
gationes ex contractu nebo quasi ex contractu) byla propuštěna form~l~ 
incerta, ve které se nařizuje, aby žalovaný byl odsouzen' k tomu, co .le~t 
povinen phliti žalobcovi ex fide bona, t. j. podle způsobu a mrav~ sprav,eydh: 
vých lidí. Na podkladě takové formule m~hl iud~x, podl:, volneho u;azen~ 
svého přihlížeti ke všelikým okolnostem Jednothvv:ho, prlp~du, k,t~re meZI 
poctivými a slušnými lidmi jsou rozhodny pro vymerenl povlnnosb Jednoho 
proti druhému. Actiones persona les, kterým ~lo~ží formule toho druhu~ 
slovou bonae fidei iudicia (aetiones), též arbltrla... . . . ... 

Které okolnosti mohou a mají býti rozhodnýmI pro soudce zn ludzCllS 

bonae {idei, určili časem zevrubněji právníci ř!mští. Za působení .těc~to byl 
při tom počet rozhodných okolností ponenáhlu roz~no,žen ap~akt1c~y dosah 
doložky bonae fidei víc a více zvětšen. Podle klaslckeho prav,a ma so~~ce 
in iudicio bonae fidei obzvláště prohlédati jednak k bezforemnym vedleJ~lm 
úmluvám stra~ 1 (paeta adieeta), jednak k úmluvám v obchodě obvyklym. 

1) Solem us dicere pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis. D . 2, 14, 7, 5. U~p. 
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byť i v jednotlivém případě jich bylo opominuto, a přisouditi různá vedlejší 
plnění, jako úroky, vybrané plody, náhradu nákladu. Při vyměření náhrady 
má přihlíženo býti k době rozsudku. Doložka »ex fide bona« umožňovala 
soudci, aby přihlížel k vzájemné pohledávce žalovaného vznikl{ ex eadem 
causa, a odsoudil jej jen na přebytek pohledávky žalobcovy. Bona fždes 
skýtá dále ochranu proti všelikému dolus malus. Fides bona contraria est 
fraudi et dolo. (D. 17, 2, 3, 3. P a u 1.). Zejména vzchází ta neb ona actio 
bonae fidei proti smluvní straně, která oklamala při uzavření smlouvy stranu 
druhou, jako proti prodatelovi nebo pronájemníkovi, který zamlčel lstivě

vadu věci. Důležité jest konečně, že bona fides připouští obr a n y v míře 
velmi obsáhlé. V tom směru jest hlavně význačná řehole »exceptio dolCbonae 
fždei iudiciis inest«. Touto jest řečeno, že soudci jest volno dbáti obran 
žalovaného, které mohou býti vyhrazeny ve. formě ex~eptionis do li, i když
exceptio doli do formule vložena nebyla. 

Při oněch aetiones ex contractu a quasi ex confraetu, v jichž formulích 
nebylo poukázáno na bona fides, nebylo soudcovskému uvažování pone::· 
cháno pole tak široké. Obzvláště byl tu soudce přísně vázán k úmluvám 
stran, činěným v předepsané formě, a nemohl přihlížeti k bezforemnému 
ujednání aniž dáti průchodu nárokům a obranám v tak obsáhlé míře jako 
in iudiciis bonae fidei. Aetiones ty slovou proto stricta iudicia nebo aetio= 
nes strieti iudicii, u Justiniana actiones strieti iuris. Při ocenění věci, která 
se má nahraditi, jest dbáti její hodnoty v době litiskontestace. 

IV. Condictio procesu s písemnými formulemi souvisí zajisté s legis 
aetio per condictionem. Legis aetio tato byla zavedena lege Silia nezná::
mého stáří pro obligace, směřující k dare certam pecuniam, lege Cal::
purnla stáří 'rovněž . neznámého pro obligace na dare aliam cert am rem 
(srv. § 66, IV). 

Stejným obligacím byla vyhrazena původně condictio procesu s písem::
nými formulemi (srv. § 70, III). Vyskytuje se nejprve ve dvojí podobě, jako
actio certae creditae pecuniae (v kompilaci Justinianské zvaná též condictio 
certí) a condictio certae rei (u kompilatorů condietio triticaria) podle toho,. 
zdali byla předmětem dlužníkova dare oportere určitá suma peněz nebo 
jiná určitá kvantita neb individuální věc. Ta i ona condictio jest actio 
a b str a k t ní, t. j. ve formuli její není uveden důvod vzniku obligace (causa 
debendí). 1 mohly skrze ni k platnosti přivedeny býti obligační nároky 
z různých, podle práva civilního zavazujících skutečností. Důvody zavazu" 
jící, ze kterých condictio byla připuštěna, jsou u . Cicerona tři: stipulatio, 
expensilatio a mutuum, u klasických právníků pak ještě bezdůvodné obo::
hacení. K těmto dvěma kondikcím přistoupila značně později condictio 
-k provedení obligace z bezdůvodného obohacení~ bylo::li předmětem jetím 
facete. Jméno její condictio incerti pochází teprve od kompilatorů. 
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Jakkoli condictio byla abstraktní aclio, tedy nevytýkala skutkové pod:: 
staty nároku žalobního, zůstala přece v právu klasickém přístupnou pouze 
obligacím z určitých důvodů zavazovacích, nahoře uvedených. Teprve J ú~ 
s t i n i a n o vou novotou, interpolacemi provedenou, jest, že .lze užíti con= 
dictionis certi na l~ísto každé jiné actio in personam, příslušející z kteréhokoli 

. důvodu, kdykoliv žalobce, oceniv předmět obligační na určitou částku peněž:: 
nou, hledí přivésti k platnosti pohledávku na toto certum (t. zv. condictio 
generalis).1 Krom toho condictio jest J ustinianovi žalobou pod půrn~u: 
propouštíť se od něho, jsouc zvána condictio ex lege, v případ~ch, ve kt~~yc~ . 
není zvláštní actio pro obligační nárok, ač tento má podle zakona pozlvah 

ochrany žalobou. 
V. V jistých případech postihují dlužníka zvláštní újmy proto, že věřitel 

musil naň nastoupiti soudně. 9bzvláště stává se druhdy, že lis infitiando 
cresdt in duplum (srv. § 86, 3). Při některých žalobách má odsouzení žalo:: 
vaného dlužníka, byl::li odsouzen suo nomine, proň vzápětí infamii. K těmto 
actiones famosae (iudicia famosa) náleží ze žalob kontraktních actiones pro 

. sodo, {lduciae, tutelae, mandati depositi a depensi, ze žalob deliktních pak 
actiones furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, sepulcri violati, doli a legis 

Plaetoriae. 

§ 145. 

OBLIGATIONES N ATURALES. 

1. Obligace po právu platná bývá, jak bylo právě pověděno, žalova: 
telnou. Ale od doby principatu mohou býti osobní závazky, se kterými 
právo, jakkoli jich neuznává za úplně platné obli.gace a proto hla;ně odepírá 
žaloby z nich, přece spojuje ostatní právní ÚČInky platné obhgace, nebo 
některé z nich. Nežalovatelný závazek tohoto způsobu. byl jmenován natu:: 
rale debitum, ba i naturalis obligatio. Naproti této sluje obligace žalo:: 
vatelná jakožto dokonalá obligace právní, nehledíc k tomu, zda jest za 
takovou uznána právem civilním nebo praetorským, obligatio civilis. 

Co se týče p r á vn í c h ú čin k ů, které jsou při obligacích naturálných 
vůbec možné, byť se i při každé jednotlivé z nich všecky nevyskytovaly, 
jest předem uvésti, že uskuteční::li se plnění, ke kterému zavazuje obligatio 
naturalis, pokládá se· to za splnění platné obligace (solutio).2 Proto ne:: 

r 

1) Certi condictio com petit ex omni causa, ex omni obligatione, ex qua certum 
petitur, sive ex certo contractu petatur sive ex incerto; lícet enim nobis ex omni c0ll." 
hadu certum condicere, dummodo praesens sit obligatio. Tr. D. 12, 1, 9. Ulp. 

2) Naturales: obligationes non eo solo aestimantur, si adio aliqua eorum nomine 
<:ompetit, verum etiam cum soluta pecunia repeti non potest: nam lícet minus propri~ 
debere dicantur naturales debitores, per abusionem intellegi possunt debitores. et, qUl 
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vztahují se na provedení tohoto plnění předpisy o darování a nepřísluší 
tomu, kdo splnil naturálný závazek, maje jej omylem za žalovatelný, con:: 
dictio indebiti na vrácení. Obligatio naturalis může dále býti podkladem 
právního poměru, který předpokládá právní obligaci, jako práva zástavního, 
rukojemství, konstituta, závazku adjektického a novace, a he jí užiti ke 
kompensaci. Konečně se přihlíží k obligatib naturalis, jde::li o to určiti, 

mnoho::li obnáší jisté jmění, jako dědictví,l hlavně však peculium (faktický 
majetek osob poddaných), ježto tu naturální dluhy majetníka moci oproti 
poddanému se přičtou k pekuliu, naturální pohledávky však, které má 
majetník moci za svým poddaným~ se odečtou od pekulia. 

II. Mezi obligatioizes naturales náležejí hlavně: 
1. Obligace ze smluv (a jim podobných skutečností), které učinilo t r o k 

s pánem nebo s třetím, buďsi zavazuje sebe druhé straně nebo druhou 
stranu sobě.2 Obligace otrokova jest nejdůležitějším případem obligace 
naturální. Jako bylo učeno, že iure naturali všichni lidé se zrodí svobod:: 
nými, byly především a hlavně závazky a pohledávání otroků pojímány 
za naturales obligationes. Na těchto ·obligacích otroků pak jsou i praktické 
důsledky pojmu obligace naturální provedeny nejúplněji. 

2. Obligationes naturales jsou závazky a pohledávky dít ě t e v moc i 
o t c o v s k é, které vzešly ze smluv s otcem nebo s osobami, podrobenými 
témuž majiteli moci. 

3. Z peněžné zápůjčky, která poddanému moci otcovské byla dána 
proti zápovědi S. C. Macedoniani, vzchází pro vydlužitele pouhé naturale 
debitum. . 

4. Závazky ne d o s pěl c o v y z právníCh jednání, učiněných bez spolu:: 
působení poručníkova, jsou uznány za. oblžgationes naturales teprve od 
pozdějších právl}íků,3 a i to jen se slab~ími účinky. Splnění takových závazků 

ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi recepisse. D. 46, 1, 16, 4. Iul. V původní souvis~ 
losti J ulian nemluvil všeobecně o naturálních obligacích, ale, jak vyplývá z gramatické 
chyby »eorum«, povstalé v kompilaci, o obligacích otroků. (Gradenwitz.) 

I) Při oceňování dědictví zřetelem ke kvartě Falcidiově pojímají se podle J uliana 
naturální pohledávky dědictví ja.ko výminečné (e x ev e n t u a u gen t pat ri m o n i u m 
D. 35, 2, 1, 17); a podobně pojímá Papinian v D. 36, 2, 25, 1 odkaz naturální pohledávky 
jako výminečný; co bylo splněno naturálním dlužníkem dědict.vÍ, jest částí - dědictví -
nikoli darem dědicovi - a tedy připadá při restitu~i dědické univ. fideikommisáři. Srv. 
D. 35, 2, 21, pro 

2) Servi ex delidis quidem obligantur et, si manumittantur, obligati remanent: ex 
contra.ctibus autem civi1iter quidem non obligantur, sed naturaliter .. et obligantur et obli~ 
gant. denique si servo, qui mihi mutuam pecuniam dederat, manumisso solvam, 1iberor. 
D. 44, 7,14. Ulp. I . 

. 3) Quod pupillus sine auctoritate promiserit, nec natura debet. D. 12,6,41. Nerat. 
Podobně D. 4-4, 7., 58 (59) Licin. Rufinus. . . .: . 
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jest platná solutio, obzvláště též, když splní závazek nedospělec sám tutore 
auctore nebo stav se dospělým. Též může býti naturalis obligatio pupilli 
podkladem rukojemství a práva zástavního, konstituta i novace.

1 
Ale věřitel 

-nemůže užíti . této obligace ke kompensaci. . 
5. Některé skutečnosti způsobují, že obligace z a n i k á jako obligatio 

.civilis, potrvá však jako obligatio naturalis.Takový účinek mají capitis 
deminutio, stihnuvší dlužníka,2 litis contestatio 3 a podle mínění některých 
Ťímských právníků nespravedlivý r o z s ude k osvobozující.

4 

III. V římské pravovědě označují se druhdy jako naturální dluhy též 
některé povinnosti mravní a společenské, jako povinnost propuštěncova 
-poskytovati služby patronovi, alimentační povinnost blízkých příbuzných, 
povinnost zříditi věno a pod. Označením těchto povinností jako naturálních 
dluhů má se však jen zdůrazniti, že kdo splnil takovou povinnost - třebaže se 
-omylem domníval, že právní řád mu to ukládá - nemůže žádati vrácení. 

§ 146. 

MíSTO A ČAS SPLNĚNí. 

1. Místo, ' kde obligace má nebq může se ,splniti (splniště), muze 
býti určeno již p o vah o u obliga~ního · předmětu v ten způsob, že plnění 
-na jiném místě není ani mo~né, na pře když běží o faktické odevzdání 
nemovité věci neb o dílo, které má býti vykonáno na pozemku. Splniště 
může býti určeno též v ů I í . str a n . Tu pak dlužník nem'usí, ale proti vůli ' 
-věřitelově také nemůže plniti na jiném místě nežli na ustanoveném. Z obli~ 
.gací stricti iuris, směřujících k certum, · mohl, když bylo ustanoveno určité 
'splniště, věřitel původně žalovati jen v tomto místě. Ale i tu dlužník mohl 
býti ' žalován, jen když byl přítomen. Aby tento nedostatek byl odstraněn , 
byla od praetora zavedena zvláštní actio, zvaná actio arbitraria (u nás actio 
de eo quod certo Ioco dari oportet), která mohla býti provedena . u každého 
j iného soudu, pro dlužníka příslušného. Její formulí bylo soudci nařízeno, 

1) Qualiscumque obligatio sit, quae praecessit, novari potest, dummodo sequens 
.obligatio aut civiliter teneat aut naturaliter: ut puta si pupillus _ sineJ~úctoritate ·promi:i 
serit. D. 46, 2, 1, 1. Ulp. - Se zřetelem k této antinomii textů jest jmenovitě 'V právu 
J ustinianském· tento případ na'turální obligace velmi sporný. ," ~ '. 

2) Hi qui capite minuuntur, ex his causis, quae capitis deminutionem praecesserunt; 

,manent obligati ·natura1iter. D. 4, 5, 2, 2. Ulp. . 
. '. 3) Et . post litem contestatam fideiussor accipi potest,. quia et ci vili s et naturalis 

.suhest obligatio. D . 46, 1, 8, 3. Ulp: ,. . . ... ,: 
4) lulianus ve rum debitorem post litem contestatam manente adhuc iudicio negabat 

.solventem repetere posse" qui nec absolutus, · n.ec condemnatus repetere poss.et; ~icet enim 
.absolutus sít, natura tamen debitor permanet. D . 12, 6, 60 .pr. - Corifr. D.J;· 12 , 6, 28 . .. : 
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aby" oC:ňuje. hodnotu dlužI?ého plnění , přihlédl podle svého uvážení též 
. k ~ls:mmu m~~r.esse t~ n~~. oné strany (k hodnotě, kterou mělo pro ni 

plnenl ve splmstI). In ZUdZCllS bonae {idei, ba též in iudiciis strictis, jestliže 
tyto nenesly se k certum, actio de eo quod certo loco dari oportet se ne~ 
vyskytovala; neboť již pravidelná {ormula jejich poskytovala soudci možnost 
o~sovuditi žalovaného i pro závazek, který měl býti splněn · jinde, nežli n~ 
mIste vznesené žaloby, a dbáti při tom místního interesse obou stran. 

N e n í ~ I i mís t o splnění u r č e n o, může dlužník plniti na každém 
místě příhodném. N esplní~li však obligace dobrovolně, . činí věřitel tím 
že ž~lu~e při některém pro dlužníka příslušném soudě, místo žaloby místem: 
v. n~mz se plnění státi musí. Z pravidla toho vyjímají se actiones bonae 
f zdez a pohledávky z odkazu, směřují~li k tomu, aby odevzdána nebo před~ 
lož~~a byla věc určená in d i v i d u e I ně. Dlužník bývá totiž tu zavázán 
p lnItI pouze na tom místě, kde jest yěc, leč by ji byl tam přenesl dolo 
~alo . Ale věřitel může vždycky žádati, aby věc byla dopravet:la na jeho 
utraty a nebezpečí do místa procesného. 

II. Č a s, kdy dlužník má plniti, 'může býti zvláště u r č e n vůlí stran 
ne~o v:~ko~ným předpisem. Pohledávka jest tu d o s pělo u (dies venit), 
t. J. ventel Jest přítomně oprávněn žádati splnění, jakmile se dostavil čas 
u stanovený'! Určení času splnění jest pokládati zpravidla za učiněné · ve 
~rospěchu dlužníkově . Na něho nesmí býti nastupováno před ustanoveným 
-casem, on však mívá zpravidla právo plniti i před tím (diei adiectionem 
pro reo esse, non pro stipulatore. D . 45,1,41, 1. U I p.). Nesmí však plniti 
v ,době nepř!hodné . N e n í ~ I i II r Č e n čas pro splnění obligace, jest pohle~ 
.d~:~a d?s~elou ~ned v době, kdy obligace povstane. Jen musí věřitel po~ 
.:prah dluznlku tohk č~su, mnoho~li vyžaduje plnění podle sv~ povahy . 

III. Druhdy věřItel nesmí dobývati pohledávky přes to, že jest již 
.dospělou . . 

1. ~ex {ulia , asi Augustova lex iudiciorum privatorum z r. 17. př·. Kr., 
ustanovl~a, že, dI~~ník,. když svým. věřitelům dobrovolně prohlásí, že jim 
P ?stupuJe cely svu~ maJetek (bonis cedere, cessio bonorum); má krom jiných 
vyh?d (osyob?zem od osobní exekuce, zachování cti občanské) získati také 
t u, ze pro obhgace, podstoupené před tím, nemůže býti naň dokročováno 
~o~ud nenabůde zase jměl~í nad to, co má ke své výživě (alimenta coť: 
tldzana). I potom má t. zv. bene{icium competentiae (§ 147, lIL). 

~ . Za absolutné monarchie mohla býti povolena dlužníkovi císařovým 
:eskrvl?te~ lhůta poshovění , příročí (t. zv. moratorium), předpokládajíc, 
ze ventelum byla dána dostatečná jistota rukojemská. Příročí to bývalo 
u díleno na pět let. . ' 

I) » Venire· diem« significat eum diem venisse, quo -pecunia peti possit. D 50 1'6 
2 13 pr. Ulp. . . , , 
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3. Podle zákona J u s t i n i a n o v a jsou, jestliže většina věřitelů se usnese 
na tom, ab y dlužníkovi byla popřána lhůta poklidná, tím vázáni též ostatní 
věřitelové, ale pouze na pět let. Většina určuje se výší" pohledávek n.eb~: 
je~li výše pohledávek těch i oněc~ ,věřitel~ s~ejná, ~očtem osob. Je ~h tez. 
počet osob na obou stranách steJny, poklada se lhuta za povolenou . 

§ 147. 

OB M E Z EN Í PŘI S O UD NÍM U P LATŇ OvAN Í 
A V Ý K ONU OBLIG A CE. 

1. V ý k o n práva obligačního se ome~uje, když jest udělena jedno~~ 
věřitelov"i naproti dlužníkovi missio in possessžonem bonor~m pro v~nd,zt1O' 
bonorum. Nebo odtud mohou též ostatní věřitelové dosíCI uspokOjenI ze 
zajatého jmění dlužníkova (kridářova, fraudator) jen, pokud se yúčast?í v ~as 
řízení, a jen podle poměru velikosti SVých. pohledávyek~ kdezt~ pr~d hm 
ponecháno bylo každému " věřitelovi na vůh, aby s?be, Zjednal upln~h~ za: 
placení, jak by toho dovedl,. b~ť i po j~ho u:p'ok?J~nl nezbylo dluznlkovl 
dostatečného jmění k upokOjenI ostatnlch ventelu. " y 

Tato missio in possessionem uděluje se hla~ně v případě t~m, ~d~z 
dlužník, byv odsouzen (iudicatus), nečiní zadosh rozsudk~, ~dyz ,dluznI~ 
postoupí věřitelům své jmění (cessio bonorum): n~bo. skr!: a se y umy:l~e 
nebo jest nepřítomen, nejsa jiným na soudě ob.haJovan,. J~koz I ~dy~ dluznl~ 
zemřel nezanechav dědice, nebo když, b yv shžen capztzs demznutlOne, nem. 
obhaj~ván proti žalobám věřitelů . Řízení, které se zahajuje onou missio in 
possessionem zoveme k O n k u r sem (řízením ú~a~kový"m ysrv. § 84, II . 2) . 
Konkurs vede k prodeji konkursní podstaty vereJnou d;razbou to~u, kd? 
slíbí zaplatiti za statky fraudatorovy věřitelům největší zlomek " J ednoth~ 
vých pohledávek. Tento bonorum emptor jest universálním sukcessorem 

dlužníkovým podle práva praetorského. yy..' , 
V konkursu práva klasického byl bonorum emptory vente~um ,kn~a= 

řovým zavázán zpravidla pouze zlomkem, který byl u~cen drazeb.nlm" ~o ~ 
dáním (pro portione). Ale s některými pohledávkamI bylo spoJeno, lUS 

exigendi, t. j . ta výhoda, že měly býti od bonorum emptora uspokOjeny 

plnou sumou. 

1) Sciendum lulianum scribere eoque iure n os uti, ut, qui debitam pecuniam recepit 
ante, quam bona debitoris possideantur, quamvis sci.ens prudensque solvendo non . esse 
recipiat, n on timere edictum : sibi enim vigilavit. qUl vero post b?na p~sse~sa debltum 
suum recepit, hunc in p<?rtionem vocandum exaequandu~que cetens cr~~ltonbu~ : nequ~ 
enim debuit praeripere ceterls post bona possessa, cum lam par condlclO omnlum cre, 

ditorum faeta esset. D . 42, 8, 6, 7. Ulp. 
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V novějším, zejména Justinianově právu výtěžek , získaný prodejem 
jednotlivých částí jmění kridářova (distractione bonorum), rozdělí se mezi 
konkursní věřitele podle poměru jich pohledávek. Pohledávky věřitelů, 
majících privilegium exigendi (creditores privilegiarii) , musí býti prve za~ 
placeny úplně, nežli dojde řada na ostatní. Privilegium exigendi jest buď 
dáno pro určitou vlastnost věřitelovu a jest pak omezeno na jeho osobu 
(privilegium personae) 1 nebo pro zvláštní povahu pohledávky samé (pri= 
vilegium causae) 2 a přísluší pak i právnímu nástlJpci původního věřitele . 

. Kdo však poskytl peníze k uspokojení věřitele privilegovaného, nastupuje 
vždycky v jeho privilegium. 

Věřitelové kridářovi, kteří mají pro svou pohledávku právo z á s t a v n í, 
mohou právo svoje k platnosti ~ přivésti, neúčastňujíce se konkursu. Kdož 
mají actionem in rem na vydání věci, kterou drží kridář, byť i to byla 
pouze vindicatio utilis, dotčená v § 110 V., mohou " žádati, aby věc byla 
vyloučena z konkursu (t. zv. se par a t i sté ex iure dominii). Jistí věřite:, 
lové pak jsou oprávněni žádati, aby byli uspokojeni ze zvláštní části majetku 
dlužníkova před ostatními věřiteli, jako věřitelové dědictví, kteří se táhnou 
k beneficium separationis (v. právo dědické), když zahájeno bylo konkursní 
řízení proti dědicovi. Slovo u se par a t i sté ex iure cred.iti. 

Pohledávky, povstalé před konkursem (ex ante gesto), ať již jde o po~ 
hledávky věřitelů, ' kteří, ač nejsouce pojištěni právem zástavním (chiro~ 
grapharii creditores), neúčastnili se konkursu, nebo o pohledávky, přihlášené 
ke konkursu, na kolik v něm nedošly uspokojení, trvají dále proti původ~ 
nímu dlužníkovi. Ale kridářovi, nebyldi vinen podvodným úpadkem, pří~ 
sluší do roka po bonorum venditio proti žalobám, ex ante"gesto podaným, 
beneficium competentiae (srv. lIL). 

II. S obmezeným provedením obligace setkáváme se dále při obligacích 
osob poddaných, na kolik tu majitel může býti "žalován (a jest zavázán) 
de peculio (do výše faktického jmění osoby poddané) nebo de in rem verso 
(do částky, vynaložené v jeho jmění) . Podobně při rozdělení (tributio) 
zboží pekuliárního mezi věřitele. Viz actiones adiecticiae qualitatis. 

1) Privilegium personae přísluší fisku, · císaři, císařovně a městským obcím 
pro veškeré pohledávky jejich mimo pohledávky z pokut. K tomu druží se p r i v i I e~ 
g i u m manželky pro pohledávku o navrácení do t i s a poručenců pro pohledávky, vzešlé 
ze správy jejich majetku proti poručníkům, pravým i domnělým, a pouhým jednatelllm. 
O jakémsi privilegiu personae možno mluviti u majitele moci, žalovaného de peculio, 
pokud může z pekulia dříve se uspokojiti celým obnosem své naturální pohledávky 
vůči poddanému; při rozdělení pekulia, s nímž bylo obchodováno, však i on »)velut 
extraneus creditor in tributum vocatur« , nemaje privilegia. 

2) Privilegia c a u s a e požívají nárok na úhradu útrat pohřebních, pohledávka ze zá~ 
půjčky, dané k tomu konci. aby znovu zřízeno bylo stavení nebo koupena, zřízena nebo 

21 - He y ro v ski' , Práv o Hrnské. 313 



III. Pro ve den í obligačního nároku žalobou a exekucí jest: ob m e" . 
ze n o v tom případě, když dlužník může žádati, aby byl odsouzen pouze 
in id quod facere potest. Právní dobrodiní toto mělo původně jen ten 
obsah, že žalovaný měl býti odsouzen pouze na tolik, kolik činí jeho 

. jmění, čím pak ušel personální exekuci (odvedení do vazby u věřitele), 
která hrozila insolventnímu dlužníkovi, i infamii, kterou měla proň v zá" 
pětí bonorum venditio. Za principatu bylo beneficium condemnationis in 
id quod facere potest pro některé případy, od Justiniana pak pro všecky 
rozšířeno v ten smysl, že musí býti ponecháno dlužníkovi z jeho jmění . 

tolik, mnoho"li nutně potřebuje ke své výživě. Odtud bylo ono právní 
dobrodiní pojmenováno v nové době výrazem beneficium competentiae 
( in id quod competit). Při tom hledí se k tomu, mnoho"li činí jmění 
dlužníkovo v době, kdy jest odsouzen, aniž se však srážejí jiné dluhy 
jeho, vyjmouc, že by byl žalován dárce o splnění slibu darovacího. Přičítá 
se, oč zmenšil dlužník jmění svoje dolo malo. 

Dokud vládl princip procesné konsumce, nemohla býti pro nezapra" 
vený zbytek na soud opět vznesena původní actio. Časem bylo však vše" 
obecně zavedeno, že k beneficiu competentiae byl brán zřetel pouze, když 
dlužník byl prv'e slíbil věřiteli, že splatí zbytek, jakmile zlepší se jeho ma" 
jetkové poměry. V právu Justinianském, jež nezná pro cesné konsumce, 
jest actio na zbytek již o sobě připuštěna, nabyl"li dlužník později dosta" 
tečného jmění. 

Beneficium competentiae jest omezeno na osobu dlužníkovu, nepří" 
slušejíc ani dědicům ani rukojmům jeho.N ema místa proti nárokům ex 
delicto, proti nárokům ze smluv pak, když lze vyčísti dlužníkovi dolus 
nebo k.dyž dlužník se zřekl beneficia, leč by přijetí tohoto odřeknutí bylo 
neslušným, jako hlavně mezi manžely. 

Beneficium competentiae bylo dáno zejména voj í n ů m proti všem 
věřitelům, a s cen den t ů m proti descendentům, pat r o n ů m proti propu" 
štěncům a man žel ů m I?-avzájem proti sobě. Přísluší dále dlužníkovi, vy" 
konavšímu cessionem bonorum, i po projití doby zmíněné v § 146, III .. 1, 
rovněž kridářovi v příčině majetku později nabytého proti pohledávkám 
dřívějších věřitelů, ovšem jen v prvním roce po bonorum venditio, jakož 
i tomu, kdo vystoupil z moci otcovské teprve nedávno, nezdědiv značné 
části jmění otcova, proti pohledávkám vzniklým z právního jednání, dokud 
byl ještě poddaným. Též požívají beneficia společník proti actio pro socio, 
dárce oproti žalobě ze slibu darovacího a některé osoby, zavázané k plnění 
nebo vrácení věna. 

vypravena byla loď, pohledávka o poměrnou náhradu nákladu, učíněného na opravu 
společného stavení, a o vrácení peněz, složených neúročně u bankéře. 
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§ 148. 

P R A VN Í PRO S TŘE D K Y PRO T I Z LOM Y SL N É M U 

OBMEZOvANí VÝKONU OBLIGACE . 

, 1. Jestliže dlužník zcizil něco ze svého majetku s úmyslem, aby tím 
zkrátil své věřitele (alienatio in fraudem creditorum), lze za jistých okolností 
ono zcizení bráti v odpor proti třetímu, kterému bylo zcizeno. , K tomu 
konci byla, jak se podobá, ediktem praetorským propuštěna opatrovníkovi 
(cu.rator b~norum), dosazenému k návrhu věřitelů od praetora pro správu 
majetku kndářova, restitutio in integrum, ze které, byla"li provedena, se 
udílela actio rescissorÍa (po případě in rem).1 Jednotlivým věřitelům bylo 
pak udíleno interdictum adipiscendae possessionis, zvané fraudatorium 
a z něho vzcházející actio arbitraria (in personam), jménem actio Pauliana.~ 
Ko~pi1at?ři lust.inianští hleděli sloučiti oba tyto právní prostředky v jediný, 
ktery, zvan Jsa zn factum actio, příslušel jak kuratoru bonorum tak i vě" 
~itelům. ~yzantští spisovatelé pak tuto jednotnou ž a lob u od p ů r čí po" 
JmenovalI všeobecně actio Pauliana. 

II. Ke skutkové podstatě uvedených prostředků o d p ů r č í c h náleží 
že ~lu~~~k z c i z i I něco ' ze svého ma jet k u s ú mys lem, aby zkr á t iÍ 
svoJe ventele (fraudationis causa, animo fraudandi) a že z krá cen í věřitelů 
sk~tečně n a s t a 10 (eventus fraudis), t. j. že věřitelové budou prodejem 
majetku fraudatorova uspokojeni měrou skrovnější, nežli kdyby zcizení 
nebylo se stalo.3 . 

"v Jestliže dlužník (fraudator) splnil dluh jednomu z věřitelů, když 
JIZ . byla se stala missio in bona, lze naříkati toto splnění. Jestli však dlužník 
splnil obligaci před tím, než nastala missio in bona, jest rozeznávati zdali 
~apravil dluh již dospělý nebo dluh nedospělý. Splnil"li fraudato; dluh 
JIŽ d o s p. ě I ý, nem~ nlísta odpůr~í žaloba. Nebo dlužník vykonal tím jen 
svou pOVInnost, věřttel pak, přijímaje splnění, které směl pohledávati, třebas 

. ') Ait praetor: »Quae fraudationis causa gesta erunt cum eo, ' qui fraudem non 
~gnoraverit, de his curatori bonorum [vel ei, cui de ea re actionem dare oportebit, Trib.] 
~ntra an~um, quo experiundi potestas fuerit, [actionem] in infegrum resfifufionem dabo 
ldque, eha.m adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo.« D . 42, 8, 1 pr. 1 UIp. (LeneI.) 

.2) Alt ~raetor.: ~)Q~ae Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus 
de agltu~, feclt: e~ lIlts [s~] quos eo nomine, quo de agitur, [actio ei] ex edicto meo [com~ 
petere] zn possesslOnem Ire esseve oportet, si n011 plus guam annus est, cum de ea re 
qua d.e a~itur, experiundi potestas est, restituas. interdum causa cognita et si scienti~ 
non Slt [m factum actionem permittam] interdicam.« D. 42, 8, 10 pr. (LeneI.) 

.. 3) Za zcizení pokládá se tu nejen převod práv věcných a obligačních, odřeknutí 
se, JIch, ne~o :řízení práv k cizí věci, nýbrž též podniknutí nových závazků. Ale od~ 
m~tnutl ?ravmho nabytí, nabídnutéh? dlužníkovi, nemůže býti naříkáno od věřitelů, 
lec od Esku. To platí zvláště o odmítnutí napadlého dědictví nebo odkazu. 
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věda, že tím budou ostatní věřitelové zkráceni, provedl tím jen svojeprávo.1 

Splnil~li však dlužník dluh ne d o s pěl ý, přísluší proti věřiteli odpůrčí 
žaloba, ale ovšem pouze o interusurium neboli commodum repraesentationis 
sive medii temporis, t. j. o rozdíl mezi hodnotou, kterou peněžná pohle:: 
dávka, teprve budoucně dospívající, měla v době zaplacení, a nominálním 
obnosem jejím. Zvláštní právo má fiscus. Jest za všech okolností oprávněn 
naříkati splnění dluhu, které podnikl jeho dlužník. 

III. Právní prostředky, vzcházející z jednání in fraudem creditorum, 
příslušejí proti tomu, kdo nabyl ze zcizení, věd a o tom, že zcizitel jednal 
in fraudem creditorum. Také lze je vznésti proti fraudatorovi samému. 
Žalovaný jest zavázán uvésti vše v ten stav, jako by zcizení nebylo se stalo.2 

Prošel~li annus utilis od té doby, co se stala venditio bonorum, poskytuje 
se actio o vydání toho, oč se nabyvatel obohatil. Dědicové nabyvatelovi 
jsou zavázáni, jen na kolik se jim něčeho dostalo z naříkatelné~o zcizení. 

Proti nabyvateli, který ne věd ě I o obmyslnosti zcizitelově, poskytuje 
se actio utilis, jestHže nabyl bez p I a t ně. Žaloba tato nese se od původu 
pouze k tomu, aby vydáno bylo obohacení. 

IV. V případech, kde praetorské edictum propouštělo proti pánu ně~ 
jakého majetku žaloby ze závazků osob, spravujících onen majetek (příklad: 
actio de peculio), bylo tak zvanou clausula ' doli postaráno o to, aby ma~ 
jetník zlomyslným zmenšením nebo odstraněním majetku neznemožňoval 
provedení žaloby. Viz actiones adiecticiae qualitatis. 

III. J A K V Z N I K AJ Í OBL I G A C E. 

§ 149. 

PŘEHLED DŮVODŮ ZAVAZOVA·ClcH. 

I. Obligace povstávají z právního jednání, ze soudcovského výroku 
nebo přímo ze zákona. 

1. Právní jednání obligační jest buď právním jednáním mezi 
živými nebo na případ smrti (odkazem; o tomto v právu dědickém) . 
Právním jednáním mezi živými lze zříditi obligaci zpravidla jen, když jednání 
to jest dvoustranným právním jednáním neboli smlouvou. V ní 
prohlašuje jedna strana, že chce býti zavázána k plnění, činí slib, druhá, 

1) Nihil dolo creditor facit, qui suum recipit. L. 129 pro D. de R. I. 50, 17. Paul. 
2) J de~li o vrácení věci, musí tato býti vydána cu m s u a c a u s a. zejména s plody 

vytěženými nebo zanedbanými. Náklady, které učinil žalovaný na věc, může si sraziti 
pouze, jsou~li i in pen s a e ne c e s s a r i a e. Ú plata, kterou dal za předmět jemu zcizený, 
vrátí se jemu pouze, na kolik jest ještě v majetku dlužníkově. 
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že chce nabýti práva ha slíbené plnění. Při smlouvách oboustranných činí 
každá strana slib a přijímá zároveň slib strany druhé. Mez i ž i v Ý m i 
učiněné jednostranné právní jednání (jednostranný, od toho, komu 
svědčí, nepř1~tý s I i.b) zavazuje slibujícího pouze výjimečně ve dvou pří~ 
padech, ktere JSou mImo vlastní obchod obecný. Závazná je totiž a) jedno~ 
stranná pří P o v ě ď, učiněná b o ž s t v u (votum), b) podle císařských konsti~ . 
tucí též jedn?stranná přípověď ve prospěch mě s t s k é ob c e (pollicitatio) , 
předpokládaJíc, že slib byl učiněn obci za zvláštní spravedlivou příčinou 
(o b iustam causam) nebo provedení jeho bylo započato. 

2. Výrokem soudcovým, kterým zřizuje se obligace, míněn jest r o z~ 
s udek odsuzující. 

3. Mezi obligacemi z á k o n n Ý m i jsou nejdůležitějšími obligace z čin u 
z a p o věd ě n é ho (obligationes ex delicto). K obligacím zákonným náležejí 
však též závazky, vzniklé z různých jiných skutečností. Ze skutečností 
těchto blíží se jedny smlouvám, jiné činům zapověděným. 

II. G a j u s, podle jehož Institucí každá obligace povstává pouze buď 
ex contractu, buď ex delicto, podává na jiném místě ev libri cottidianarum) 
úplnější, t roj členné roztřídění obligací, rQzeznávaje obligationes ex con~ 

. tractu, ex delicto a e~ variis causarum figuris. Z obligací ex variis cau~ 
sarum figuris spravují se - ovšem jen do jisté míry - jedny pravidly, 
platnými pro obligationes ex contractu, jiné pravidly, platnými pro obli~ 
gationes ex delicto, a praví proto také již G aj u s, že tu jedni dlužníci 
quasi ~~ contractu, d~uzí quasi ex maleficio teneri videntur. I dělí se pak 
v JushnIanových Inshtucích obligace ve čt y ř i třídy, a to v obligationes 
ex contractu a quasi ex contractu, exdelicto (ex maleficio) a quasi ex 
delicto (quasi ex maleficio). 

,§ 150. 

OBLIGAČNí SMLOUVY. 

1. Právo římské neuznává smlouvy , obligační, i když by se zachovaly 
při ní meze, které klade zákon vlili soukromé, všeobecně za skutečnost zava~ 
zovací, nýbrž upíná právní účinky ohligační pouze na jednotlivé typ Y 
smluvní, jež se určují buď svým obsahem a hospodářským účelem (causa, 
doleji lIL), buď svou formou, buď obojím. 

V době zákona XII tabulí vyskytuje se jediná smlouva obligační, peněž~ 
ná zápůjčka per aes et libram (nexum). Teprve později stala se sponsio 
práva civilního, časem pak též stipulatio, pochodící ex iure gentium, smlou~ 
vou právně závaznou. Sponsio iuris civilis a stipulatio iuris gentium, 'sho~ 
dujíce se v tom, že při obou se zakládá obligatio verbi;, podrobněji ústní 
otázkou a odpovědí, splynuly ve vyšší jednotu, ve s tip u I a c i vůbec. Když 
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k t t b vši učiněna piístupnou všelikému možnému obsahu smlouvy pa a o, y . y' • I 
obligační, stala se všeobecnou formou smlouvy obhgacnl, nexum v~~l:e o 
naprosto z právního obchodu. Vedle stipulačních verba ~ak b.y~~ Jest~za 
republiky jako forma, činící obligační smlouvu :;áv:zno~ zure ClVllz, uznar:y 
litterae. Smlouvy, při kterých nebylo šetřeno žádne z techto forem, nezpu::: 
sobily žalovatelných nároků. Ale podle obecného mravního přesvědčení 
kázaly čest a poctivost (fides) splnění závazků, i když vby~y Fodst,o~~e~~ 
úmluvou bez for e mno u. Opírajíce se o toto přesvědcenl narodnl, nmsh 
pravoznalci i praetor provedli ponel)áhlu, že bylo lz: nár?k~ z některých 
bezforemných smluv provésti legis actione nebo actlOne zn rus conce?ta. 
Způsobem tím stala se již záhy právně záva~nou, b,ezfore~ná. úmluv~ fl.du::: 
ciární, jen že této bylo ještě oporou foremné Jednanl ~~nclpatlO .nebo zn ~ure 
cessio. Jiné samostatnější bezforemné smlouvy, platne zure gentzum, doysa?ly 
žalovatelnosti teprve pozdějším vývojem, který asi pro žádnou z dotycnych 
smluv nebyl zakončen před 2. stoletím př. Kr. I bylo ~ři čt~ř~c~ smlou~ách 
~ mutuum, commodatum, depositum, pignus - od prava ClvI1nlho uznano, 
že re contrahitur obligatio, t. j. že povstává zamýšlená obligace pouhým o~e::: 
vzdáním a přijetím věci, jímž podle vůle stran ukládá se ~říjemco~~ pOVl~::: 
nost k navrácení obdrženého. Při jiných čtyřech smlouvach ,- pn emptlO . 
venditio locatio conductio, societas, mandatum - byla dokonce dohodě 
stran, n~chať se stala v kterékoli formě, přiznána moc zavazující, ta~ že t~ 
consensu contrahitur obligatio. Povahu k o nt r a k tu (contractus), t. J: obh::: 
gační smlouvy, z,e které vzchází áctio civilis, mohla po~:e ře~ené~.o obh~ačn~ 
úmluva (nehledíme:::li k záhy vymizelému nexum anlZ k flducll, ktera, aSl 
pro svou nesamostatnost proti mancipaci, nejmenuje se nikdy contractus), 
nabýti čt y ř m i různými okolnostmi: verbis, litteris, re nebo consensu. Podle 
toho rozeznáváme kontrakty ve r bál n é, I i t e r á I n é, r,e á I n é a k o n sen::: 

s uálné. . 
V době císařské připojena byla ke kontraktům, naskytujícím se již za 

republiky, nová víc a více rostoucí skupina obligačních smluv, platný~h. podl~ 
práva civilního. Byloť. již za principatu strany něk~erých,.( v J ~shnlanove 
právu v příčině vsech) bezforemných smluv o závazClch vzaJemnych, Fokuyd 
nespadaly pod pojem reálného nebo konsensuálného kontrakt~, yuznan~, ze 
jsou . žalovatelnými iure civili, jakmile s jedné strany bylo skutecn,e p :.~ e n.~. 
Strana, která tu plní první, činí tak obligandi causa. S~rana ,druha, ~nJ1~aJlc 
toto plnění, zavazuje se ke smluvenému plnění vzáJemnemu. Jehkoz ~ak 
jednotlivé smloU'\~y této skupiny nenáležejí k pevným typůmsmluv~ym, 
označeným jmény technickými, bývají nazývány u nás kontrakty ne pOJ m e::: 

n o van Ý m i (contractus innominati). , 
Obligační smlouvy, které nespadají pod žádný z uvedených typů kon: 

traktních, zovou se pacta a nezakládají zpravidla právně platné a žalovatelne 
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obligace. Ani obligatio naturalis nevzchází ex nudo pacto, leč když jde 
o úmluvu úrokovou. Výjimkou byla některá pacta, k zřízení obligace smě::: 
řující, učiněna žalovatelnými (t. zv. ' pacta vestita), buď již podle starého 
práva civilního, jako t. zv. pacta adiecta, nebo podle práva praetorského 
(t. zv. pacta praetoria), nebo podle pozdějších císařských zákonů (t. zv. pacta 
legitima). . 

Z různých skutečností, jakkoli tyto smlouvami nejsou, vzcházejí, jak bylo 
již pověděno, přece obligace, které mají podstatně stejny obsah a požívají 
stejné právní ochrany jako obligationes ex contractu. Obligace tyto, uznané 
již od práva civilního, slovo u oblžgatžones quasi ex contractu. I zoveme pak 
skutečnosti, ze kterých tyto obligace vznikají, přímo k v a s i k o nt r a k ty. 

II. Podle toho, zdali ex contractu nebo quasi ex contractti propouští se 
iudicium strictum nebo iudicium bonae fidei, rozeznáváme negotium stricti 
iuris a negotium bonae {idei. Mezi negotia stricti iuris náležejí stipulatio, 
literálný kontrakt a mutuum,. z quasikontraktů hereditatís aditio. Fiducia, 
kontrakty reálné, vyjmouc mutuum, a všecky konsensuálné, dále též negotio;:: 
rum gestio, tutela a t. zv. communio incidens pak jsou negotia bonae fidei. 
S .jiné stránky dělí se obligační smlouvy a kvasikontrakty takto: 

1. Negotía stricti iudícii jsou přfsně jednostranná (contractus 
unilaterales, jak pravíme), t. j~ z nich vzniká pro jednu stranu pouze obligační 
nárok, žádný závazek, pro druhou pouze závazek, žádný nárok. 

2. Vedle toho jsou některá ,negotia bonae {idei, jako commodatum, 
depositum; pignus, mandatum, negotiorum gestio a tulela, při nichž podle 
původního a hlavního obsahu jejich jedna strana jest oprávněna, druhá za::: 
vázána, ale za jistých okolností vzchází též pro onu oprávněnou stranu povin::: 
nost druhé něco plniti (t. zv. contractus bilaterales inaequales). Tu pak slave 
actio, propuštěna pro onen hlavní nárok, actio directa (principalis) nebo 
iudicium directum protivou k iudicium contrarium nebo actio contraria, jimiž 
se chrání vzájemné nároky z téhož negotia více méně nahodilé. . 

3. Konečně naskytují se negotia pod s t a t ně '0 b o u str a n n á neboli 
synal1agmatická (t. zv. contractus bilaterales aequales). Z nich vzchází 
již podle hlavního obsahu jejich pro každou stranu povinnost navzájem něco 
plniti za plnění, které smí žádati na druhé straně, tak že každá strana jest 
podstatně zároveň věřitelem a dlužníkem. Sem náleží emptio venditio, locatio 
conductio, societas, nepojmenované kontrakty a communio incidens. 

Z nich přísluší nezbytně každé straně proti druhé samostatná actio, na 
př. actio venditi, oné actio emptí nebo té actio locati, oné actio conducti 
nebo každé actio pro socio atd. 

Druhdy se přihází. že vzniká z oboustranné smlouvy (č. 2,3) žalovatelný 
závazek pouze pro jednoho kontrahenta, na př., když učiní oboustrannou 
smlouvu otrok nebo nedospělec bez svého poručníka. Otrok a nedospělec 
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tu nemohou býti žalováni· o splnění smlouvy, nýbrž pouze strana druhá. 1 

Ale na stranu tuto nebude přece jen lze účinně nastupovati o splnění jejího 
závazku, jestliže sama neobdrží, co jí bylo navzájem slíbeno. Smlouvy takové 
zoveme kulhavými (t. zv. negotia claudicantia). . . 

III. Strany vcházejíce ve smlouvu obligační zamýšlejí tím dosíCI zvlášt~ 
ního právního i hospodářského ú čel u. Účel ten b.ývá zvá~ ~~kév důvode~ 
obligačním (causa obligationis). Jsou smluvné obhgace, k JeJlchz skutkove 

. podstatě patří prohlášení vůle, směřující. k dotčenému právním~ ~čel~. C aus~ 
dává tu smlouvě zvláštní právní ráz a Jest rozhodna pro byh 1 objem obh~ 
gace. Tak tomu jest při zápůjčce, při smlouvě trhové i · nájemné a vůbec p~i 
všech kontraktech reálných a konsensuálných i při t. zv. pacta praetorza 
a legitima. Kdo z takové smlouvy žaluje, musí důvod obligační uvés~i a, ,po: 
pírá~li jej odpůrce, též dokázati. Smlouvy toho druhu zovou se ka u~alnlm~ 
neboli ma t.e ri ální mi. Naproti tomu zoveme a b s tr a k tn í m 1 neboh 
for má ln í m i ony smlouvy obligační, jejichž nejbližší právní účin~k n~zá: 
visí na tom, že určitá causa obligationis se objektivně uskutečnila. ZaluJe~h 
věřitel z takové smlouvy, stačí, když uvede nebo dokáže, že prohlášena byl~ 
v náležité formě vůle stran, aby obligační závazek povstal, nemusí však uvésh 
nebo dokázati, k jakému dalšímu účelu nesla se vůle jednajících, dok?nce 
pak ne, že účel ten jest obje~tivně uskutečněn: Tím není řeče~~: ~e by 1 k~~ 
nečný účinek smlouvy abstraktní nebyl tím dotčen, že causa JeJl Jest vadna. 
Naopak, podle práva klasického může promittent naříkati smlouvu pr~ 
vadnost kausy, ale pak náleží na něho, aby dokázal, jakého účelu ?OSí~1 
zamýšlely strany, i že účel ten dosažen nebyl. Abstraktními. sm~o~vaml obh~ 
gačními byly stipulatio práva klasického a staršíh?, expenszlat~o 1 r~cept.um 
argentarii. V právu Justinianově vyskytá se z nIch pouze stzpulatzo a Jest 
i abstraktní povaha její valně zeslabena. 

§ 151. 

OBSAH SML DV OBLIGAČNÍCH. 

O b s a h smlouvy obligační musí zůstati v mezích, které jsou vytčeny 
od zákona vůli soukromé. Zejména jest 

1. neplatná smlouva, jíž bylo slíbeno plnění, které jest již v době, 

kdy obligace se zřizuje, objektivně (t.j . pro každého) nemožný~ 
podle zákonů přírodních, jako plnění věci, jejíž druh se vůbec nevyskytUje 
v přírodě, nebo věci již zahyn~.lé ~ze~~elého, o~rok~!: nebo yo~!~ plat~ 
ného práva, jako převod vlastnlctvl veCl, ktera Jest JIZ vlastnI ventelova 

1) Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit, ex uno latere constat contractus : 
nam qui emit, obligatus est pupillo, pupillum sibi non obligat. D . 19, 1, 13, 29. Ulp. 
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nebo extra commercium, nebo převod vlastnictví k svobodnému člověku. 1 
Je~li však plnění dlužníkovi nemožným pouze s u b jek ti vn ě, t. j. jemu, 
ne však každému, není to na závadu platnosti právního jednání, jako když 
kdo prodá věc cizí. Nesejde na tom, zda~li objektivná nemožnost jest 
trvalá nebo pomíjející.2 Objektivná nemožnost plnění vylučuje podle zásady 
starého práva platnost smlouvy, i když osoba, které se slibuje plnění, beze 
své viny ne v ěd ě I ao oné nemožnosti, ba i v případě tom, kdy slibu~ 
jící věděl, že plnění jest nemožným. Zásada tato zachována byla ještě 
v pozdějším právu při s tip u I a c i, nikoli však při kontraktech bonae fidei, 
jmenovitě ne při smlouvě kupní. 

2. Neplatnou jest smlouva, z a p o věd ě n á právním předpisem (jako 
úmluva úroků lichvářských, a zpravidla smlouva herní) a smlouva n e~ 
mra vn á. Za nemravné (contra bonos mores) pokládá se nejen právní 
jednání, kterým někdo se zava~uje přímo k spáchání činu nemravného 
(na pře zločinu), nýbrž i smlouva, kterou někdo dá si zaplatiti, k čemu jest 
již mravně zavázán, nebo kterou omezuje volnost svého rozhodnutí, kde 
by bylo slušno si ji zachovati (jako v příčině uzavření nebo zrušení man~ 
želstvi), ba i smlouva o dědictví osoby posud žijící. 

3. Smlouva jest neplatna, nemá~li věřitel v plnění obligačním zájmu 
pen ě ž n é h O. Odchylkou od této zásady se rozhoduje, že není~li zacho~ 
vána vedlejší úmluva, přičiněná k bonae fidei contractus, vzchází druhé straně 
žalovatelný nárok, i když byl tím dotčen pouze nehmotný zájem její. 

4. Smlouva jest neplatna, je~li slíbené plnění zcela ne u r čit ý m, visíc 
úplně na libovůli dlužníkově nebo věřitelově. 

5. Stranám není lze platně ustanoviti, aby obligace, která by povstala 
z jejich smlouvy, pohledávka nebo dluh, postihla osobu třetí. 

§ 152. 

S MLOUVY, SMĚŘ UJíCí K ÚČINKŮM PRO TŘETÍHO. 

Též smlouva obligační nevymyká se římské zásadě, že právní jednání 
má účinek pouze pro ty, kdož je sami předsevzali. Smlouva, kterou kdo 
si dá slíbiti plnění, které se má učiniti třetí osobě, t. j. osobě od smluvních 
stran rozdílné, ve prospěchu jejím (» Titio dari spondes ?«), nebo smlouva, 
kterou kdo slibuje jednání třetí osoby, jsou v zásadě neplatné.3 Kdo takto 

1) Impossibilium nuHa obligatio est. D. 50, 17, 185. Celsus. 
2) Platná jest však úmluva, kterou se slibuje plnění ~oho času nemožné pro případ, 

že by stalo se později možným, leč by smlouva ta byla co nt r a bon o s mor e s, jako 
když si dá kdo slíbiti svobodného člověka pro případ, že tento stane se otrokem. 

3) Nec pasciscendo nec legem dicendo nec stipulando quisquam alteri cavere potest. 
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ve smlouvě se prohlašuje, nemuze nabýti pohledávky, aniž postižen býti 
závazkem, poněvadž toho nechce, pro osobu třetí pak 'nemůže z onoho 
prohlášení vzejíti obligační právo nebo povinnost, poněvadž sama nepři~ 
jala slibu nebo jeho neučinila. Pouze poddaný m~že si dáti slíbiti plnění 
přímo pro majetníka moci. Onou zásadou jsou vyloučeny jak přímé za" 
stoupení ve smlouvách obligačriích (doleji I), tak i smlouvy ve prospěch 
nebo k tíži třetího (doleji 11., IIL). 

L Co se dotýče z a s t o up e n í ve smlouvách obligačních, a to': 
1. na byt í pohledávky ze smlouvy, podniknuté jménem jiného od ne~ 

poddaného jednatele, platila ~ásada per liberam personam, quae žurž nostro 
subžecta non est, obligatÍonem nullam adqužrere possumus (D. 45, j, 126,2. 
P a u i.) naprosto ještě v prvních dobách práva klasického. Svobodným zástup~ 
cem bylo lze nabýti práva obligačního jen v ten způsob, že jednatel, dav 
slíbiti plnění sobě samému, postoupil právo pohledávky, jež tím povstalo 
v jeho osobě, zastoupenému (delegací, cessí). Ale od pozdějších právníků 
klasických připuštěna byla odtud odchylka, záležející v tom, že ze smluv 
poručníků osob nedospělých a ze smluv zástupců obcí, za jistých okol~ 
ností i ze 3mluv, učiněných od zástupců dobrovolných, všeobecně ze sti~ 
pulací praetorských, byly i bez zvláštního postupu právních nároků pro~' 
pouštěny zastoupeným actžones utžles přímo proti druhé smluvní straně. l 

Pro z á p ůj č k u pak bylo, a to již záhy, všeobecně uznáno, že lze ji dáti na 
jméno cizí s tím účinkem,- že pohledávka z ní přímo vzchází zastoupenému. 

2. Z á vaz k y ze smluv zástupců postihují podle práva c i v i I n í h o 
vždycky pouze zástupce, a to i když jest persona alženi žuris. Avšak podle 
'práva p r a e t o r s k é h o zavazuje za jistých okolností obligační smlouva, 
'kterou učiní někdo za jiného, přímo zasto~peného v ten způsob , že opráv~ 
něný, má vedl e právního nároku proti zástupcovi též přímo právní nárok 
proti zastoupenému. Zejména byla ze' smlouvy, kterou se zavázal správce 
lodi (magister navžs) nebo kterékoli jiné živnosti (institor) , dávaje na jevo, 
že tak činí jen jako zřízenec pána lodi (exercžtor navis) nebo živnosti, 
tak že příjemce slibu jednal, hledě k pánovi závodu, v praetorském ediktu 
již za republiky dána příjemci slibu actÍo exercžtoria nebo institoria přímo 
proti pánovi. U stanovení toto rozšířila praxe císařské doby, udělujíc z každé 
obligační smlouvy, kterou kdo předsebral k p'říkazu jiného, dovolávaje se 

D. 50, 17, 73, 4. Qu. Mucius. Alteri stipulari nemo potest: praeterquam si servus domino, 
filius patri stipuletur. D. 45, 1, 38, 17. Ulp. , . 

1) Si neque pupillus eius aetatis erit, ut stipulari possit, neque servum habeblt, 
tunc ipse tutor (stipulari debet), quo casu lulianus saepissime scripsit, utilem actionem 
pupillo dandam. D. 26, 7, 9 pr: UIp. - In omnibus praetoriis stipulationibus hoc servan. 
dum est" ut, si procurator meus stipuletur, mihi causa cognita ex ea stipulatione actio 
[eompetat Tr.] detur. D. 46, 5, 5. Paul. 
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při ní příkazu jeho, proti přikazujícímu samému actžonem uHlem ad exem~ 
pl~m žns~ito:žae: .1ed~atelstvím, zakládajícím uvedené actžones, bylo v řím~ 
skem pr~~nlm Zlvote obsáhlou měrou nahrazeno přímé zastoupení, třebas 
neby!o ucelu t~h~to dosaženo úplně. Nebo od zastoupení přímého liší se 
ono Jedna~~lst;l prece ~odstatně tím, že při něm účinky prá~ního jednání 
n~n~stupu.JI .vy.h ~ a dne v ?sobě zastoupeného. Vždyť tento není ze smlouvy 
: .azan s~m~Jed~ny, ntbr~ Jen ve dle svého jednatele. Ještě vice se přiblí" 
zll~ ~la.slcke pravo pnmemu zastoupení při zavazování se smlouvami obli~ 
g~c~lml, kd!ž bylo .v něm přijato, že actžones, vzcházející ze smluv, kte" 
rY~,1 se, ~yh zaváz~al~l po~učníci za poručence nebo zástupcové obcí za tyto, 
maJ~ bytt propousteny Jako actžones utz'les přímo protI poručenci nebo 
ObCl, ~ to ~ ten způsob, že řečení zástupcové, když úřad jich byl ukončen 
nebyh samI více zavázáni z oněch smluv. ' , 

II. Smlouva ve prospěch třetího rovná se smlouvě učiněné 
od~ z~st~pce (p!!mého), v to~, že z ní má vzejíti podle úmyslu s;ran obli" 
gacm n~rok pnmo pro osobu třetí. Rozdíl mezi nimi jest však ten: Při 
sml~uve ve ~r~spěch t~etího z~vazuje se promittent z důvodu (~ausa), 
ktery se ~za~lada v pomeru meZI promissá,řem (příjemce slibu) a promit" 
tent~m, tr:,tt ,pak, v J:hož prospěch se slibuje, nabývá pohledávky z kausy, 
ktera Spoc1va v pomeru promlssáře k třetímu. Při smlouvě, učiněné se zá" 
stup~em, zakládaj~í sejak .ca~s~ podniknutí závazku tak i causa nabytí po~ 
hledavk~ v po~eru meZI tym1ž dvěl1?-a, mezi promittentem a třetím (za~ 
stoupeny~). Zastupce sám nemá žádného účastenství v kause majetkového 
po~kytnutt: ~ Smlou~a ve prospěch třetího jest po zásadě ne p I a t n á. 
Pravo klas1cke neuznavalo dokonce ani smlouvy, kterou si dal kdo slíbiti . 
ně~o. pro svoje q,ědice nebo, což se rovná tomu, post mortem suam nebo 
przdze quam moržetur. Platné bylo však, vymínil"li si příjemce slibu plnění 
»)p r ~ s. e be a ~ v ~ d ~ d. i.c e«. Teprve J u s t i n i a n uznal za platné smlouvy, 
ktery.ml kd~ Sl dashblh post mortem nebo prždže quam moržetur, a, od" 
stran1V pravldl? ab heredžs persona oblžgatžonem žncžpere non posse na 
d~b:~, prohlásIl za platné i smlouvy učiněné přírp.o a výlučně ve prospěch 
de~lcu.1 ~rom~ to~o ~ v:chází. v právu Justinianském třetímu ze smlouvy, 
k ,Jeh~ vyho~e uClnene, actzo utž[žs přímo proti promittentovi o splnění 
sl~~ene~o v tec~to př~padech: a) uložil~li otec ženy, zřizuje pro ni věno, 
prtJemcI, aby Je vrátIl ženě nebo dětem jejím,2 b) dal~li kdo v úschovu 
nebo půjčkou věc cizí, vymiňuje 'si, by vrácena byla vlastníkovi 'jejímu; 

. 1) ~ajímavé jest motivování této nové normy: eum ex co n sen s u co n tra h e n. 
tl um stIpulationes valent. 1. 3, 19, 13. . 

2) Pa~er,. pr? fiHa, dote.m datam gene'ro ea prius in matrimonio defuncta nepotibus 
pactus restItUl, hcet hlS actlOnem quaerere non potuit, [tamen uti1is eis ex aequitate 
aeommodabitur actio Trib.] C. 5, 14, 7. Diod. 

323 



c) vyhradil"li zástavní ' věřitel, prodávaje zástavu, pro zásta;rce, právo v~" 
koupiti zástavu; d) daroval"li někdo věc sub modo, a.~y obda::eny vy~al ve.c . 
tuto později třetímu. O případě tomto zmiňuje se JIŽ kon~htuce Dlo~leh" 
anova z 290; e) vyhradil"li si prodavatel pozemku, který Jest v pronaJmu, 
že bude nájemci pozemek ponechán v mezích nájemní smlouvy.l 

Jestliže kdo zaváže se druhému, že plniti bude os?b~ v tř~tí, a str~ny 
chtějí, aby ze smlouvy té nabyl právního nároku prOl~l1Ss~: sam, n~nl ,to 
vlastní smlouva ve prospěch třetího. Smlouva taková Jest .JIŽ v kl~slcke~ 
právu platná, předpokládajíc, že promissář má v tom zájem maJetkovy, 

aby se stalo plnění osobě třetí. . . . 
Platná jest též stipulatio, kterou si stipulator dá slíblh pokutu pro 

případ, že nebude plněno třetímu; tím je tedy každá' smlouva ve pro" 

spěch třetího nepřímo vynutitelná. . .. ., , 
III. O smlouvě k tíži třetího mluvíme, shbuJe"h kdo Jednanl 

osoby třetí, nejednaje jako zástupce její, a~e přece s tím úmyslem, aby 
osoba třetí byla přímo zavázána. Třetího, jehož jednání bylo slí~eno, 
smlouva po zásadě nezavazuje. V klasickém právu není žádné vÝJ1mk~ 
z toho. Důsledkem oné zásady bylo, že byla neplatna smlouva; ve ktere 
slibující zavazoval výlučně své dědice nebo slíbil něco. pro dobu po své 
smrti, jako když se zavazoval promissione na otázku . st~pulat~rovu »po;t 
mortem tuam dari spondes?« nebo »Pridie quam monerzs, dan spon~:s. (~ 
Teprve J u s t i n i a n 2 uznal všeobecně za platn?u ~a~é sm:~uvu k obtlzenl 
dědiců. To jest však i v J ustinianově právu Jedlnym pnp~v~e~, ~dy ze 
smlouvy k tíži třetího zavázán jest třetí sám. Smlouva k hZI trehho ne" 
zavazuje ani slibujícího. Ale ovšem jest s~~b~jíc~ zavázán k náhrad.ě šk~d:; 
jestliže slíbil, že se přičiní seč bude, aby Jln~ pre~sev:al, ~? ,ono Jedna~l,v 
nebo jestliže prohlásil, že chce naprosto stáh za Jednanl pneho, obzvlaste 

když tak učinil promissione poenae. 

§ 153. 

OBLIGATIONES EX DELICTO. 

1. Delictum (maleficium) jest bezprávný čin, který se příčí zvláštnímu 
zákazu právnímu. Mezi činy zapověděnými jest.,rozeznáva~i crimi~a. p~b:: 
lica a delicta privata podle toho, zdali .dotýk~JI .:e ~r~spechu, vereJ~eho 
nebo pouze soukromého. Crimina publlca byvaJI stlhana v te dobe od 

1) C. 4, 65. 9. Sporné. . " 
2) Dávaje přednost skutečné vůli stran před logickým důsledkem dogmatIky pravnl. 

Viz poznámku 1. na straně předchozí. 
3) Resp. Ize~li aspoň v tom směru smlouvu vykládati; srovn. D. 45, 1, 83, pro 

magistrata samého z povinnosti úřední, v oné na obžalobu (accusatio) , 
již podává cl provádí kterýkoli občan z vlastního popudu jaJ<:o dobro" 
volný zástupce státu (soukromá obžaloba populárná). Odsouzeného po" 
stihuje t r e s t ve ř e j n ý, jejž vykonati mají orgány státní. Záleží"li trest 
v zabavení majetku nebo v pok~tě peněžné, připadá tento majetek nebo 
částka peněžná státu. Též delicta privata jsou činy trestnými, ale výkon 
trestu, který postihuje vinníka, přísluší a prospěch z něho připadá tomu, 
komu bylo ublíženo trestným činem. Tento směl v nejstarším právu druhdy 
(bylo"li membrum ruptum) užíti odvety . (talio) , nebo obdržel vinníka 
(zloděje při skutku postiženého) za otroka. Ale zpravidla - ' později to 
platí bezvýjimečně - měl právo žádati, aby pachatei jemu zaplatil po" 
k u tup e něž n o u. Řízení soudní pak, jímž byl přiváděn k platnosti 
nárok na takový t r es t s o u k r orný, bylo totožné s oním, kterým vy" 
máhány byly soukromoprávní nároky vůbec. Trestu soukromého, zejména 
pokuty peněžné mohl ten, kdo činem trestným vzal škodu, domáhati se 
na pachatelovi procesem civilním a přiznává se jemu proti vinníkovi actio 
in personam. Delicta privata mají tedy pro osobu, které jimi se stala újma 
na jejích právních statcích, v zápětí vznik soukromoprávního obligačního 
nároku proti vinníkovi. Nárok ten jest obligatio ex delicto. 

Actžones ex delicto jsou podle staršího právního názoru Římanů pro" 
puštěny veskrze pouze k tomu konci, aby pachatel za to, že přestoupil 
přikázání právní, byl stižen určitým zlem, byl pot r e's tán. Podle toho 
obligationes ex delicto směřují vesměs k plnění p o k u tys o u k r orné. 
Actiones ex delicto jsou actiones poenales. Pokuta jest, jak bylo pově" 
děno, zpravidla pokutou peněžnou. Pak jest buď určena pevnou sumou 
peněžnou, buď . řídí se objemem škody (quanti ea res est), záležejíc tu 
v jednoduché, tu ve vícenásobné výši její (duplum, triplum, quadruplum), 
nebo, kde nejde o uškození na majetku, stanoví se spravedlivým uvážením 
soudcovým (na př. podle formule: quantam pecuniam bonum aequum 
videbitur). Krom té částky peněžné může pak osoba, které bylo ublíženo, 
druhdy žádati ještě zvláštní žalobou vydání věci, deliktem jí odňaté (vin" 
dicatione) nebo náhradu škody, z deliktu vzniklé (condictione, po případě 
i žalobou kontraktní). 

Actžones, směřující k pokutě, jsou v těchto případech ryze poenales, 
jsou actžones, quibus poenam tantum persequimur. Ale druhdy nelze žádati 
vedle pokuty ještě odškodnění, nýbrž zastupuje plnění pokuty i všelikou 
náhradu škody. V takových případech actiones poenales, sledujíce pokutu, 
směřují zároveň k náhradě, v oné pokutě uzavřené; jsou tedy actiones 
quibus rem et poenam persequimur, I actiones tam poenae quam rei perse" 

1) Neprávem počítá Gajus (4, 9) mezi actiones quibus rem et poenam pei:~ 
se q u i mu r též a cti o nes, při nichž »1 i s in fit i a n d ocr e s c i in dup I u m«. Při 
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quendae causa comparatae a zovou se proto u Justiniana actiones mixtae. 
Protivu ku všelikým actžones ex delicto činí jakožto actžones quibus rem , 
tantum p'ersequimur, neboli actiones rei persequendae causa comparatae 
všecky ostatní actiones z majetkových práv, podrobněji actiones in rem, 
ex contractu a quasi ex contractu. Význačným pro actiones poenalés jest, 
že nezanikají kapitisdeminucí pachatelovou, ale ovšem smrtí jeho, a že z více 
pachatelů jest zavázán každý k celé pokutě kumulativně. 

Ke skutkové podstatě deliktu náležejí všecky okolnosti, jež byly uve~ 
deny v § 55 jako p'odmínky, jichž se vyhledává, má~li čin bezprávný způso~ 
biti povinnost náhrady škody nebo pokutu. Co se dotýče zvláště v i n y, 
předpokláďá se při deliktech zpravidla, že čin byl spáchán dolo, výjimkou 
stačí k deliktu pouhá culpa in faciendo pachatelova. 

II. Actiones poenales stejné 'jako ex delicto vzcházejí z jistých za~ 
pověděných činů, při čemž alespoň v osobě zavázaného není úplně usku~ 
tečněna skutková podstata deliktu buďsi po stránce subjektivné nebo 
objektivné. Zavázaný jest tu práv ze zapověděného činu, který jemu sa~ 
mému nelze nebo snad nelze k vině přičísti, nebo nepředpokládá nezbytně 
zlého úmyslu, nebo kterým právo jiného posud skutečně porušeno ani 
nebylo. I slovou obligace tohoto druhu u G a j a a J u s ti n i a n a obliga~ 
tiones quasi ex delicto. 

III. Actiones ex delicto jsou, jak se podobá, nejstaršími žalobami 
práva obligačníhO'. Již podle z á k o n aXn tabulí měla jistá delicta, 
hlavně furtum, některé případy bezprávného porouchání věci a ublížení 
osobě na těle v zápětí vznik žalob, směřujících k soukromé pokutě, určené 
namnoze na pevnou částku peněžnou. U stanovení pozdějšího plebiscita 
A q u i I i o v a pak, byvše ponenáhlu rozšířena pravotvornou činností prae~ 
tora a pravovědy, poskytovala ve všech případech bezprávného uškození 
na věci (damnum iniuria datum), škodujícímu žalobu na pokutu, zavírající 
též náhradu. Po zákoně Aquiliově byl system soukromoprávních actiones 
ex delicto doplněn a zakončen téměř výhradne p r a e to r e m (v. však zákon 
P I a e t o r i ů v). Edikty jeho byly zavedeny četné actiones ex delicto, jimiž 
byly druhdy změněny staré civilní obligationes ex delicto, druhdy po~ 
jištěny předpisy práva civilního, druhdy stíhány nové formy bezpráví. 
Mnohé z nich byly actiones temporales, některé i populares. Za c í s ah 
s tví upadala praktická platnost soukromoprávních actiones poenales víc 
a více. Pro některé případy starších deliktů soukromých, časem pro vět~ 
šinu jejich, bylo dovoleno a stalo se obvyklým, že osoba, které bylo 

těchto dlužník, popírá~li neprávem nárok žalobcův, má býti odsouzen k dvojnásobnému. 
Ale toto alte rum ta n t u m ukládá se žalovanému nikoli jako trest z'a původní delikt 
nebo nesplnění obligačního závazku, nýbrž jako pokuta za bezpráví, jehož se dopouští 
bezdůvodným vedením procesu, náleží tedy mezi po e n a e tem e r e . 1 i t i g a n t i u m. 
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ublíženo, místo co by domáhala se pokuty soukromé procesem civilním 
žádala, aby trestný skutek byl stíhán jako crimen extraordinarium a 'pa: 
chatel podroben trestu veřejnému. , ' 

IV. Z deliktu, jehož se dopustil poddaný moci otcovské nebo otrok 
jest především zavázán pachatel sám, a to otrok v ten způsob, že můž~ 
býti i žalován po svém propuštění na svobodu. Ale ode dávna byla ta 
nebo ona actio ex deUcto propuštěna proti majetníku moci jako actio 
noxalžs, vyznačující se tím, že žalovaný mohl se osvoboditi od povinnosti 
k zaplac~ní pokuty vydáním pachatele žalobcovi (noxae dedere). 

IV. ZMĚNA OBLIGACE. 

§ 154. 

NEMOŽNOST PLNĚNÍ. 

. 1. Stalo~li se plnění, ke kterému jest zavázán dlužník, jemu po vzniku 
obltgace ne m o ž n ý,m jeho vinou, neosvobozuje se tím dlužník. Věřitelovi 
přísluší proti dlužníkovi i nadále původní actio ex contractu nebo quasi 
ex

v 
contra::u, a on. jí můžev vymoci na místě původního obligačního před~ 

me~u penezno~ nah.radu skody. Dlužníkem zaviněná nemožnost splnění 
obl~gace nezpusobuJe tu tedy vznik nové obligace, nýbrž pouze z In ě n u 
obltgace posavadní co do pře d m ě t u. Mádi provinění dlužníkovo v zá~ 
pět~ pouze č á s teč n o u nemožnost plnění, nastává též, jen částečná změna 
o~ltgace. Co se pak týče otázky, za který druh viny (za culpa in fa~ 
czendo, n,ebo z.a culpa in non faciendo) a za jak)T s tup e ň její dlužník 
odpovlda z o~hgací ex contractu a quasi ex contractu, jest rozeznávati takto: 

. 1. ~ obhgací ex negotio stricti {udicii (podrobněji ze stipulace, z bez~ 
duvod~e~o obohacení a z legata), směřují~li k certam rem dari oportere 
. kdez JIm pak slouží condictio de certare, nebo actio ex testamento _ 
Jevst. dl~žní.k zavázán pouze k převodu práva vlastnického (dare) určité 
veCl, n:kol: k d~lšímu je~nání nebo chování, zejména ne k zachování péče. 
O ?bh?,aClch t:chto plahla starobylá řehole: Culpa debitoris perpetuari 
ob.l~ga:LOnem. Zaloba může i nadále směřovati k věci vinou dlužníkovou 
znlcen~, která byla půvo~ním předmětem obligace: adhuc homo peti potest. 
Ale vvyra~em ~)culpa( Jest tu míněna pouze culpa in faciendo, v čemž 
uza~r~na vJest ~ak culp.a v užš. sm. tak i dolus, ba i mora. Vzala~li tedy 
dlu~na ve~ z~azu .faktIcky nebo právnicky proviněním dlužníkovým, trvá 
actLO. ~roh ne~u Jen tenkráte, když ona nemožnost splnění byla zaviněna 
po slt.lvn~m Jednáním jeho (culpa in facien do) , jako když dlužného 
otroka zabIl nebo propustil na svobodu, nebo nastala 'po prodlení, nikoli 
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též, když provinění dlužníkovo záleželo v opominutí (culpa in non fa~ 
ciendo), na př. když nemocného otroka nechá zemříti, neošetřuje jeho. 
Jinak ovšem, ldyž někdo slíbil stipulační promissí facere, nebo tu bude 
oproti acHo ex stipulatu práv, opominuL,li se positivně přičiniti, aby, jak 
náleží, provedl slíbené. 

2. Naproti tomu u negotií bonae fidei bylo základní myšlenkou, že 
dlužník jest povinen býti práv i pro zaviněné op omin u tí (negligentia). 
Bona fides toho žádala, aby dlužník byl též positivně činným k zachování 
věci dlužné, k opatření cizích potřeb a pod. Co do s tup n ě viny pak 
vycházelo při actiones bonae fidei, u kterých odsouzení dlužníkovo způ~ 
sobuje jeho infamii, jako při actiones mandati, tufelae, pro sodo, deposit; 
a fidudae, právo původně z té myšlenky, že dlužník odpovídá pouze 
za dolus, který ovšem byl pojímán víc a více široce a vztahován na vše" 
liké chování, příčící se věrnosti a poctivosti. Proti ostatním actiones bonae 
fidei však, jež pro odsouzeného nemají vzápětí infamie, na př. pro acH" 
ones negotiorum gestorum, commodati, empti, locati, byla ukládána dluž" 
níkovi odpovědnost za zanedbání diligentiae diligentis patris familias, 
tedy odpovědnost i .za culpa, podle · názvosloví Justinianského za culpa 
levis. Teprve pozdějším vývojem byla, a to dílem již v klasickém právu, 
dílem až v J ustinianském, zásadě odpovědnosti z nezachování diligentiae 
podrobena také většina obligací skupiny první. I stojí v ~ejnovějším právu 
dlužník kontraktní nebo kvasikontraktní zpravidla za omnis culpa a obme" 
zuje se odpovědnost jeho na dolus a lata culpa 1 jen výjimkou. 

Římští právníci prohlašují pro contractus bonae fidei za rozhodnou 
řeholi, že dlužník stojí za culpa pouze, je"li obligace zřízena ve prospěchu 
obou stran Ct. zv. princip utility). Vedle toho vycházejí rozhodnutí práv~ 
níků též z té myšlenky, že má~li z obligace prospěch pouze· dlužník, jest 
on odpověden i za culpa. Ale i s dodatkem tímto neosvědčuje se ona řehole 
vždycky. Jsou případy, že dlužník, jakkoli má prospěch z obligace, jest 
odpověden pouze za dolus, na př. prekarista. ·N aopak stojí zase, ač spra~ 
vuje cizí věci bezplatně, i za culpa tutor a negotiorum gestor, v J ustinian~ 
ském právu též mandatář. · . 

V některých obligačních poměrech musí býti podle práva J u s ti n i a~ 
n o v a od dlužníka zachovávána diligentia quam suis, jinými slovy, dluž~ 
ník odpovídá za t. zv. culpa in concreto. To platí o obligaci poručníkově 
a o obligacích ze společnosti (sodetas) a z nahodilého společenství (t. zv. 

1) K tomu, že dlužník v takových případech odpovídá za c u I p a I a ta. dospěli 
J ustinianovi kompilatoři tím, že hrubé zavinění stavěli na roveň zlému úmyslu (d o I u s). 
I jest, kde jde o odpovědnost v dotčených poměrech obligačních, ještě u Justiniana 
výrazem )d o I u s« obyčejně . míněna též c u I p a I a t a, tak že tu výraz )c u I p. a«, kde 
jest položen vedle a na rozdíl od )d o I U s«, znamená pouze c u I p a I e v i s. 
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commun~o ~nddens), rovněž o obligaci manželově strany dotžs a statků 
parafernalnlch. 

, 3. Odpo~ědnos~ ~a nen:~žné plnění, kterou podle pravidel právě uvede~ 
nych na se bere dluznlk, muze smlouvou stran býti změněna b ď 'v 

b t V J d ' u zmunena 
ne o zos rena .. en . o povědnosti za dolus nelze vyloučiti nijakou úmluvou. l 

II, Stalo~h se s~lnění obligace dlužnikovi úp ln ě ne m o ž n Ý m n á" 
? o d o u (cas~s), t. J. událostí, které nelze jemu . přičísti ani k levis culpa, 
Jes~ on vzpravldl~ zce.la osvobozen od obligačního závazku. Jen pokud ob" 
drzel neco z udalosh, která způsobila nemožnost plnění by' vá dl v 'k · " d' v h . ,uzm 
zava,zan vy a~l, ce o. sev Je,mu dostalo, zejména postoupiti právní nároky, 
kter~ mu vzesly protI tretlmu z oné události. Nezaviněná č á st e č n á ne" 
m ~ z v~ o: t pln~ní p.avk ZP~s?~ujev zpravidla, že dlužník jest zavázán k plnění 
one cash, ktera muze byh Jeste plněna. Při tom nezáleží na tom cl l' 
n:možno:t. plnění jest o~jektivná nebo pouze subjektivná. Jinak 's: ;~ 
v~,c, kdyz J,de o nemožnost plnění, která tu byla již v době, kdy byla 
zrIze~a ob!lgace. Nebo tu pouhá subjektivná nemožnost nebrání vzniku 
platne obhgace. 

. Výjimkou jes~ dlužník zavázán k náhradě i ·v případě tom, že splnění · 
o?hgace, ~tan~ se Jemu nemožným bez jeho viny. Nebo dlužník jest po" 
vln~n b~tI pr~: za n á ~ o d u nejen, když se k tomu zvláště zavázal, nýbrž 
-: nekter~ch prIpad~ch I podle všeobecného předpisu zákonného. Tak tomu 
Jest v p.ravu k I a s I c k é m, když dlužník jest povinen custodiam praestare. 
Komu Jest uložena custodia, jako kommodatář, zástavní věřitel prodatel 
neodevzdavší v~~, ~poleční~, podnikatel díla, který věc převzal k z~racování: 
neb~ usufrukt~~r, Jest povInen býti práv i za onu náhodu věc postihnuvší, 
ktera mohla bYh.,odvrácena zvláštním opatrováním věci, jako když věc byla 
~kradena n:~o }I ~y.lo uškozeno Ct. zv. nižší casus), nikoli však též, když 
sko.da na prIJ~~e ,ve~1 byla způsobena pří hod o u ne o d v r a t n o u (vis 
m~zor), ne~o Jlnyml s.lo:y, když věc postihl casus maior nebo casus for" 
tUltUS. Av~~k v!ustInlanském právucustodia jest již jen zvláštním 
d:u~e~ dlllg~ntl~e a toto.žnou s diligentia custodiendae rei a jest ten, na 
~e~z Jes~.~,ustodlam praestare, povinen ostříci a opatrovati věc ·přede vše" 
hkym :?eJsl~ působ~ním škodným, zejména proti kr~deži, zachovávaje při 
tom dl~lgentlam v b~nz patr~s. familias, po případě diligentiam quam suis. 
N aprotl t?~U preJalo J ustInlanské právo praetorské edictum, které uklá" 
dalo, lodnlku~,a hospod~kým státi naprosto za neporušené navrácení věcí, 
ktere, provozuJlce svou ŽIvnost, k sobě přijali sami nebo svými lidmi (recep" 
tum nautarum, c.auponum, stabulariorum),2 ovšem s tou již v klasickém . 

? Il~ud nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur. D. ·2, 14, 27, 3. Paul 
" ) :'-lt pra~tor; »~a~t~e caupones stabularii quod cuiusque salvum fore r~ce~erint 

mSl restItuent, In eos lttdlClUm dabo.« (3) Hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, 

22 - HeyrovSký, Právo římské. 
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, v'v' eVnou změnou že osvobozuje se lodník nebo hospodský od 
pravu pnCln' h o b'l . 

, ku ex recepto alespoň když škodu na přijatých věcec zpuso 1 a VlS 
zavaz ' . b' . t " 
maior nebo v I a s t ní v i n a škodujícího. V stejném o .1em~ Jes . z~vazan 
po zákonu samém pronajim~tel ,špej~haru v (horrea:ius), st,oJe ~e~mena z.a 
všech okolností za tajné odClzenl, nejsa vsak. pO:1nenvyrav bY~l pro vz~ 

. 1 D'le platí v právu Justinianském, že Jestl1že pn smlouve, ze ktere 
malOr. a k v" , • Vt V I'VtV 
straně vzchází povinnost k diligens custodi~, dlužn.í , preJ1~~ Jes e zv as e 
a přímo »custodiam rei«, jest povine~ býh práv vl 'pro nvlz~l casus. 

III. Jestliže se stane nemožným Jedno z pl~en~, dl~znych alterna", 
t i vně, přemění se po případě obligace alter~ahvnav n~ Je d,.n o d uch? u . 
Zde jest rozeznávati: Stane:::li se jedno plněn1 nemozny~ . na hod o u, Je~t 
dl 

v'k ázán pouze k plnění druhému. Právo ]ushnlanovo dovoluje 
uznl zav , db I vv' I h d 

v takovém případě dlužníkovi, měl",li právo volby, aby o ~ vente e ~ ~ 
notou plnění, které se stalo nemožným. Jestliže nemožnost, Jednoh~ ~lne?~ 

o b byla Vl' n o U dlužníkovou bude dlužník zprav1dla zavazan tez zpuso ena 'v, vv' • 

jen k plnění zbývajícímu. Ale je::li práv~ v?lb~ pn venteh, vbu~e tent? 
moci místo zbývajícího předmětu pohledavah nahradu ka zmareny v~~uhy. 
Stalo::li se pak nemožným jedno plnění vinou dlužníkovo~, POZ~:~l pa~ 
druhé bez jeho viny, jest dlužník, i když, má volbu, pOV1nen v:~ltel~v1 
nahraditi škodu, kterou vzal tím, že naň bylo přesunuto .neb~zpecl ~kazy 
\ druhého předmětu. Ovšem, když jde o alternativnou, obh~ac1 ex. stzpula::: 
Hone, nepropouští se pro náhradu tuto žaloba kontraktn! (actlO ex stzpulatu) , 

nýbrž pouze deliktní actio doli. 

§ 155. 

PRODLENí DL UŽNíKOVQ. 

1. Prodlením dlužníkovým (mora solv~ndi neboli mora d:bi~o~ 
ris, stat per debitorem quominus solvatur), míníme bezprávné ,obmeskan1 
se splněním obligace, pro které dlužník nemá omluvy. Pod ml n k y pro ::: 

dlení dlužníkova jsou : 
1. Pohledávka musí býti p I a t n á, zejména nepostižená exceptione, 

a žalovatelná.2 Krom toho musí býti již dospělou. 

etiamsi sine eulpa eius res periit vel damnum datum ~st, ~isi si quid . d~mno fatali 
eontingit. inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per Vlm pHatarum pe:lent, non es~e 
iniquum exceptionem ei darL idem ,erit dicendum et si in stabu~a aut ln ea~pona VlS 

maior eontigerit. D . 4', 9, 1 pr. fr. 3, 1. Ulp. .. . 
1) lmp. Antoninus. Dominus horreorum perieulum VlS malOrlS effracturae latronum 

, :praestare non eogitur. CoH. 10,9. ' .. 
. 2) Nulla intellegitur mora ibi fieri, ubi nuHa petlÍ10 est. D . 50, 17, 88 Seaev. 
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2. Mora solvendi jest vylo uče n a, když dlužník má pro průtah splnění 
o m I u vn é d ů vod y, jako v případě omluvitelné nevědomosti o obligačním 
závazku nebo nezaviněné nemožnosti včasného plnění.1 

3. V právu Justinianském se dále vyhledává; aby věřitel vyzval ná::: 
ležitě dlužníka, aby učinil zadosti své povinnosti.2 Toto u p o m e n u t í 
z dluhu (interpellatio) nesmí se státi na jiném místě nebo před tím časem, 
nežli kde a kdy jest povinen plniti dlužník. Místo věřitele může předse::: 
vzíti upomenutí též zástupce jeho. Upomenut musí býti dlužník sám, je:::li 
způsobilý k činům, nebo jeho poručník. Výjimkou nastává mora bez upome::: 
nutí, a to při obligaci, vzešlé z odcizení (condictio furtiva - Semper moram 
f ur facere videtur. D. 13, 1, 8, 1. Ul p.) nebo z násiln~ho odnětí držby, 
samým spácháním zapověděného činu, při pohledávkách nezletilců z pe", ' 
ně žních fideikommisů pak hned od dospělosti obligace. Není:::li lze zastih", 
nouti dlužníka, nahrazuje se interpellatio prohlášením věřitelovým, že za::: 
mýšlel upomenouti dlužníka. 

II. Mora má ten účinek, že dlužníkjestzavázán věřiteli nahraditi škodu. 
,1. Nemožnost plnění nastalá po-prodlení neosvobozuje dlužníka, ani 

když nastala náhodou.3 V řeholi »Culpa debitoris perpetuari obligationem« 
byla míněna výrazem »culpa« zároveň též mora. Právní zásada, že dlužník 
jest po prodlení povinen býti práv naprosto za nahodilou zkázu a zhor::: 
šení dlužného předmětu, byla zmírněna teprve zákonodárstvím J ustiniano::: 
vým, podle něhož dlužník prodlévající se osvobozuje, jde:::li o nahodilou 
nehodu~ která by byla stihla předmět obligační též u věřitele samého, kdyby 
bylo plněno v čas. 

2. Dojde:::li v procesu k ocenění dlužného předmětu, bude po pro", 
dlení přihlíženo k hodnotě, kterou předmět měl v době a místě, kdy a kde 
mělo býti plněno, nebo k hodnotě, kterou má v době a místě procesu, 
podle toho, která hodnota je vyšší. Fur dokonce musí nahraditi nejvyšší 
hodnotu, kterou kdy v mezičasí měl předmět. 

3. Při obligacích ex bonae fidei negotiis zavazuje mora k vydání nebo 
nahrazení p I o d ů, které po prodlení dlužník těžil nebo věřitel mohl těžiti, 
a běží:::li o dluh peněžitý, k placení úro k ů Ct. zv. úrok z prodlení). Časem 

1) Sed eum quaeratur, an per te factum sit (quominus mi hi dares), animadverti 
debebit etiam, si aliqua iusta causa sit, propter quam intellegere deberes te dare opor~ 
tere. D . 12, 1, 5. Pomp. - Podmínka mory, ad 2. uvedená (nedostatek omluvného dů~ 
vodu) se však nyní spíše form'uluje tak, že předpokladem' prodlení jest zavinění dluž~ 
níkovo, zvláště dolus (Siber, Bonfante, Genzmer). 

2) Mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est, si iriterpellatus opor~ 
tuno loeo non solverit, D . 22, 1, 32 pr. Marcian. 

3) Si post moram promissoris homo decesserit, tenetur nihilo minus, proinde ac 
si homo viveret. D. 45, 1, 82, 1. Ulp. 
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b la též pro některá stricti iuris negotia, zvláště ' pro o~kazy, uznána po~ 
y v , I . f d d by prodlení plody a urok. , 

vinnost dluznlkova, p nll o . o v ' b'd d V" dl vné plnění 
M v t á v á jesthže dluznlk na 1 ne poz eJ1 uz 

III. ~rabP r e (s a 'purgatur) 1 nebo dá~li věřitel dlužníkovi , příročí 
řádným zpuso em mor , v ~ 'v,., . 
nebo zanikne~li obligace, zvlaste zrusl~h se novaCl. 

§ 156. 

PŘEVOD OBLIGACE. 

. .' dl v, k'ho názoru právním poměrem me:ú určitými 
OblzgatlO Jest po e nms ev·· h I 

. v' v . est osobnost jejich rozhodna tou měrou, ze JlC ne z.e 
oso~a~t~' pro, ne

1
. JszubJ J'ekty aniž obligace jest zničena. Ovšem přecházi obh~ 

zamenll novym, . . v dvd' I 
ace aktivně a passivně na universální suk,cessory, Jm.eno:lte ,na , e lce, a e 

? v b v iversálního sukcessora trvá Jaksl pravnl osobnost 
Jen proto ze voso e un br . , t v k osto vy" 
předchůd~ova dále. Singulární sukcesse v o 19acl Jes vsa napr . ~ 

loučenva. v k hl by' ti u Římanů- účel převodu obligace dosažen alespoň 
Prece vsa mo .. , v ' (II) 

' . ůvodně novací (1) pozděJl tez ceSSl . . 
prakttcky, a to. ~, , hl" , t V původních subjektů obhgace 

I Podle clvlln1ho prava mo 1 na mlS e. ' vV" I 
. . . . " zřízením nové obhgace, s novym vente em 

jiní vstouplh Jen n o v a c 1, t. J. , v' obligace 2 Nový věřitel mohl 
b dl v'k na místo staré hm zrusene . 

ne o . ~zn1 e~t t 'ho ak ti vn í de le g a c í (delegatio nominis). Tato 
stouplh na' mlS o s are dl' .) 

v, v, že někdo (delegatář) na poukaz (iussu~, e ega:lO: posa~ 
zall~:h~ ~ě~~ele (delegans) dá si slíbiti '(stipuluje) od Jeh.o. dlduzbnlka (~~~. 
va . dl v (na př »Quod TltlO e es, ml 1 

legatus), co t;nto Jest k ::e o~:v:~o se z~ěnou zavázaného subjektu 
dare spondes . «) aokPa d t " ího dlužníka (deleganta) věřitel (de~ 
t 'f tím že z pou azu o s UPU)lC dl v 'k 

s a 1 se, .' t dlužen zavazuje si nového uznl a 

l(e, dg~:ágřltak) :~;np~ia~; (~Q~o~e~~i~:s mihi deb'et, mi~i dar~ spondes ?«) ~eb~ 
e .) Mluvlmetu o pas-sl vn l 

expensilací (transscriptione ~ persona zn perksotn~mv ' , vstupem nového dluž~ 
. (d I t' debiti) N ovace, us u ecnena 

d~~l e? a t
C 

1 ž~:f~~~ delegac'e, ba i proti vůli dlužníka, který se osvobozuje: 
nl a, Jes :n0 d' h v, dech byl účinkem jednání stran ne vlastnl 

Ve vsech uve enyc pnpa " v, , , 
a formálný přechod posavadní obligace, nýbrž zrušenl teto znzenlm nove 

. . ' . m fecit in solvendo, posse emendare 
1) ,Celsus adulescens scnblt eum,_ ,qUl mora ' 

ff d D 45 1 91 3 Paul. ) 
eam moram postea o eren o . (' , d' 't' mancipationem in iure cessionem 

Obl' t ' ihil eorum sc tra 1 lOnem, ' ' d 
~) 19a lOnes n . d'b 'd ' elim tibi deberi nullo eorum mo o, 

. . d mihi ab aho e etur, 1 Sl V ' . 
reclplUnt: nam quo - . f untur id efficere possum, sed opUS est, ,ut J U~ 
quibus res corporales ad ahum trans er ff .ť -t a me Úb~reÚlf et incipiat tibi teneri. 
bente me tu ab eo stipuleris : quae res e lCl, u 
Quae dicitur novatio obligationis , GaL 2, 38. 
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obligace stejného obsahu. Obligace delegantova nepřecházela formálně na 
nový subjekt, nýbrž zanikla a byla nahrazena pouze materiálně obligací 
novou. Nový věřitel byl oprávněn a nový dlužník zavázán nikoli ze staré 
oblig~ce, nýbrž z nové, stipulatione nebo -expensilatione zřízené obligace, 
která se s onou ovšem srovnávala co do obsahu, měla však nový samo;: 
statný podklad. Actio; příslušející novému věřiteli 'nebo proti novému dluž~ 
níkovi, 'nebyla tedy actio z původního poměru obligačního, nýbrž actio 
z novační stipulace nebo expensilace, tédy vždy iudicium strictum, třebas 
původní actio byla bonae fidei iudiciuin. Praktickým důsledkem tohó jest, 
že novatione odpadla též všechna se starou obligací spojená vedlejší práva, 
jako zástavní nebo rukojemské právo,1 konkursní privilegium-a pod., a pře~ 
stala mora solvendi a účinky ' její. Pro aktivní delegaci bylo prakticky zá~ 
vadno ještě to, že mohla býti provedena pouze se svolením dlužníkovým 
a spolupůsobením' jeho a děla se namnoze ' ve formě (stipulační), jež vy~ 
žadovala, aby delegatář a delegát se osobně sešli. 

II. Zavedením procesu s písemnými formulemi byla nalezena vhodná 
forma pro převod aktivní stránky obliga'ce, po hle d á v k y, aniž 'musil pú~ 
sobiti při něm spolu dlužník a odpadly akcesse pohledávky postoupené 
a účinky prodlení, a aniž byl porušen názor o osobní povaze obligace. 
Byloť k tomu konci užito pro cesného zastoupení, jež bylo všeobecně 
připuštěno teprve v novém řízení. Věřitel zmocnil osobu, na kterou chtěl 
převésti pohledávku, aby jeho jménem dobývala pohledávky a čeho by 
dobyla, podržela si pro sebe. Zástupce takový jmenuje se cognitor nebo 
procurator in rem suam, úkon sám, kterým jemu bylo uděleno právo 
vymáhati cizí pohledávku ve svém prospěchu, actionem mandare nebo 
acfionem (actione) cedere, cessio actionis, ' nominis, II nás ce s s e.' Podle 
toho zove se postupující věřitel ce den t, ten pak, jemuž se postupuje 
pohledávka, 'c e s s io n á ř a dlužník ce s s u s. K zřízení kognitora nebo pro~ 
kurátora in rem suam nebylo potřebí společné činnosti dlužníkovy, aniž 
svolení jeho. 

Cognitor nebo procurator in rem suam mohl obligační nárok, jemu 
postoupený, přivésti k platnosti na soudě nejinak nežli ' procesný zástupce, 
který byl pouhým jednatelem jiného, t. j. nikoli jako svůj vlastní, nýbrž 
pouze jako právní nárok cedentův jménem tohoto (actio mandata), mohl 
pouze alieno nomine agere. Pro tento postoupený nárok byla jemu udě~ 
lena formula se záměnou subjektů" t. j. intentio svědčila cedentovi, con~ 
demnatio však kognitorovi nebo prokuratorovi. Z formule takové byl dlužník 
odsouzen cessionářovi, ne cedentovi. Actio iudicati příslušela proto cessio~ 

1) Jest ard možno tato práva znovu zříditi ve prospěch , nové obligace, právo zá~ 
stavní dokonce v témže pořadí, jak ho požívala zrušená obligace. Srv., D. 13, 7, 11 , 1. 
C. 8, 40 (41), 4. 
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nářovi. Jelikož se však mandatum agendi in rem suam spravoyalo obec~ 
nými pravidly mandata, zaniklo právo cessionářovo k žalobě. když cedent 
odvolal mandatum agendi, což mohl učiniti též nepřímo tím, že vymáhal 
sám pohledávku, l nebo když cedent nebo cessionář zemřel. Postoupená 
pohledávka, ježto nebyla ještě částí majetku cessi??ářova, nepřech~z~la ,na 
dědice jeho. Teprve ' tím stalo se mandatum agendz zn rer:z. suam neza,vlslym 
na odvolání nebo smrti, že byla lis contestata. Nebo hhskontestaCl s do~ 
tčenou formulí cognitor nebo procurator stal se dominus litis, nab~l za 
vlastní nového nároku proti žalovanému dlužníkovi na místo staré obhgace 
cedentovy, odstraněné procesnou konsumpcí ·(srv. § 78, IV A). Záva.dou 
bylo při postupu pohledávek skrze actiones mandare též, že pole Jeho 
bylo proti delegatio nominis potud omezenější, že nebylo lze za proce~ného 
zástupce dosaditi, kdo neměl způsobilosti procesné, a nemohl tedy zejména 
pán nabývati pohledávky cessí její, učiněnou otrokovi jeho. 

III. Konečně ještě účinnější způsob převodu pohledávky vynalezlo 
právo doby císařské, poskytujíc tomu, kdo nabyl pohledávk~ .kou~í, dar~~ 
váním a pod., žalobu z této pohledávky i bez mandata agendz Jako~to actlO 
utilis. Actiones .utiles suo nomine druhu tohoto byly uděleny nejprve od 
císaře Antonina Pia tom~, kdo koupil dědictví (emptor hereditatis),2 
byly vš~k v dobách poklasických ponenáhlu rozšířeny na jiné a jiné . pří~ 
pady, kde byla učiněna s m I o u va, směřující k převodu pohledávky, Jakvo 
na 'všeliký prodej pohledávky (vendžtio nominis) nebo, když se uskutec~ 
ňovaly constitutio dotis,3 datio in solutum, odkaz (nomen legatum) nebo 
darování. Actio utilis suo nomine, udělená cessionářovi, nepředpokládala , 
že k tomu nebo onomu kausálnímu jednání, k převodu směřujícímu, při~ 
stoupilo ještě mandatum ad agendum. Převod obligace se tu us.kutečnil 

již, kausálním, k němu ' se nesoucím jednáním. Manda~u.m .age~~z mohlo 
uděleno býti vedle toho, ale cessionář tím nepozbyl actlOms utzlls suo no~ 
mine. a neodvislosti, jíž jemu tato poskytovala, jen že mohl pak ovšem, 
chtěl~li, žalovati též mandata actione alieno nomine.4 

1) . Ovšem dlužno uvážiti, že kausální jednání, které bylo podkladem cesse (prodej , 
darování, zřízení věna atd.) resp. norma, přikazující cessi (na př D. 18, 4, 21 na k.). ne~ 

dovolují cedentovi odv,olání mandata nebo vlastní vymáhání pohledávky a prakhcky 
bylo tedy mandatum agendi pravidelně néodvolatelné. 

2) Rescriptum est a divo Pio utiles aetiones emptori hereditatis dandas. D . 2, 14, 

16 pro Ulp. . . . .. 
3) Nominibus in dotem datis, quamvis nec delegatio praecessent nec htlS conte~ 

statio subsecuta fuerit, utilem tamen marito aetionem ad similitudinem eius, qui nomen 
emerit, dari oportere saepe rescriptum est. C. 4, 10, 2. Valer. et Gal!. . 

4) ln solutum no mine dato non aliter ni si mandatis aetionibus ~x pe~~ona. SUl 
debitoris adversus eius debitores creditor experiri potest. suo autem nomme uhll achone 
reete utetur. C. 4, 15, 5 Diod. 
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Z avedením řečených actiones utiles byla opatřena cessionářovi prak~ 
ticky a materiálně úplná práva věřitelova. Actio utilis suo nomine jest actio 
honoraria. Singulární sukcesse v obligační právo, uskutečněná cessí, působí 
pouze iure praetorio. Podle práva civilního zůstává ius obligationis i po 
cessi při starém věřiteli. Ještě podle nejnovějšího práva postupuje se tedy 
cessí formálně a nominálně ne právo obligační samo, nýbrž pouze p r á v o 
jeho v Ý k onu. 

III. T éž , k p ř e v od u d I u h u bylo' lze užíti -zastoupení procesného. 
N a místo původního. dlužníka mohl vstoupiti jiný tím, že z jeho vůle vzal 
na se pro cesné zastoupení jako cognitor nebo procurator in rem suam. Věřite~ 
lovi samému zavazoval se takový cognitor nebo procurator teprve tím, že dav 
procesnou jistotu, předsevzal litiskontestaci formulí se záměnou subjektů, 
podle které měl onomu býti odsouzen pro dluh původního zavázaného. 
Z rozsudku odsuzujícího vzcházela pak actio iudicati proti kognitorovi 
nebo prokuratorovi. Ze sml o u v y, učiněné mezi původním dlužníkem 
a nástupcem jeho, nebyl tento ještě přímo zavázán věřitelovi . Ani v právu 
nejnovějším neposkytuje se. ze smlouvy této věřitelovi actio proti tomu, kdo 
se zavázal pro dateli dědictví, že uspokojí věřitele dědictví. Též ze s o u d~ 
c o v s k é h o převodu dluhu, kterýžto převod jest možný v dílčím řízení mezi 
spoludědici, nevzchází věřiteli actio ' proti nově vstoupivšímu .· Ale ovšem 
propouští se v některých případech proti tomu, .kdo jest povinen převzíti 
dluh od jiného podniknutý, bez dalšího, aniž jest potřebí zvláštního jednání 
stran nebo soudce, pro dluh tento actio utilis, uskutečňuje se tu tedy t. zv. 
z á k o n n Ý převod dluhu. Viz na př. § 152, 1. 2 na k. 

§ 157. 

O . CESSI Z VLÁŠ T Ě. 

1. Podle novějšího práva nabývácessionář výhradného a neodvolatel~ 
ného práva k výkonu pohledávky cedentovy již tou dobou, kdy se stala 
cesse, .kdy bylo předsevzato to neb ono k převodu pohledávky směřující 
jednání kausálné. ~ejména jest cessionář výlučně oprávněn pohledávku 
cedentovu vymáhati a kterýmkoli způsobem s ní vládnouti, zvláště ji dále 
postoupiti, zastaviti n~bo prominouti, Po smrti cessionářově přechází právo 
vý~onu obligace na jeho dědice . Ale dokud nestala se litis contestatio, může 
debitor cessus ještě plniti cedentovi nebo jinou s ním učiněnou smlouvou 
se osvoboditi od dluhu. Podle poklasického a Justinianského práva vylučuje 
se .. cedent také tím,_ že cessionář o zná m í debitorovi cessi (denuntiare) nebo 
obdrž~. od něho č~stečné splnění. 1 . 

,~ • ~ .J _ 

1) Si ,delegatio non est interposit~ debi;oris tui ac propterea aetiones apud te re~ 
manserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis causa mandaveris actiones, ' 

335 



V právu starším, kdy z cesse vzcházela ·pouze actio mandata, převáděla 
se ve dle j šíp r á va pohledávky, jako právo zástavní, pohl~d~vka ruko::: 
jemská, nároky úrokové, teprve zvláštními úkony převá~ěc!ml, Jež byl ce::: 
dent povinen provésti z právního jednání kausálného, ktere ho zavazov~lo 
k postupu hlavní pohledávky samé. V právu novějším, kdy p~ísluší ceSSlO::: 
nářovi actio utilis, přecházejí naň vedlejší práva a výhody obhgace postou::: 
pené bez dalšího, a to i tenkráte, když cedentovi příslu~í privilegia perso~ae: 
Jen konkursní privilegium (privilegium exige~di) obh~ace cedentovy, J~:::h 
privilegium personae, neprospívá cessionářovl. NaprotI tom~ zase debztor 
cessus podržuje všecky obr a n y, které mu příslušely protI postoupené 
pohledávce před cessí. - _. _ . _ . 

3. Lex Anastasiana, zákon císaře A n a s t a s 1 a z roku 506, omeZUje 
účinek cesse pro případ ten, že cessionář nabyl pohledávky, k o u p i v ji. 
Kupec pohledávky nesmí dobývati na postoupeném dlužníkovi více, nežli 
dal sám za ni jako trhovou cenu, jen že k této přičísti si smí ještě úroky. 
Též, když strany hledí obejíti zákon tím, že se prodá cessionář?v~ pouze 
část pohledávky, zbytek pak se jemu daruje, nebo tím, že ~e ~aruJe Je~u n~ 
oko pohledávka celá, může, jak ustanovil dodatkem J u stl n 1 a n, vy~ahat1 
cessionář pouze tolik, kolik zaplatil sám za pohledávku. Ona část oblIgace, 
která podle těchto předpisů nesmí býti požadována od cessionáře na cessovi, 
zaniká naprosto, tak že nezbývá ani obligatio naturalis. 

II. Cesse ko n á se smlouvou mezi cedentem a cessionářem, nebo po::: 
sledním pořízením cedentovým. S m I o u va postupní nese se k tomu, aby· 
dosažen byl další právnický a hospodářský účel, zakládá se na zvláštní causa 
cedendi, jež může býti právě tak rozmanitá jako při tradici: causa donandi, 
dotis constiiuendae, credendi, vendendi, solvendi atd. I mohou se tedy též 
cessí provésti smlouvy: darovací, trhová, směnná, smlouya o zřízení dotis, 
smír, solutio a pod. V právu klasické-m vzcházela z takové smlouvy předem 
jen obligační povinnost pro cedenta k mandare actiones. V právu n?vějším, 
kdy cessionářovi poskytnuta jest actio utilis .suo nomine" nabývá: J,ak b'y.~~ 
již pověděno, cessionář právního nároku -protI postoupenemu dluznlkovl JIZ 
z káusálného jednání samého. Ze smlouvy postupní vzcházejí pro cedenta 
též - obligační z á vaz k y proti cessionářovi. Cedent jest všeobecně povinen 
cessionářovi k náhradě, jestliže po cessi přijal splnění . obligace nebo osvo:: 
bodil dlužníka jiným-jednáním. Co se týče otázky, zdali cedent jest povine~ 
práv býti cessionářovi z toho, že pohledávka jest pravá (verum nomen), t. J. 
po právu platná, nebo již z toho, že pohledávka jest dobytná, t. j. že dlužník 
jest schopen placení' (bonum nomen), rozhodují prameny, že pro datel pohle::: 

tamen antequam lis contestetur [vel aliquid ex debito accipiat vel debitori tuo denun~ 
tiaverit, Tr.] exigere a debitore tuo debitam quantitatem non vetaris et eo modo tUl 
creditoris exactionem contra eum inhibere. C. 8, 41, 3. Gord. 
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dávky stojí cessionářovi pouze za pravost pohledávky nikoli též za dobyt::: 
nost, dárce pak ani za tu ani za onu. 1 -

2. S o u dní m r o z s u d k e m převedena býti může pohledávka v řízení 
o rozdělení dědictví (iudicium familiae erciscundae). 

3. V některých případech, ve kterých věřitel jest povinen k postoupení 
své pohledávky (actionem praestare debet,. t. zv. ~essio necessaria), uděluje 
se tomu, komu tato pohledávka má býti postoupena, pro ni actio utilis 
přímo podle pře d p i s u z á k o n n é h o, aniž musí předcházeti zvláštní úkon 
převáděcí (t. zv. cessio legis). Zejména přecházej{ takovou zákonnou cessí 
pohledávky, jichž kdo nabyl z právního jednání, učiněného za jiného, 
mnohdy na zastoupeného. 

III. Cessí postoupiti lze zpravidla pohledávky všeho druhu, také ex 
de lz'c to, pohledávky nedospělé nebo výminečné, ba i oblžgationes naturales. 
Podobně jako nároky obligační (actiones in personam) mohou postoupeny 
býti též actiones ,inrem, zvláště rei vindicatio, a nárok nezletilcův na in 
integrum restitutio. Avšak pohledávek proti majetníku moci ótcovské není 
lze postoupiti dítěti, dokud jest v jeho moci. O zápovědi, by nebyly zcizeny 
actiones litigiosae, viz § 78, IV. C. 

V pozdním právu bylo zapověděno, by pohledávky ~ebyly post.oupeny 
j i stý m o s o b á m, a pozbýval, bylo::li jednáno proti takové zápovědi, cedent 
pohledávky a byl dlužník úplně · prost závazku. Pod následky těmi bylo 
zapověděno od císařů Hon o r i a a T h e o d o s i a II., by nebyly actiones 
převáděny na osoby mocnější (potentiores), od J u s ti n i a n a pak, by pohle::: 
dávka, kterou má kdo za poručenceni, nebyla postoupena poručníkovi. 

V. ZÁNIK OBLIGACE. 

§ 158. 

POVŠECHNÉ O ZÁNIKU OBLIGACÍ. 

. -Obligace jest podle své povahy určena k tomu, aby byla splněna a za::: 
mkla tímto splněním. Splnění obligace má nezbytně v zápětí osvobození 
dlužníkovo a zove se proto solutio v užším smyslu. Zánik ~bligace může 
kromě toho nastoupiti ještě jiným různým způsobem (solutio v Š. sm.), buď 
právním jednáním směřujícím ke zrušení obligace nebo jinou právnickou sku::: 
tečností, buď s uspokojením (satisfactio) věřitele nebo bez jeho uspokojení. 

1) Si nomen sit distractum, Celsus scribit locupletem esse debitoremnoll debere 
praestare, debitorem autem esse praestare, (5) et quidem sine exceptione quoque. sed 
si certae summae debitor dictus sit, in eam summam tenetur venditor: si inceriae et 
nihil debeat, quanti intersit emptoris. D. 18, 4, 4. S, Paul. 
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Co se do týče účinků jednotlivé zrušovací skutečnosti, zrušují se obligace 
buď ipso iure nebo per exceptionem,l buď .úplně nebo j·en v ten způsob, že 
zbývá obligatio naturalis. Zpravidla způsobují zánik obligace ipso iure sk u::: 
tečnosti, kterým přiznává zrušovací účinek . právo civilní, per ·exceptionem 
ony, na které navazuje zánik obligace právo ' praetorské. Litis contestatio 
(in iudicio legitimo) a capitis deminutio pak způsobují zánik obligace 
ipso iure, takže dále trvá obligatio naturalis.2 

§ 159. 

SOL UT10. 

Solutio (s pln ě n 0, t. j. plněn:í toho, co jest někdo dlužen, učiněné , 
s 'iImyslem 'dluh zapraviti, zrušuje obligaci ipso iure.3 

1. Solutio předpokládá, co se dotýče pře dm ě t u jejího, že se uskuteční 
právě to plnění, které jest předmětem obligace. Je:::li dlužník povinen 
k dare, jest obligace . splněna teprve, když bylo opatřeno věřitelovi plné 
a neodvolatelné vlastnictví věci dlužné.4 Stačí tu však též, jestliže věřitel 
nabyl vlastnictví teprve nepřímo, na př. vydržev (pro sóluto) věc obdr::: 
ženou. O dluzích pen ě ž n ýc h platí ještě to zvláštní, že, hylo:::li placeno 
penězi cizími nebo od osoby nezpůsobilé ke zcizení, zrušují se ,nejen, 
když ' věřii:el, smísiv peníze se svými, stává se' jich vlastníkem, ' nýbrž 
i když, aniž , se stalo takové smíšení, spotřeboval je bezelstně. -

U skutečnění jiného plnění místo dlužného (in solutum' datio) zrušuje 
obligaci zpravidla jen, když věřitel je přijme za splnění.5 Pouze v tom 
případě, že dlužník jsa dlužen ze smlouvy peníze, jich nemá a nenalézá 
kupce pro své věci. mů-že, jak zavedl J u s t i n i a n, věřitel býti do n u cen 
od soudu, aby příjal na místo dlužné sumy ' pozemky dlužníkovy za 
hodnotu odhadní. Věřitelovi mají tu býti dány pozemky lepší, jak si je 
vyvolí.6 Toto t. zv. beneficiu,"! dationis in, so(utum přísluší . zadluženým 

1) Toto rozeznávání má především povahu procesnou. V procesu musí skutečnosti, 
které zrušují obligaci ope ex cep t i o n i s, býti k platnosti přivedeny před .litiskdnte. 
stací, kdežto osvobozovací důvody, působící i p s o i u r e, mohou b,ýti namítn~ty v ~aždém 
oddílu procesnéni. . . -

2) Srv. D. 15, 1,50,2. D. 4,5,2,2. D. 46, I, 8,. 3. Viz i § 145; '5. ' " I 

3) »Solvere« dicim'us eum, qui id fecit quod facere p.ro~isit.- D : 50., 16; '176: Ulp. 
Obligace zrušuje se tím nejen civiliter, ale i naturalifér.--Srv->D. ·· 46;3, roT . ... 

. 4) Si rem meam, quae pignoris nomine alii 'esset- 'O bligáta, ~ebitam tiblsolv~ro; non ' 
liberabor, quia avocari tibi res possit ab eo, qui pignori accepisset. D. 46, 3, 20. Pomp.--

5) ' Podle Prokulianů osvobozuje -se .tu dlužník ' pquze p .e r' '. ex ,c e p.t i o Re.m, ale 
podle nauky Sabinianů, přešlé do 'práva J ustinian~Ya, ;i p s o iJ.1 ť e. -, ._ 

6) Vysoudí=li na věřitelovi věc, i n s oj u t UJIl , 'obdrženou, osoba ' třetí z_ kp'šího _ 
práva svého (r e m e v i n cer e), potrvá . původní .'obligace a bude moci býti .zase .přiv.e ~ 

kostel.ů~ a zbožným ústavům s tou zvláštní výhodou, že odhadní hod::: 
?ota J.e]1ch pozemků zvýší se o desetinu a že věřitelové jejich musí při::: 
JmoutI vedle lepších pozemků též horší. 

Věřitel není povinen přijmouti s pln ě ní č á st e č n é, leč by to bylo 
ustanoveno smlouvou. Přece však má, když dlužník, na kterém se dluh 
soudně vymáhá, část jeho popírá, jsa ochoten splniti část ostatní věřitel 
býti donucen od magistrata k tomu, by přijal část nabízenou ; omezil , 
žal?bu na zbytek. - Má:::li věřitel za týmž dlužníkem víc e po hle d á vek 
stejného druhu a částka jemu plněna nestačí na zaplacení všech, rozhoduje 
o tom, která z nich se má pokládati za splněnou, především, co ustanovil 
dluž~ík při splnění samém. N eurčil:::li dlužník ničeho, může voliti věřite!.I 
JestlIže žádná strana neustanovila ničeho při splnění, musí věřitel, co ob::: 
držel, sraziti sobě nejprve na úrocích před kapitálem, dále na dospělé 
pohledávce před nedospělou, potom na ' obligaci pro dlužníka obtížnější 
před méně obtížnou, pak na obligaci, kterou jest dlužník zavázán ve 
vlastním jméně před obligací, kterou podnikl za jiného, konečně na pohle::: 
dávce starší před mladší. N ení:::li žádnou z těchto okolností odůvodněna 
přednost pohledávky této před onou, má věřitel, co obdržel, sraziti si 
p,oměrně na .vše,ch poh~edávkách. Větší volnost má věřitel, k.dyž si zjednal 
sam uspokOjenI prodejem zástavním. Zejména může si tu sraziti utržené 
peníze na obligaci naturální před žalovatelnou. 

II. Splněno býti má věř i tel o v i, je:::li způsobilým zcizovati, nebo 
, tomu, kdo místo něho jest oprávněn přijmouti splnění. Stane:::Ii se solutio 
bez spolupůsobení poručníka věřitelova, trvá obligace ípso iure dále, ale 
dlužník má, pokud příjemce jest obohacen oním splněním, proti nároku 
n~v. opět~é plnění exceptionem do li. Oprávněn splnění přijmouti místo 
ve:It~le J~st ~l~vně z á s tup c e jeho k tomu zmocněný (procurator, po::: 
~ucn.Ik). Splnl:::h dlužník bývalému zmocněnci věřitelovu, osvobozuje se, 
JestlIže neví, že plná moc onoho již pominula. Splnění, učiněné jednateli 

dena k platnosti. Nalézáme však v J ustinianském právu též rozhodnutí, že .y takovém 
pří~a~ě věřitel má proti dlužníkovi nárok na náhradu škody, pro nějž jemu přísluší 
u t III S e x e mp t o a cti o. . 

. 1) Srv. c.. 8, 42, 1. Imp. Antoninus. In potestate eius est, qui ex pluribus con. 
t:aCÍ1b~s p~cumam d~bet, tempore solutionis exprimere, in quam causam reddat. Quod 
~t deblt?r Id non feclt, convertitur electio in eum qui accepit. - J ustinian učinil téměř 
Illus~r.mm toto právo věřitelovo, ustanoviv (interpolacemi: Bonfante, Schulz), že musí 
hl~detI k .prospěchu dlužníkovu. Srovn. interpolovaný text Ulpianův D. 46, 3, 1. Quotiens 
qUlS debl~or .ex ~luribus causis unum debitum solvit, est in arbitrio solventis dicere, 
quod potIus debItum voluerit solutum, et quod dixerit, id erit solutum: possumus enim 
c~rt~m leg.e~ dicere ei ' quod solvimus. quotiens vero non dicimus, in quod solutum 
Sl~, In arbltno est accipientis, cui potius debito acceptum ferat [dummodo in id con. 
stItuat solutum, in quod ipse, si deberet, esset soluturus ... Tr.]. 
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bez příkazu; zrUSUje obligaci, schválí~li je pozděj i věřitel. Může ~é~ bý~i~ 
že dlužník hned, když obligace se zřizovala, obdržel volnost, splnIh buďsI 
věřitelovi nebo určité třetí osobě. Tato zove se pak solutionis causa 
adiectus. Při stipulacích děje se to na př. formulí: »)Mihi aut .Seio dari 
spondes ?« Solutionis causa adiectus sám nemá ~bligačního. prá~a na~ 
proti dlužníkovi, nemůže obzvláště pohledávky anI zažalo,vah: yanlZ p:o~ 
minouti nebo novací zrušiti, nýbrž jest pouze osobou, ktera muze splnenI 
platně přijmouti. Volnosti splniti této os'obě nem~že. ;ěřit~~. dluž~íkovi 
jednostranně odejmouti. Ale dlužník jí pozbude, Jest~Ize ventel ~redse~ 
vezme s ním litiskontestaci, nebo jestliže nastane zmena v osobnlm po~ 
stavení právním solutionis causa adiecti, kterou by ohro~en byl . vý~on 
nároku - zpravidla to bude actio mandati -. který by vze~~l pyro:l o nemu 
věřiteli ze přijetí splnění. Též není dlužníkovI volno, plahh dedIcum so~ 
Iutionis causa adiecti. Splnění; které se nestane ani věřiteli ani tomu, kdo 
jest oprávněn je zaň přijmouti, osvobodí dlužníka přece v tě~~to příya~:~h : 
jestliže příjemce se stane později věřitelem nebo, co o~dr~~, vyda ~ente~ 
lovi, jestliže věřitel se stane dědicem příjemcovým nebo jesthze ~?dna~emc~ 
zaplatí nájemné, které jest dlužen nájemníkovi, prvnímu pronajemnlkovI. 

III. Zpravidla může nej~n dlužník sám aj~ho z~stupce, ntbrž 

i každý jiný učiniti platně splnění za dlužn~ka 1 .b.ez .J~ho s.v?lenI,y b,a 
i proti jeho vůli . l Jen když kvalita plnění ZáVISí n.a Ind~vld~ahte d~uznI~ 
kově může věřitel státi na tom, aby dlužník splml oblIgacI osobne. Na 
kolik splnění obligace zavírá v sobě zcizení, může je , platně předsevzíti 
jen, kdo má právo a způsobilost zcizovací, tedy nedospělec pouze tutore 
auctore. Srv. však nahoře č . I. odst. první na k. 

IV. D ů k a z, že splnění se stalo, lze provésti zejména k v i t a n cí 
(apocha, apoca), t. j. listinou, která vysvědčuje prohlášepí věřitelo:o " že 
obdržel splnění (srv. listiny kvitanční na voskových deskách PompeJskych 
a Sedmihradských). Apocha práva klasického jest , pouhým prostředkem 
důkazným. Věřitelovi jest v každé době volno provésti protidůkaz, že 
splnění vskutku se nestalo.2 J u s ti n i a n to změnil. Kvitance má podle 
jeho předpisů důkazovou moc teprve po uplynutí 30 dnů. I?o té doby 
věřitel může odníti kvitanci důkazovou moc tím, že si stěŽUje do toho, 
že splnění neobdržel (quereIa non numeratae pecuniae). Ptoj~e~li však 
30denní lhůta, aniž věřitel vzal kvitanci v odpor, stane se kVItance ne~ 
naříkatelnou a jest odtud proti ní vyloučen každý proti~ůkaz. Při veřej~ 

1) Solvendo quisque pro alio invito et ignorante liberat eum . . D .' .3, 5, 38. ~ai. 
2) Inter acceptilationem et apocham hoc interest, quod acceptIlahone omm modo 

liberatio contingit, licet pecunia soluta non sit, apocha non alias quam ši pecunia soluta 

sit. D . 46, 4, 19, 1. Ulp. 
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ných poplatcích zakládají kvitance z dávek tří posledních let právní do~ 
mněnku, že zapraveny byly dávky dříve splatné. 

V. Když věřitel splnění, jemu náležitě nabídnutého, bezdůvodně ne~ 
přijímá, jest v pro dle n í (t. zv. mora creditor.,is, mora accipiendi). 

1. Pod m í n k o u prodlení věřitelova jest nejen, že dlužník (nebo 
kdo zaň plniti chce) jest skutečně hotov uskutečniti ihned splnění obli= 
gace, nýbrž též, že prohlásí věřitelovi, že chce splniti nyní.. J e~li věřitel 
nepřítomný, může prohlášení dlužníkovo, že jest hotov splniti, státi se 
na soudě . Nepřijme~li věřitel splnění nabízeného, vzchází však mora acci~ 

piendi jen, když odmítľ nabídku bezdůvodně (sine iusta causa). 

2. Prodlení věřitelovo o sobě nezprošťuje dlužníka závazku, má však 
tyto účinky : 

a) Dlužník jest po prodlení věřitelově zodpověden jen ještě za dolus. 
b) Dlužník smí se zbaviti dlužného předmětu. , Může tak učiniti 

s I o žen í-m (depositione) dlužné věci, zejména dlužné částky peněžné, za~ 
pečetě ji (pecunia obsignata), na bezpečném místě; u sebe sama nebo 
u někoho třetího (hlavně in' pubIico Ioco : u bankéře, v chrámě nebo ve 
veřejném špejchaře). V novějším právu ustanoví místo to po případě soudce. 
Depositio dlužného předmětu zruš,uje obligaci, tak že zejména přestává 

též závazek úrokový I a právo zástavní. Ale dlužník může zase vzíti zpět 
věc složenou. Učiní~li tak, obživne zase obligace. Dokud se tak nestalo, 
přísluší podle novějšího práva věřiteli na vydání složené věci nejen actio 
depositi utilis proti tomu, u něhož byla slo~ena, nýbrž i actio in rem 
utilis proti kterémukoli držiteli ' jejímu. - Jiný prostředek, jímž dlužník po 
nastalém prodlení věřitelově smí se zhostiti opatrování dlužné věci, jest 
její pro de j na účet věřitelův . Ba dlužníkovi jest volno, nezbývá~li jiného, 
a když byl dal výstrahu věřitelo~i, vyd a t i n a z m a r věc dlužnou. 2 

c) Věřitel jest p r á v ze š k o d y, která byla způsobena jeho prodlením 
dlužníkovi; proto náleží pericuIum nabídnuté věci na prodlévajícího věřitele, 
i když běží o obligaci generickou,3 a má věřitel povinnost nahraditi náklad, 
který dlůžník pro prodlení věřitelovo učinil. 

1) Debitor usurarius creditori pecuniam optulit et eam, cum accipere noluisset, 
obsignavit et deposuit : ex eo die ratio non habebitur usurarum. D. 22, 1,7. Pap. 

2) Licet autem venditori ,vel effundere vinum, si diem ad metiendum praestituit 
nec intra diem admensum est : ,effundere autem non statim poterit, priusquam testa~do 
denuntiet emptori, ut tollat vinum aut sdat futurum, ut vinum eHunderetur. commo~ 
dius est autem condud vasa nec reddi vinum, ,nisi quanti conduxerit ab emptore red~ 
datur, aut vendere vinum bona fide . D. 18,6, 1, 3. Dlp. 

3) Qui decem debet, si ea optulerit creditori · et ille sine iusta causa ea acdpe,re 
recusavit, deinde debitor ea sine sua culpa perdiderit, doli mali exceptione potest se 
tueri. D . 46, 3, 72 pr. Marcel. 
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3. Mora creditoris pře stá v á hlavně, když věřitel projeví svou ochotu 
přijmouti splnění, předpokladajíc, že :z:ároveň nabízí dlužníkovi náhradu 

škody vzaté prodlením. 

§ 160. 

COMPENSATIO. 

1. Má~li dlužník proti svému věřitelovi se své strany pohledávku, jest 
za jistých okolností možná compensatio; t. j. odečtení pohledávky na vzá~ 
jemné pohledávce.1 Compensatio může se státi s m I o u vou ~tran nebo 
k návrhu strany soudním n,álezem(kompensace soudn!.) Smlou~ 
vak o mp e n s a ční záleží v ujednání, kterým promíjejí sobě strany vn~~ 
vzájem pohledávky, jednajíce solvendi causa. Jsouc pouhé pactu~: zrus,uj~ 
pohledávky pouze ope exceptionis, leč by byla provedena vzajemnyml 

acceptilationes. . v ., 

II. K o m pen s a c e s o u dní byla všeobecně (ph vsech obhgaClch) 

připuštěna teprve po delším vývoii. 
1. Nejprve jí dal průchod p r a e t o r ve dvou případech. Arg~ntarius, 

žaluje zákazníka pro , pohledávky z obchodů svého závodu, mUSIl agere 
cum compensatione, t. j. sám omeziti hned již ve formuli (in intentione) 
svůj nárok na to, oč pohledávky jeho převyšovaly dospělé, vzájemné po~ 
hledávky žalovaného, vzniklé v témž obchodním spojení a mající stejný 
předmět. Žádal~li argentarius více, nežli .pravý zůstatek, ztratil pro plus 
petere rozepři na dobro á pozbyl (procesnou konsumcí) celého ná~oku 
svého. Dále byl bonorum emptor, dobývaje pohledávky kridatářovy, pOVInen 
agere cum deductione, t. j. měl užíti formule, jejíž condemnatio nař~zov:la, 
by s o u d c e srazil ze zažalované pohledávky to, co bonorlfm emptor jakozt? 
právní nástupce kridářův byl dlužen navz~jem žalova~ém~., ~. o~~oudll 
žalovaného jen ke zbytku. Při této deductlO soudce mel pn~~lzveh 1 k ~a~ 
kovým vzájemným pohledávkám žalovaného, které nebyly jeste dospele 
nebo měly předmět jiného' druhu, nežli pohledávka zažalovaná.

2 

1) Co mp ensati o est debiti et crediti inter se contributio. D. 16, ~, 1. M~dest. 
2) Argentarius cogitur cum conpensatione agere et ea conp~nsab~ verbls f?r~ula~ 

exprimitur; adeo quidem, ut ab initio conpensatione facta mmus mtendat slbl. d~rl 
oportere: ecce enim si sestertium X milia debeat Titio, . atque ei ~X d~~eantur SIC m~ 
tendit: )si paret Titium sibi X milia dare oportere amphus quam. lpse TIbo debet«. (65) 
Item bonorum emptor cum deduetione agere iubetur, id est ut m hoc solum adversa~ 
rius eius condemnetur quod superest, deducto eo quod invicem ei bonorum emptor 
defraudatoris nomine debet. (68) Conpensationis quidem ratio in intentione ponitur; 
quo fit, ut si faeta conpensatione plus nummo uno intendatargentarius, causa cadat e~ 
ob id , rem perdat: deduetio vero ad condemnationen ponitur, quo loco plus petentI 

periculum non intervenlt. GaL 4, 64. 65.68. 
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2. Podle práva c i v i I ní h o byla soudní kompensace časem mozna 
nejprve in iudiciis bonae fidei. Soudce tu mohl k žádosti jedné strany ode~ 
čísti od pohledávky žalobcovy vzájemnou pohledávku žalovaného, před~ 
pokládajíc, že tato vznikla z téhož kontraktního nebo ' kvasikontraktního 
poměru (ex eadem causa), a odsouditi žalovaného jen pro dluh zbývající. 
Zdali tato kompensace měla býti předsevzata čili nic,záviselo zcela na 
uvážení soudcově. Tomuto bylo volno po svém rozumu rozhodnouti 
zdali bona fides, .jíŽ podle formule se měl říditi, vyžaduje, aby compen~ 
satio, od jedné strany navržená, byla provedena, I či aby pohledávka, ke 
kompensaci navržená, byla odkázána k samostatnému uplatňování. 

3. Kompensaci byl zjednán konečně průchod všeobecně při stricta 
iudicia. Když žalovaný proti actio stricti iuris táhl se ke vzájemné pohle~ 
dávce, mající za předmět plnění stejného druhu, jako pohledávka zažalo~ 
vaná, žádaje odpočtení jejího, a žalobce, nedbaje toho, vymáhal formulí 
celou svou pohledávku, byla žalovanému udělena exceptio doli. Jako excep~ 
tiones vůbec, měla též exceptio do li, bylMli pohledávka žalovaného uznána 
od soudce za pravou, povždy v zápětí úplné zamítnutí žaloby. Exceptio 
doli dovedla tedy způsobiti vyrovnání pohledávky s pohledávkou pouze 
nepřímo, t. j. jen tím, že byvši vyžádána od žalovaného in iure, přiměla 
žalobce k tomu, že omezil před litiskontestací sám svůj nárok, odečítaje 
od něho vzájemnou pohledávku odpůrcovu. Teprve podle reskripta císaře 
Ma r k a A u rel i a l~ěla tu exceptio doli míti ten účinek, že soudce, před~ 
sevzav vyrovnání pohledávek, odsoudil žalovaného k zbývající čá~tce.2 
Jelikož iudicia stricta slouží vesměs jen obligacím z přísně jednostranných 
negotií, nemohlo běžeti při kompensaci u nich o vzájemné pohledávky 
z. téhož negotia . . A vskutku bylo lze zde žádati kompensaci vzájemnými 
pohledávkami, vzniklými z jiného obligačního důvodu, třebas i z důvodu 
zcela jiného druhu, nežli žaloba. Byla tedy na př. proti žalobcově pohle~ 
dávce ze zápůjčky připuštěna kompensace pohledávkou žalovaného na zapla~ 
cení ceny trhové, na náhradu škody deliktem způsobené a pod. I byla pak 
taková compensatio ex causa dispari připuštěna též in iudiciis bonae fidei. 

4. J u s ti n i a n předepsal: compensationes ex omnibus actionibus ipso 
iure fieri, t. j., že obrana, kterou žalovaný se dovolává vzájemné pohle~ 
dávky, žádaje odpočtení jejího od zažalované pohledávky, může býti uči~ 

1) Mluví se tu o »rationem compensationis habere«. Rozumí se, že přihlížel=li 

soudce ke kompensaci, ale pro nedostávající se právo žalovaného jí neprovedl, byla 
tu ohledně této pohledávky causa iudicata. Srv. D. 16, 2, 7, 1. - Podmínkou kompen;: 
sace nebyla stejnorodost vzájemných plnění. , ' 

2) In , stricti iuris iudiciis ' ex rescripto divi Marci ~pposita doli ma~i exceptione, 
compensatio inducebatur, I. 4, 6, 30. Smysl reskriptu je velmi sporný; není vyloučeno, 
že teprve jím byla zavedena exc. doli ve funkci kompensační. (Appleton, Bonfante.) 
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něna ve kterémkoli oddílu procesném a připustil kOlPpensaci i naproti 
actiones in rem. 

II. S o u dní kompensace podle práva platného po všeobecném při::: 
puštění jejím pře d p o k I á dá . .. 

1. že pohledávky jsou v z á j e m n é, t. j. že věřitel jedné obligace jest 
dlužníkem druhé. Aby pohledávky příslušely ex eadem causa, se nežádá. vý::: 
jimkou lze kompensovati pohledávkou, kterou má osoba třetí. Zejména může 
kompensovati rukojmí nejen svými vlastními pohledávkami, nýbrž i pohle::: 
dáv.kami hlavního dlužníka. Dále může osoba poddaná užíti ke· kompensaci 
pohledávky, která vzešla proti druhé straně majetníku moci ex eadem causa, 
a lze naopak proti majetníku moci kompensovati pohledávkami, příslu ::: 

šejícími ex eadem causa proti jeho poddanému. 
2. Pohledávky musí směř<;>vati k plnění téhož druhu. Též v příčině 

actžones im rem, změnivších se v nároky na náhradu škody, jest možná 
compensatio. 

·3. Pohledávka, · pro kterou žalovaný se táhne ke kompensaci, musí 
býti právně platná (srv. však též § 145, 1.) a dospěl á. Podle Justi ll' 
niana má soudce, přivádí:::li žalovaný compensando k platno·sti vzájemnou 
pohledávku i II i k v i dní, t. j. takovou, jejíž soudní zjištění by vyžadovalo 
nepoměrně mnoho času, vyloučiti obranu kompensační z v tohoto proc~su 

1

\ a vynésti rozsudek, nepřihlížeje nijak k oné pohledávce. Zalovanému Jest 
tu však volno, provésti právo kompensační proces.em jiným. 

4. Vyloučena jest compensatio proti jistým pohledávkám, a to proti 
actžo depositi directa , proti pohledávání z bezprávného přisvojení si věci 
cizí a proti různým pohledávkám fisku a městských obcí, zejména pro ve::: 
řejné poplatky a jiná veřejná plnění. Připomenouti jest, že proti fisku lze 

. kompensovati · jen, když kompensující jest oprávněn ,žádati na téže po::: 
kladně fiskální, u které plniti jest povinen . 

III. Ve skutek uvádí se soudní kompensace tím, že soudce podle vůle 
jedné strany prohlásí vzájemné pohledávky, na kolik se kryjí, za zrušené. 
Obyčejně bývá to žalovaný, jenž činí návrh na kompensaci, a to obranou 
(proti žalobě). Může však též býti, že ke kompensaci se táhne žalobce, srážeje 
ze své pohledávky vzájemnou pohledávku žalovaného a žaluje ho pouze na 
zůstatek. Má:::li dlužník za svým věřitelem více pohledávek, jest na onom 
rozhodnouti, které z nich má býti užito ke kompensaci. J akkoli obligace, 
jichž bylo užito při kompensaci, zanikají teprve nálezem soudcovským, ne::: 
mají přece již od té doby, co stály po prvé naproti sobě, hodíce se ke kom::: 
pensaci, z nich počítány býti úroky. Též platí, že plní:::li dlužník svůj závazek, 
nevěda o tom, že jemu přísluší vzájemná pohledávka, kterou by mohl pro::: 
vésti obranou kompensační, jest oprávněn žádati condiciione indebiti za 
navrácení plněného . 
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§ 161. 

NOVATIO. 

I. Novatio jest zrušení obligace zřízením nové, která má podstatně 
stejný materiálný obsah.1 Tato nová obligace musí býti zřízena smlouvou, 
která slouží výhradně k tomu, aby obligace stará nahrazena byla novou. 
Jestliže strany, majíce úmysl nahraditi obligaci starou, předseberou smlouvu 
obligační, kterou se má zároveň uskutečniti nový, samostatný účel hospo::: 
dářský, nová causa obligandi, není to '(podle práva římského, zvláště kla::: 
sického) nova tio , nýbrž vzcházejí dvě různé smlouvy; na př. když prodatel 
smluví s kupcem, aby kupec podržel trhovou cenu zápůjčkou. 

II . N ovatio př.edpokládá; 

. 1. o b I i g a c i s tar š í, která má býti zrušena. Druhdy stačí obligatio 
naturalis . Novatio obligace výminečné nebo budoucí účinkuje teprve, když 
se splní výminka nebo zřídí obligace. 

2. Vyžaduje se dále, aby zřízena byla obl i g a cen o v á. Obligace 
nová může býti zřízena pouze stipulatione, v právu klasickém též expen::: 
sžlatione nebo dotis dictione. N ovací předsebráti může dosavadní věř i tel, 
je:::li oprávněn vládnouti s pohledávkou, nebo jeho zástupce nebo i třetí 
osoba, které se zavazuje dlužník se svolením dosavadního věřitele, nikoli 
však pouhý solutionis causa adiecfus. Obligace nová musí směřovati k pl::: -
nění, které má st e j n Ý materiálný o b s a h, .jako předmět obligace staré 
(idem deb itum). Ještě klasická pravověda trvala na tom, aby obě obligace 
měly předmět úplně totožný. Odchylkou odtud uznávají však již pozdější 
právníci novaci, když stipuluje se místo původního předmětu obligačního 
peněžná hodnota jeho (na př. quanti fundus est), a připouští J u s ti n i a n, 
hledě k vůli stran, novaci ještě v některých jiných případech, kde předmět 
obligační jest změněn.2 . 

Obligace, později zřízená, musí míti zároveň n ě c o n o v é ho: v tom 
právě jest kořen zrušovací moci její vůči předchozí obligaci. Toto nové 
může, jestliže nová obligace jest zřízena mez it ý m i ž o s o bam i, jako 
dřívější, záležeti již v tom, že nová obligace jest verborum (nebo litterarum) 
obligatio, kdežto stará obligace měla jiný důvod vzniku, jako když věřitel 
stipuluje od svého dlužníka, co tento jest jemu dlužen z kontraktu kon::: 

1) N ovatio est prioris debiti in aliam obligationem vel civilem vel naturalem trans~ 
fusio atque translatio, hoc est cum ex praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior 
perematuL D, 46, 2, 1 pro Vlp. . 

2) Qui decem, deinde quinque stipulatur, nihil agit. item si quis fructum, deinde 
usum stipulatus fuerit, nihil agit. fnisi in omnibus novandi animo hoc facere spedaliter 
tx presserit. Trib.] D. 145, 1, 58. lul. 

23 - H e y r o v s k Sr. P rávo římské . 
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sensuálného, z odkazu, ex delžcto a pod. (o zvláštním užití této přeměny 
pomocí stipulationis Aquilianae srv. § 172, VI): Jestliže také j,iž dřívější .obl~~ 
gace byla verborum obligatio, může změna, Jež se vyžaduje k novaCI, z.a~ 
ležeti též v tom, že při nové obligaci jest připojeno nebo odstraněno vedlejší 

ustanovení (condicio, dies) nebo rukojmě. 
Obligace, novační stipulací zřízená, může se od obligace, na jejíž míst? 

vstupuje, lišiti též o s o b o u věřitelovou nebo dlužníkovou: O t,éto ~~vaCl, 
způsobené vstupem nového věřitele nebo dlužníka, bylo Jednano JIZ na~ 
hoře (§ 156, I). Novatio, při které se mění věř i tel, jest možna pouze 
z poukazu (delegatio, iussum) odstupujícího věřitele. Avšak novatio se zá~ 
měnou d I u žní k a může se státi i bez svolení posa vadního dlužníka, ba 
i proti jeho vůli a slove pak u našich ex pro m i s s Ll 

Výrazy delegatio, delegare ve zvláštním užším smyslu znamenají ovšem 
pouze vybídnutí druhého, aby se z a v á z a I osobě třetí, ať již to jest de~ 
legatio nominis nebo debiti . Ale ve sm. širším značí delegatio též jednání, 
kterým kdo (delegans) vybízí druhého (delegatus), aby třetí osobě (dele~ 
gatářovi) dal ve vlastnictví ty ony věci, zejména vy p I a t i I částku peněžnou. 
Delegatio sama jest povždy jednostranným jednáním zmocňovacím (iussum~, 
jež nevyžaduje určité formy. Delegatio jako poukaz k p I a cen í nesměřUje 
vůbec ke zřízení nové obligace, tím méně k vlastní novaci. Za to delegatio 
v uŽŠ. sm. často vede k novaci. Jest totiž velmi častý případ ten, ,že de~ 
legant jest věřitelem delegátovým a zároveň dlužníkem delegatářovým. Tu 
se pak, vzejde~li ze stipulace nová obligace mezi delegatářem a delegátem, 
zrušují obě starší obligace, ta novací, ona datione in solutum.2 Která novací, 
určuje se obsahem novační stipulace. Nezbytno však není, aby byl před~ 
chozí obligační poměr mezi delegantem a delegatářem nebo mezi delegan~ 
tem a delegátem. Možno jest, že delegant, vybízeje delegáta k zavázání se 
(nebo k placení) třetímu, činí to k tomu konci, aby opatře delegatářovi 
nepřímo pohledávku (nebo vlastnictví) jemu daroval, zřídil věno nebo dal 
zápůjčku. Delegát zase může podniknouti závazek proti delegatářovi (nebo 
jemu zaplatiti), aby tím nepřímo poskytl delegantovi dar, věno nebo z~~ 
půjčku. I může se při téže delegaci vyskytnouti, že není předchozí obh~ 
gace ani mezi delegantem a delegátem, ani mezi delegantem a delegatářem, 
nýbrž na obou stranách na př. animus donandi 3 nebo credendi. 

1) Non si quis stipuletur, quod mihi debetur, aufert mihi actiont:m, nisi ex volun~ 
tate mea stipuletur; liberat autem me is, qui quod debeo promittit, etiamsi nolim. D. 46, 

2,8,5. Ulp. 
2) Qui .mandatsolvi, ipse videtur solvere. D. 46, 3, 56. Paul. ' Quod iussu alterius 

solvitur, pro eo est, quasi ipsi solutum esset. D . 50, 17, 180. Paul. ; , 
3) Cum ego Titio pecuniam donaturus te, qui mihi tantumdem donare volebas 

iussero Titio promittere, inter omnes personas donatio perfecta est, O . 39, 5, 2, 2. lul. 
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Nová obligace musí býti platnou alespoň ;pso iure, byť i byla' obli~ 
' gatio naturalis 1 nebo naříkatelnou nebo ope exceplžonis neplatnou. Je~li 
vznik nové obligace učiněn závislým na v Ý min c e, nastane - v tom se 
shodují alespoň pozdější právníci - novaiio, pouze když splní se výminka, 
jen že, dokud se výminka nerozhodne, nemůže býti přivedena k platnosti 
ani stará obligace, jako by ona závisela na výmince opačné. Je=li však 
nová obligace zřízena in diem, nastává zrušovací účinek novace ihned. 

3. Ve starším právu nastupovala novatio bez dalšího, když stipulace, 
směřujíc k stejnému obsahu jako posavadní obligace, přece vykazovala 
zároveň změny tohoto způsobu, jak byly shora uvedeny. Ale tl pozdějších 

právníků klasických vyskytuje se jako další náležitost novace animus no~ 
vandi. J u s ti n i a n, postoupil v tom jestě dále a ustanovil, že animus no~ 
vandi musí býti vždycky zvláště dán na jevo.2 Jinak jsou tu dvě k témuž 
obsahu směřující obligace vedle sebe a lze mluviti jen o a ke e s o r i c k é 
stipulaci. 

III. Ú čin e k novace jest, že posavaclní obligace zrušuje se ipso iure se 
všemi vedlejšími právy, s ní spojenými. Privilegia obligace předchozí nepo~ 
trvají, další zúrokování přestává, pokuta konvenční odpadá, mora se zrušuje, 
zástavy a rukojmové se osvobozují. Jde~li o novaci, kterouž vstupuje nový 
dlužník, zůstává věřitel odkázán na něho samotného a není starý dlužník 
jemu povinen práv býti, i když nový jest neschopný platiti. Věřitel může se 
proti tomuto nebezpečí pojistiti tím, že stipuluje od nového dlužníka z pří~ 
kazu starého, nebo pak bude moci ' se hojiti pro insolvenci nového dlužníka 
na starém actione mandati contraria. Zdali proti pohledávce, zřízené novací, 
mohou býti provedeny obrany, které příslušely ,proti obligaci staré, závisí 
na znění stipulace novační. Bylo~li užito formule, která se vztahuje k obsahu 
předchozí obligace, jako když bylo slíbeno »quidquid ex vendito dare facere 
oportet«, jsou proti nové obligaci připuštěny všecky obrany, jichž bylo lze 
užíti proti staré. Jestliže však v novační stipulaci byl sice slíben předmět staré 
obligace, k ní samé však zřetel vzat nebyl, tedy stipulace se stala abstraktně, 
není lze zpravidla bráti v odpor nové obligace pro vadnost předchozího obli~ , 
gačního poměru. Odchylky odtud uznány jsou pouze ze zvláštních důvodů. 

J) Tak stačil stipulační slib pupillův sine tutoris auctoritate (0.46,2, I, 1). Stipu~ 

lace otrokova tu však nestačila, třebaže podle názoru Serviova, pravovědou opuštěného, 
stačila i takovéÍ novační stipulace ke zrušení staré obligace. Srv. Gai. 3, 176, 179. Tedy 
expromisse otrokova nezrušovala starou obligaci ipso iure, ale ovšem eventuelně excep~ 
tione pacti de non petendo. Srv. D. 2, 14, 30, 1. Viz i O. 15, I, 56 (přeměna původní obli~ 
gace v nomen peculiare). " 

2) Rozhodující význam požadavku animus novandi u J ustiniana jest viděti zvláště 
v případě - teprve v právu ] ustinianském připuštěném - že obligace novační má jiný 
předmět, než stará. Obě obligace by mohly existovati vedle sebe; že nová zrušuje starou, 
vyplývá tu jed i n é z výslovně projevené vůle, nahraditi novou obligací starou obligaci. 
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I V. V klasickém právu měly, jak bylo již vyloženo (§ 78, IV A; § 83, 
III C), lžtžs contestatio (žudicium acceptum) a odsuzující rozsudek ten účinek, 
že vedle toho, že posavadní actio se vylučovala, vzcházel zároveň. nový obli~ 
gační poměr mezi pro cesnými stranami, jež nemusily býti totožnými s původ~ 
ními subjekty obligace. Mohla tedy litiskontestací uskutečniti se též dele~ 
gatio. 1 Tam, kde lz'tis contestatio a rozsudek vylučovaly opětné ager.e žpso 
iure (při actiones in personam žn žus conceptae, bylo~li actum iudicžo legi~ 
timo) , kdež pravilo se, že oblžgatio consumitur, měly ony tedy podobný 
účinek jako novatio. I porovnávají se v římských pramenech lz'tžs contestatio 
a 'actžo iudicati s jedné a novatio s druhé strany a mluví naši o novatio ne~ 
cessaria. Přece jest však ten podstatný rozdíl od pravé novace (novatio vo~ 
luntaria), že lžtis contestatio nebo rozsudek nemají v zápětí zániku vedlejších 
práva privilegií, spojených s pohledávkou, o které soudní rozepře byla za~ 
hájena nebo rozhodnuta.2 

§ 162. 

PROMINUTí DLUHU. 

I. Pro min ut í m d I u hu , míníme právní jednání, kterým věřitel pro~ 

hlašuje, že propouští dlužníka ze závazku. Mů~e býti smlouvou nebo 
posledním pořízením . Causa smlouvy ,o prominutí není nezbytně causa 
donandi, nýbrž může býti zrovna 'tak různá, jako vůbec causa smluv, směřu; 
jících k poskytnutí majetkovému. Jmenovitě může prominutí se státi též dotis 
constituendae, transactionís, nebo solvendi causa (aby splněna byla obligace 
směřující k prominutí, jako obligace ex legato liberationis) . Co se týče form y 
smlouvy o prominutí, byl žádán od práva civilního úkon řečený contrarius 
actus, t. j. smlouva měla býti učiněna ve formě, která se srovnávala s formou, 
které bylo užito při zřízení obligace. I bylo ke zrušen~ obligace, podstou~ 
pené per aes et libram, potřebí, aby byla předsebrána solutio per aes et 
libram (nexi liberatio) , při prominutí pak dluhu, zřízeného verbžs nebo 
Litteris, musilo býti užito opačného úkonu, verbálné nebo literálné accepti~ 
latio. Řehole prout quidque contractum est, ita et solvi debet užito bylo 
i na obligace reálné a konsensuálné. Při oněch spatřován byl actus contra~ 

1) Fit autem ' delegatio vel per stipulationem vel per litis contestationem . D . 46, 2. 
11, 1. Ulp. - Novatur iudicati actione prior contractus C. 7, 54, 3, 2. Iustinian. 

2) Aliam causam esse novationis voluntariae, aliam iudicii accepti multa exempla 
ostendunt. perit privilegium dotis et tutelae, si post divortium dos in stipulationem 
deducatur vel post pubertatem tutelae actio novetur: quod nemo dixit lite contestata: 
neque enim deteriorem causam nostram facimus actionem exercentes , sed meliorem, ut 
solet dici in hís actionibus quae tempore vel morte Hniri possunt. D. 46, 2, 29. Paul. 
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rius v reálném splnění (solutio re),l při obligacích z kontraktů konsensuál~ 
ní ch v contrarius consensus. T . zv. contrarius actus způsobuje zánik obligace 
vždycky ipso iure. . 

II. Obligace z kontraktu k o n sen s u á I n é h o zanikají, př~dpokládajíc, 
že s~lo~va nebyla ~plněna ještě od žádné strany, contrario consensu (con~ 
trar~o dzssensu), t. j. bezforemnou úmluvou stran, kterou zrušují kontrakt, 
meZI sebou učiněný, a tím též obligace, z něho povstalé.2 Jak někteří klasičtí 
právn.íci z~stávali ~ jest přijato v právu Justinianově, lze takovým vzájemným 
pro~m~~lm zvrátItI smlouvu trhovou, i když jedna strana již plnila, před~ 
poklada]lc, že strana druhá jí vrátí dobrovolně, co byla obdržela. 

III. Podle praetorského ediktu de pactis et conventionibus má smlouva 
o prominutí, nechať se stala ve kterékoli formě a o obligaci kteréhokoli druhu 
(t. zv. pactum de non petendo) všeobecně moc zrušující obligaci. Jelikož tu 
~.rohlášení vůle st~an. není vázáno na určitou formu, může se státi též nepřímo, 
CIny konkludentnlml. Z pakta de non petendo vzniká pro dlužníka naproti 
žalobě věřitelově (peremptoria) exceptio pacti conventi. Na místo této 
obrany připouští se exceptio doli (§ 71, III, 3), podpůrně zejména, když jde 
o pa,c~ur::' kt:ré ne~činila pro cesná strana sama, nýbrž zástupce nebo pod~ 
dany]e]I. N ejpozdě]ší právníci klasičtí nechávají žalovanému všude na vůli 
chce~li užíti exceptionis doli místo exceptionis pacti. Výjimkou zrušuj~ 
pactum obligace již ipso iure, jako actiones {urti a iniuriarum a obligationes 
naturales. Nebo v příčině oněch dvou actiones poenales mělo pactum moc 
osvobozující již podle zákona XII tabulí a jeho interpretace. Byloť v zákoně 
t?~ ~~~ole~o pacisci o výkupné, kterým by pachatel odvrátil od sebe újmu 
CIthve]SI, zejména trest na těle nebo na svobodě. 

Pactum může míti též obmezenější obsah; věřitei jím může přisljbiti 
~ouze, že se nebude domáhati nároku svého na osobě toho dlužníka (pactum 
z~ p.ersonam), nebo do určité doby. Tu pak přísluší dlužníkovi pouze excep= 
t za zn personam, na dědice nepřecházející, nebo exceptio dilatoria.3 

Při obligacích a I t e r na t i v n í c h mělo v klasickém právu pactum de 
non petend~ una. re v zápětí, že obligacey soustředila se na plnění zbývající 
py~uze, kdy~ oblIgace byla bonae fidei . Slo~li však o alternativnou obligaci, 
znzenou stzpulatione, osvobozoval se4 pacto convento de una re non petenda 

I} T. j. bylo učeno, že zproštění dlužníka , »re« zavázaného ' neI}í možno jinak, než 
».re~< .. Z~ to znamená pouze právnicky vrácení, nikoli však vždycky i hospodářské a de
h mÍ1vm pozbytí dotyčné hodnoty dlužníkem , ukazuje zajímavý text D. 46, 3, 67. 

2) :'~eobecné vypracování této zásady náleží kompilatorům. Klasičtí právníci měli 
n a myslI Jen smlouvu trhovou. (Perozzi.) 

3) Složitá nauka o paktech in rem a paktech in personam náleží kompilatorům. 
(Rotondi.) , 

4) Si emptio contracta sit togae puta aut lancis, et pactus sit venditor ne alterutrius 
emptio maneat, puto resolvi obligationem huius' rei nomine dumtaxat. D . l8! 5, 4. Paul. 
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dlužník úplně. Teprve v J ustinianské~l1 právu pozdějsí úmluva, že má býti 
plněn jen jediný předmět, způsobuje též při obligaci stipulační, že se tato 
nezrušuje celá, nýbrž jen omezuje na onen předmět. 

§ 163. 

JINE SKUTEČNOSTI ZRUŠUJÍCÍ OBLIGACE. 

I. Obligace zanikají druhdy též tím, žeo d pad n e subjekt jejich. 
S m r t í věřitelovou nebo dlužníkovou sice obligace zpravidla se nezrušují, 
nebo obyčejně přecházejí obligace aktivně i passivně na dědice. Ale výjimkou 
má smrt věřitelova nebo dlužníkova v zápětí zánik obligačních nároků 
a závazků. Zejména pomíjejí smrtí věř i tel o v"O u pohledávka adstipula:: 
torova " a t. zv. actiones vindictam spirantes, jako hlavně actio iniuriarum. 
Smrtí d I u žní k o vou pak končí se závazek sponsorův a fidepromis.orův 
a actiones poenales.1 Proti dědicům pachatelovým má podle klasického 
aJ ustinianského "práva průchod actio ex delicto, ale jen jako actio, smě:: 
řující na vydání obohacení, kterého se dědici dostalo z deliktu zůstavitelova 
(in id quod ad eum pervenit).2 O účinku, který na žaloby neděditelné 
má litis contestatio, srv. § 78, IV, B. 2. Druhdy zrušuje se smrtí té neb oné 
strany poměr kontraktní alespoň pro budoucnost, jako poměr společenský 
nebo mandátní. - Podle práva civilního zanikají smluvní obligace (ni:: 
koli též deliktní), k a pit i s dem i nu c í dlužníkovou, ale jen v ten způsob, 
že trvají jako obligationes naturales, Ale od praetora a od praxe byly 
věřitelům udíleny pro závazky, zaniklé kapitisdeminucí, actiones rescissa 
capi'tis deminutione .. bylo možno též žalovati nového majitele moci," na 
př. adrogatora, de peculio.3 

Sed si stipulatus decem aut Stichum de decem pactus sím et petam Stichum aut decem: 
exceptionem pacH conventi in totum obstaturam: nam ut solutione et petitione et ao 
ceptilatione unius rei tota obligatio solveretur, ita pac to quoque convento de una re 
non petenda interposito totam obligationem summoveri. D. 2, 14,27, 6. Idem. 

1) Est certissima iuris regula, ex maleficiis poenales actiones in heredem nec con~ 
petere nec dari solere, sed heredibus huius modi actiones conpetunt nec denegantur, 
excepta iniuriarum actione et si qua alia similis inveniatur actio. GaL 4, 112. - magis 
enim vindictae quam pecuniae habet p.ersecutionem D. 37, 6, 2, 4. Paul. 

~) ln poenam heres non succedit. D. 39, I, 22. Marcel. In heredem eatenus daturum 
se actionem proconsul polHcetur, quatenus ad eum pervenerit, id est quatenus ex ea 
re locupletior ad eum hereditas venerit. D. 4, 3, 26. Gai. 

") ln adrogatorem de peculio actionem dandam quidam recte putant, quamvis Sa~ 
binus et Cassius ex ante gesto de peculio actionem non esse dandam existimant D. 15, 
1,42. Ulp. 
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II. Obligace zanikají confuslone, t. j. tím, že spojí se obligační právo 
a závazek v jedné osobě. Confusio nastává zejména, když věřitel se stane 
dědicem dlužníkůvý~ nebo naopak dlužník dědicem věřitelovým.! 

III. Obligace zrušuje se pravidelně tím, že s pln ě n í její se stane 
dlužníkovi ne m o ž n ým n á hod o u (»Casus a nullo praestantur«). Jme:: 
novitě zaniká <;>bligace zkázou věci, která jest předmětem obligačního plnění , 
nebo vyloučením Jejím z právního obchodu, před pokládajíc, že jest to 
věc individuálně určená (»)Species perit ei, cui debetur«). Jsou::li však 
předmětem obligačního plnění věci určené jen podle dr u h~, jako hlavně 
při dluzích peněžných, nelze mluviti o nemožnosti plnění ~ neosvobozuje 
se dlužník, když věci tohoto druhu přišly u něho na zmar. Sem se odnáší 
řehole: »)Genus perire non censetur.« 

IV. Obligace zanikne dále, jestliže věřiteL ~ kterou jest oprávněn 
pohledávati jako předmět individuálně určený :-; o ligačního důvodu bez:: 
platného, nabude bezplatně z jiného právního důvodu. Mluvíme tu o con:: 
cursus duarum causarum lucrativarum.2 Na př. zruší se pohledávka z od:: 
kazu, nabude::li odkazovník individuální věci jemu odkázané později darem. 
Jest to stará právnická zásada, k níž, jak se podobá, původcové její dospěli 
výkladem vůle pořizovatelovy. 

V. Obligace zrušují se konečně ještě jinými různými skutečnostmi, 
o kterých se stala zmínka již nahoře na různých místech, jako splněním 
výminky rozvazovací, vypršením lhůty končící, zapověděnou s v é p o moc í 
(podle dekreta divi Marci) nebo zapověděnou ce s s í, pro ji tím I h ů ty, 
na kterou jest actio z obligace obmezena zákonem, pro mlč e ním žaloby 
obligační, litiskontestací "a rozsudkem osvobozujícím nebo restitutione in 
integrum. 

VI. OBLIGACE S VÍ C E S U BJE KTY. 

§ 164. 

POVŠECHNE O ÚČAST"ENSTVÍ VÍCE OSOB 

V OBLIGACI. 

1. Má::li v obligačním poměru účastenství více osob na straně ven:: 
telské nebo dlužnické, jest pravidlem, že obligace jest r o z cl ě len a mezi 

1) Aditio hereditatis nonnunquam iure confundit obligationem, velut si creditor 
debitoris, vel contra debitor creditoris adierit hereditatem D. 46, 3, 95, 2. Pap. O konfusi " 
obligačního závazku hlavního a vedlejšího srv. D. 46, I , 21 , 2; obyčejně obligace ruko~ 
jemská zaniká, srv. § 165 V. 

2) Omnes debitores, qui speciem ex causa lucrativadebent, liberantur, cum ea 
species ex causa lucrativa ad creditores pervenisset. D . 44, 7, 17. lul. ' 
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ně~ Jednotlivý věřitel muze pohledávati a jednotlivý dlužník jest povinen 
plniti pouze zlomek předmětu obligačního (partem). Tu pak jest vedle 
sebe více obligací, kolik jest pravě věřitelů nebo dlužníků, z nichž každá 
má svůj zvláštní předmět a svůj zvláštní právní osud. Takové dělení na" 
stává nejen, když mělo v obligaci účastenství více osob hned při samém 
vzniku jejím, jako když daly si slíbiti nebo zavázaly se smlouvou společnou,l 
nýbrž i když vstoupilo na místo původního jediného věřitele nebo dluž" 
níka více osob posloupností dědickou. Toto dělení pohledávky a dluhu mezi 
dědice podle jich podílů dědických byl předepsal již . zákon XII tabulí.2 

II. Výjimkou jest oprávněno nebo zavázáno více osob k témuž obli" 
gačnímu plnění s p o leč n ě a ne r o zdí I n ě, in solidum, t. j. v ten způsob, 
že každá z nich může pohledávati nebo musí plniti týž celý předmět, ale, 
byl;:li tento plněn jednou, zrušuje se tím obligace pro všechny. Tak jest 
tomu při korrealitě, při pouhé solidaritě, při obligacích akcessorických 
a při obligacích s předmětem nedílným. Zjevem příbuzným těmto pří" 

padům jest, co zoveme konkurencí žalob. 
III. Spáchalo"li víc e . o s o b společně de I i k t, z něhož vzniká actio 

poenalis, nejsou povinny býti právy pouze pro parte nebo prostě in so" 
lidum, nýbrž jsou zavázány zpravidla k u m u I a t i vně, t. j. každý z nich 

. jest zavázán k placení celé pokuty, a to tak, že litis contestatio s jedním 
předsebraná, ba ani zaplacení od jednoho uskutečněné neosvobodí ostatní 
účastníky.3 Jen při některých deliktech, ,z nichž vzchází actio mixta, jsou 
účastníci zavázáni pouze s o I i d á r ně (srv. § 166, 2).4 

r 

§ 165. 

O ' LIGACE KORREÁLNÉ A AKCESSORICKÉ. 

I. J e"li více stipulatorům (duo vel plures rei stipulandi) nebo od více 
promissorů (duo vel plures rei promittendi) slíbeno totéž plnění stipula" 
cemi, spojenými v jednu společnou~ vzniká tím obligační poměr se s o I i" 

1) Cum tabulis esset comprehensum »illum et illum eentum aureos stipulatos« 
virilem partem singuli stipulati videbantur. § 2. Et e eontrario cum ita cautum invenb 
retur: »tot aureos recte dari spopondimus ego Antonius Aehilleus et ego Cornelius 
Dius«, partes viriles deberi. D. 45, 2, 11, 1. 2. Pap. , 

2) Ea quae in nominibus sunt ipso iure in . portiones hereditaria~ ex lege XII tab. 
divisa sunt. C. 3, 36, 6. Gordian. Ex lege XII tab. aes alienum hereditarium pro por; 
tionibus quaesitis singulis ipso iure di~isum. C. 2, 3, 26. Dioc. 

3) Si plures servum pereusserint ,si non apparet (euius ietu perierit), omnes' quasi 
occiderint teneri lulianus ait, et si cum uno agatur, eeteri non liberantur: 'nam ex lege 
Aquilia quod alius praestitít, aliuin non relevat, eum sít poena. D. 9, 2, 11, 2. Ulp. 

, 4) Tyto případy však patrně náležejí teprve kompilatorům, jejichž dílem jest roz,: 
hodně i aetio mixta. 
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dá r ním i n á r O k y více věřitelů nebo se s o I i dá r ním i z á vaz k y více 
dlužníků, který nazýváme obligací k o r r e á I n o u, k o r r e a I i tou. Podle 
toho, zdali v ní má účastenství více věřitelů nebo více dlužn:-íků, rozezná;: 
váme korrealitu a k t i v n o u a p a s s i v no u. Pro korrealitu jest význačno, 
že litiskontestací, předsevzatou od jednoho korreálného věřitele nebo 
s jedním korreálným dlužníkem, zrušují se nároky nebo závazky všech 
ostatních (correi). Jest zde sicedvé obligací, ale tyto mají nejen stejný 
obsah, nýbrž vznikly též z' téže kausy. Proto každá opětná actio z kor;: 
reálné stipulace pokládá se přes různost subjektů za agere de eadem re. 1 

Jakkoli v právu J ustinianském Htis contestatio nemá již účinku osvobo;: 
zovacího, platí př~ce pro korrealitu a k t i v n o u nadále, že předsebéře"li 
litiskontestaci jeden věřitel, zrušují se pohledávky věřitelů ostatních. Pouze 
pro korrealitu p a s i v n o u odňal J u s t i n i a n litiskontestaci 'tuto moc 
zrušující, ustanoviv r. 531, že věřitel, i když by nastoupil žalobou na 
jednoho spoludlužníka, má podržeti svoje nároky nezkrácené proti jeho 
korreům, dokud by nebyl uspokojen pro obligaci úplně. 

K e v z n i k u korreálné obligace jest potřebí jed not n o s t i úkonu sti;: 
pulačního. Stipulationes jednotlivých stipulatorů nebo promissorů musí býti 
k sobě zvláštním způsobem připojeny.2 Oddělenými stipulacemi, učině" 
nými v různých dobách a na různých místech, nemůže býti zřízena kor;: 
realita. Plnění, které se jednotlivými stipulacemi slibuje, nesmí býti různé. 
Připouští se však, aby z korreů ten si dal slíbiti nebo slíbil na dobro 
onen pod výminkou nebo s lhůtou počínací. ' 

Dle 'právníků klasických bylo možno umluviti korrealitu i při jiných 
právních jednáních obligačních. Bylo uznáno, že lze zříditi korreálnou 
obligaci ú m I u vou bez for e mno u (pacto adiecto) při kontraktech bo;: 
nae fidei, při constitutum debiti a, což náleží teprve právu poklasickému, 
i při zápůjčce (mutuum). Též zde se žádá, aby obligace jednotlivých 
spoluvěřitelů nebo spoludlužníků měly zcela stejný obsah, a nevcházela 
by korrealita zejména, když by různí dlužníci zavazovali se hn'ed od po;: 
čátku odpovídati za různé druhy viny. Krom toho korreaJita mohla býti 
zřízena p o s led ním po říz e nIm, kterým odkaz byl zůstaven nerozdílně 
více odkazovníkům nebo uložeI?- nerozdílně více obtíženým (dědicům). 

1) Cum duo eandem pecuniam aut promiserint aut stipulati sint, ipso iure et sin,: 
gulis in solidum debetur et singuli debent; ideoquo petitione, aeeeptilatione unius tota 
solvitur obligatio. D. 45, 2. 2. lavol. Si duo rei stipulandi sint, convenit et uni reete 
solvi et unum iudicium petentem totam rem in litem dedueere. D. 46, 2, 31, 1. Venul. 

' 2) Et stipulandi et promíttendi duo pluresve rei fieri possunt; stipulandi ita, si p o s t 
o mni u min t e r r o g a t i o n e m promissor respondeat »spondeo«, ut puta eum duobus 

. separatim stipulantibus ita promissor respondeat »utrique vestrum dare spondeo«. duo plu= 
resve rei promittendi ita Hunt (ut interroget stipulator): »Maevi quinqe aureos dare spon,: 
des? Sei, eosdem quinque aureos dare spondes?« respondeant singuli »spondeo«. I. 3.16, pro 
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Jsou V$ak též případy, kde korrealita nastává pnmo podle před:: 
p i s u z á k () n n é h o. V právu klasickém měla litis confestatio též zde kon~ 
sumční účinek pro všechny účastníky. Ovšem jsou výroky klasických práv~ 
níků, v ten smysl pronesené, valně změněny v J ustinianových Pandektách 
interpolacemi, předsevzatými se zřetelem k nahoře dotčenému zákonu z 531, 
jímž litiskontestaci byl odňat absolutný účinek zrušovací na korrealitu pas~ 
sivnou. Zejména jest nejpodobnější, že vzcházela korrealita, když více osob 
pro v i n i lose společně proti společné obligaci kontraktní nebo kvasi~ 
kontraktní, jako když tak učinilo více kommodatářů, depositářů, manda~ 
tářů nebo poručníků. ' 

II. Přikorrealitě p a s s i v n é jest, jak bylo pověděno, věřitel opráv~ 
něn pohledávati na každém dlužníkovi celé plnění obligační. Jemu jest však 
necháno na vůli pohledávání své rozděliti a žádati na tom dlužníkovi ten 
podíl celého plnění, na onom onen. Justinianovou novelou 99. z r. 539 
poskytnuto bylo korreálným dlužníkům (aAA1J}Lcyyvw~ vncv{}v')Jo~) jak je zve 
nov. 99, hledíc k formulím na řeckém východě obvyklým) t. zv. beneficium 
divisionis. Soudce má podle této novely, i když věřitel nastupuje soudně 
pouze na jednotlivého korreálního dlužníka, obeslati zároveň všecky korrey 
jeho v místě přítomné a, zjistiv majetnost jejich, ty z nich, kdož jsou 
schopni platiti, s původně žalovaným odsouditi, by věřitele uspokojili spo~ 
lečně, tedy jednotlivý pro parte. - Korreálný dlužník jest odpověden i za 
v i n u spoludlužníkovu, nikoli však za pro dle n í jeho.1 

III. Jest korreálný věřitel, kterému byl plněn obligační předmět celý, 
povinen vy r o v na t i se se spoluvěřiteli , t . j . vydati jim poměrnou část 
obdrženého nebo i celek, nebo má korreálný dlužník, splnivší celek, p o s t i h 
(regressus) proti spoludlužníkům, t. j. právo na poměrnou náhradu, nebo 
i na celou? K otázce této jest odpověděti, že právo vyrovpání nebo postihu 
nevzchází již z korreality o sobě, nýbrž vyžaduje zvláštního důvodu. Má 
na př. místo, jestliže mezi korrey jest poměr společenský nebo mandátní, 
nikoli však, zavázal~li se na př. correus animo donandi. Postih přísluší zpra~ 
vidla při korrealitě zákonné. Korreálný dlužník, jemuž ze splnění vzchází 
právo postižné, může na věřiteli, když jej uspokojuje, žádati, aby jemu 
postoupil svoje nároky proti spoludlužníkům. Mluvíme tu o beneficium 

cedendarum ' actionum. 
IV. Korrealitu z ruš ují a b s o I u t ně, t. j. pro všechny účastníky, tyto 

úkony osvobozovací, byť i byly předsebrány pouze s jedním z korreál~ 
ných věřitelů nebo od jednoho z korreálných dlužníků: solutio, datio in 

1) Ex duobus reis eiusdem Stiehi promittendi factis alterius factum alteri quoque 
noeet. D. 45, 2, 18. Pomp. - Sed si duo rei promittendi sint, alterius mora alteri non 

noeet. D. 22, 1. 32, 4, 'Marcian. 
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solutum, compensatio, novatio, acceptilatio a litis contestafio, l tato v pTávu 
Justinianově pouze při korrealitě aktivné. Ke kompensaci lze užíti pohle~ . 
dávky, kterou má žalovaný za spoluvěřitelem nebo spoludlužník za ža~ 

lobcern, pouze, jestliže correi mají mezi sebou vzájemné právo vyrovnání 
nebo postihu. Při korrealitě aktivné pak může correus osvoboditi dlužníka 
od spoluvěřitelů též tím, že si dá učiniti od něho constitutum debiti. 

Naproti tomu mají pouze rel a t i v n í účinek osvobozovací, t. j. zru~ 
suJ1 obligaci pouze jednotlivého korrea, v jehož osobě nastaly: confusio, 
capitis deminutio, in integrum restitutio, promlčení,2 a pactum de non pe~ 
tendo, které učinil věřitel s jedním z korreálných d I už ní k ů,leé že by 
pactum bylo učiněno in rem a zároveň korreům příslušelo právo postižné. 
Z pakta de non petendo, učiněného mezi dlužníkem a jedním z korreál~ 
ných věř i tel ů, přísluší dlužníku exceptio vždycky pouze proti věřitelovi 
učinivšímu pactum, nikoli též proti jeho korreům. 

V. V některých případech jest vedle vlastního věřitele nebo dlužníka 
(reus principalis) oprávněn nebo zavázán jiný pro tutéž obligaci jako vě~ 
řitel nebo dlužník ve dle j š í (accessio). Obligace vedlejšího věřitele' nebo 
dlužníka ' má stejný obsah jako obligace vlastního (hlavního) věřitele nebo 
dlužníka (principalis obligatio), ke které přistupuje, byť i druhdy omezenější. 
Přes to, že causa obou obligací jest různá, pokládá se soudní dobývání 
jich za agere de eadem re a zrušuje v právu klasickém litis contestatio, 
předsevzatá s tím nebo oním věřitelem nebo dlužníkem, jako při korrea~ 
litě, obligaci pro všechny. Obligace vedlejšího věřitele nebo dlužníka liší 
se však od obligace korreálné podstatně tím, že jest v poměru k obligaci 
vlastního věřitele nebo dlužníka obligací a k c e s s o r i c-k o u, kdežto obli~ 
gace korreů mají, ta v poměru k oné, stejnou moc a samostatnost (eius~ 
dem sunt potestatis). Ona akcessorická povaha jeví se zejména v tom, že 
obligace vedlejší nepovstává, není~li obligace hlavní, že dlužník vedlejší 
jest povinen býti práv i pro změny, jež způsobeny byly nemožností plnění, 
zaviněnou hlavním dlužníkem, nebo prodlením jeho, že kdykoli pomine 
obligace hlavní, byť se to stalo i z důvodů, které vylučují při korrealitě 
pouze jednotlivého účastníka, jako confusione, zanikne zpravidla též obli~ 
gace vedlejší, a že, sejdou~li se obligace hlavní ' i vedlejší v jednom sub~ 

1) Si duo rei stipulandi sint, an alter ius novandi habeat, quaeritur. fere autem 
convenit et unirecte solvi et unum iudicium pdentem totam rem in litem dedueere, 
item unius aeeeptilatione peremi utrisque obligationem: ex quibus colligitur unum~ 
quemque perinde sibi adquisisse, ae si solus stipulatus esset, exeepto eo quod etiam 
facto eius, eum quo eommune ius stipulantis est, amittere ' debitorem potest. seeundum 
quae si unus ab aliquo stipuletur, novatione quoque liberare eum ab altero poterit. 
D. 46, 2, 31, 1. Venul. 

2) O přetržení promlčení ustanovil J ustinian, že, jedi způsobeno jední~ věřitelem 
nebo proti jednomu dlužníkovi, přetrhuje se tím zároveň promlčení, co se dotýče korreů. 
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jektu, pohltí se tato onou. - Akcessorickou po hle d á v k ci u jest obligace 
adstipulatorova. K akcessorickým z á vaz k ů m náleží závazky adpromis:: 
sorů a z á k o n n é závazky proti 1:. zv. actiones adiecticiae qualitatis a proti 
actiones noxales. 

§ ~6. 
PO U H Á SOLIDARITA. 

Též při pouhé solidaritě jest jako při passivní korrealitě každý z více 
spoludlužníků zavázán k témuž" celému plnění, a zanikají, byla::li obligace 
splněna od jednoho z nich, zároveň obligace' ostatních. Stejný absolutný 
účinek osvobozovací jako solutio mají i zde datio in solutum nebo pro:: 
vedená compensatio, nikoli však též ostatní důvody osvobozovací, které 
zrušují korrealitu pro všecky účastníky. Obzvláště litis contestatio, učiněná 
s .jedním dlužníkem, nezrušuje ani v klasickém právu obligace jeho spolu:: 
dlužníků. Sem náleží: 

1. závazky k náhradě nákladú, vzcházející víc e man d a n t ů m, kteří 
uložili témuž mandatáři stejné jednání, každý zvláštním příkazem, závazky 
víc e pro m i s s o r ů, kteří témuž stipulátorovi slíbili totéž stipulacemi od 
sebe oddělenými, aniž pozdější promissor měl imimum novandi, jakož 
i solidarita, vzcházejí~í z k o n s t i tu ta debiti alieni pro konstituenta vedle 
hlavního dlužníka. V případech těch není totožné kausy, proto též ne eadem 
res, aniž absolutně osvobozovacího účinku litiskontestace. 

2. Pouhými solidárními obligacemi jsou v právu J ustinianském též 
některé závazky zde I i k t u společně spáchaného. Proti některým actiones 
ex delicto tam poenae quam rei persequendae causa comparatae spolu:: 
vinníci jsou zavázáni nikoli kumulativně, nýbrž pouze solidárně: litis con~ 
testatio, předsevzatá s jedním vinníkem, neosvobozuje ani v klasickém právu 
ostatních. Tak tomu jest při aCtiones quod melus causa, do li, rationibus 
distrahendis nebo při žalobě z deliktu otrokova proti více pánům jeho, 
kteří věděli o činu jeho. Obligace tyto mají ovšem kausu jednotnou. Ale 
solidarita jest tu pouze odchylkou od pravidelného zjevu, že vinníci ze 
společného deliktu jsou zavázáni k pokutě kumulativně, kdež pak ovšem 
nelze mluviti o eadem res. I když časem původní právo bylo ve více 
případech zmírněno stanovením solidarity mezi spoluvinníky, byl, byť i ne 
bez výjimky, odepírán na dále litiskontestaCÍ osvobozovací účinek na nárok 
proti spolupachatelovi. Zaplatil::li jeden pachatel celek, nemá práva hojiti 
se poměrně na spoluvinnících.1 

1) Si . plures dolo fecerint (quo minus quis in iudicio sistat) omnes tenentur: sed 
si unus praestiterit poenam, ceteri liberantur, cum nihil intersit. D. 2, 10, 1,4. Ulp. -
Celá tato nauka však, jak nové interpolační badání ukazuje, zdá se býti veskrze původu 
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§ 167. 

O BLl GACE NE DÍLN É. 

1. Obligace jsou dílné nebo nedílné podle toho, zdali plnění, k němuž 
se nesou, dá se rozložiti nebo nedá ve více plnění téhož druhu, která se liší 
od obsahu celé obligace pouze kvantitativně. Díl n Ý m i jsou všecky obli:: 
ga~e sm~řuj!cí k tomu, aby věřiteli opatřeno bylo vl~stnictví nebo jiné dílné 
pravo v~cn~ (ususfructus, s~perficies, emphyteusis nebo právo zástavní) 
nebo ~rz~m. Co se.dotýče zejména obligací, jejichž předmětem jest opatření 
vlastnlctvl (dare), JSou tyto dílné nejen, když jde o závazek k př,evodu vlast:: 
nictví kvantity věcí zastupitelných, kdež pak se dělí tato kvantita sama 
h~a:~ě ~a. ona suma peněžná, nýbrž~ i když má býti převedeno vlastnictví 
veCl IndIVIduálně určené, jelikož při této jest možné vždycky alespoň dělení 
vv?art,es ~ro indi~is~.l -. N e d íl n Ý m i jsou obligace, jichž předmětem jest 
Zr1Zenl prava nedIlneho, Jako služebnosti pozemkové nebo služebnosti usus 
a bývají zpravidla obligace, které směřují k facere ' nebo opominutí.2 

II. Má::li víc e o s o b účastenství v obligaci nedílné, zejména jako dědi:: 
cové původního věřitele nebo dlužníka nebo jako spoluvlastníci otroka 
který ~i dal s!íbiti ~lnění nedílné, nastává pro ně zvláštní poměr solidární: 
o k~erem p,lah v praVIdla tato . ~ obligace nedílné s víc e věř i tel i jest každý 
z nIvch, o~ravnen,. pohledávat:t celé plnění a žalovati pro ně samostatně. Ale 
d~~Z~I~ Je~t pO;I~e? plniti j.ednotlivému věřiteli jen, jestliže splnění jemu 
uCIlle~e m.~ v za~eh uspokOjení všech věřitelů, jako na př. zřízení stavby, 
nebo ]esthze dluzník obdrží od věřitele jistotu pro to, že ostatní nebudou 
naň ~astupovati. Jde::li o obligaci ke zřízení nebo zrušení pozemkové služeb 
nosh, není splnění vůbec jinak možné, leč působí::li spolu věřitelé (všichni 

kompilatorského. Jako jest klasickému právu neznám pojem trestu smíšeného s náhradou 
ško.dy a t. zv. v~ctio mixta, tak asi nebylo pochybnosti o tom, že poena z jakéhokoliv 
delIktu se v pnpadě spolupachatelství kumulujt Vůbec s pojmem »)pouhé solidarity« 
klasické právo asi nepracovalo. 

. 1) . Cum species stipulamur, necesse et inter . dominos et inter heredes ita dividi 
shpulatlO~e~, ut partes ,c~r~orum cuique debebuntur. quotiens autem genera stipulamur, 
numero fIt l~ter eo.s dlVlS1Q, veluti cum Stichum et Pamphilum quis stipulatus duos 
hered~~ ~e~U1s parhbus re~iquit, .necesse est utrique partem dimidiam Stichi et Pamphili 
debet!, Sl 1dem duos hommes shpulatus fuisset, singuli hornin es heredibus eius debe~ 
rentur. D. 45, 1, 54 pro lul. . 

. 2) Si opus municipibus hen!s facere iussus est, individuum videtm legatum; neque 
en.lm ullum ba1lineum aut ullum theatrum aut stadium fecisse intellegitur, qui ei pro~ 
pnam formam, quae ex consummatione contingit, non dederit. D. 35 2 80 1 G' 
(\ u d ' fIt f ' , , . a1. :c o Sl s lpU a us ue~o: , »)per te heredemve tUUlU non fieri, quo minus eam agam: 
Sl ad.versus ea. factum Slt, tantum dari?« et unus ex pluribus heredibus promissoris me 
proh1beat, venor est sententia existimantium unius facto omnes teneri quoniam licet 
ab uno prohibeor non tamen in partem prohibeor. D.45, 1, 85, 3. Paul: 
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spoluvlastníci pozemku panujícího). Dojde",li však v procesu na odsouzení 
žalovaného k placení sumy peněžné na místě původního plnění nedílného, 
jak ustanovil Justinian interpolacemi (Perozzi), bude žalovaný moci býti 
odsouzen pouze k části sumy oceňovací (litis aestimatio) podle podílu 
žalobce, jelikož se tu bude moci dbáti pouze omezeného interesse jeho.l 

J e",li k nedílnému plnění zavázáno víc e d I už n í k ů, jest každý z nich 
povinen plniti celek. Ba jednotlivý dlužník bude pro neuskutečnění dluž", 
ného plnění moci býti odsouzen k celé sumě peněžné, na kterou se ocení 
interesse žalobcovo. Avšak on bude práv pouze pro vlastní vinu, nikoli též 
pro vinu spoludlužníků. 

Mezi účastníky nedílné obligace mají všeobecně průchod vzájemné 
vyrovnaní a postih. 

§ 1168. 

O K.ONKURENCI ŽALOB. 

O konkurenci žalob mluvíme, když přísluší někomu proti též osobě 
více actiones, kterými má býti dosaženo té ho ž právního účelu. Je",li jedna 
z těchto actiones concurrentes přivedena procesem k platnosti, nebo přece, 
je",li uspokojena, zanikají tím úplně nebo částečně též ostatní. V příčině té 
jest rozeznávati, zdali actiones, nesoucí se k stejnému právnímu úspěchu, 
vznikly z téže skutečnosti čili nic. 

1. V prvém případě actiones concurrentes pokládají se za actiones de 
eadem re. Tu pak zasahuje sem pravidlo bis de eadem Te ne sit actio . 
1 vylučují se v klasickém právu tím, že o jedné z actiones concurrentes byla 
předsebrána litiscontestatio nebo byl vydán rozsudek, zároveň též ostatní 
(t. zv. k o n s u m ční k o n k u r e n ce). Způsobem tako'Yým účinkují litis", 
contestatio a rozsudek na př. když z negotia osoby poddané vzešla actio 
de peculio a zároveň actio quod iussu, nesoucí se k zaplacení dluhu. 2 V pří,
padech takových zaniká soudním nastupováním s jednou actio konkurentní 
actio v plném svém obsahu, i když touto bylo lze dosíci výsledku vydat", 
nějšího. 

V právu J u s ti n i a n s k é m litis contestatis nemá již vylučovací moci. 
Přes to platí v něm, jak jest velmi podobno, na dále, že jde",li o konkurenci 
žalob, vzniklých z téhož zavazovacího skutku, zaniká konkurující actio již 
tím, že k soudnímu nastupování zvolena byla druhá. Jen s tou změnou setká", 

" 1) Si quis, qui viam iter actus stipulatus erat, decesserit, ... omnibus (heredibus) 
in solidum com petere actionem, sed si non praestetur via, [pro parte hereditaria] con~ 
demnationem fieri oportet D. 10, 2, 25, 9. Paul. Text interpolován. (Bonfante.) 

2) Is qui de peculio egit, eum posset quod iussu, in ea causa est, ne possit quod 
iussu postea agert!, et ita Proculus existimat. D. 14, 5, 4, 5. Ulp. 
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váme se v Justinianově kompilaci, do které vnesena byla interpolacemi, že 
i poté, co na soud podána byla žaloba jedna, lze druhou obsáhlejší domá", 
hati se alespoň přebytku. " 

2. Jestliže concurrentes actiones nevzešly z téhož zavazovacího skutku, 
domáhání se téhož právního úspěchu různými žalobami nepokládá se za 
agere de eadem re a není tedy již v klasickém právu vyloučeno litiskon", 
testací nebo rozsudkem. Tak tomu jest na př., když konkuruje s actio bonae 
{idei actio ze stipulace akcessorické nebo ze stipulatio poenae, nebo s actio 
certae cniditae pecuniae actio de pecunia constituta. Tu však platí vše", 
obecně, že dosáhl",li oprávněný žalobou jednou u s p o k oje n í nároku, zani", 
kají tím též konkurentní actiones (t. zv. s o I uč n í konkurence). Vždyť 
oním uspokojením oprávněného dosažen jest zároveň též právní účel, ke kte", 
rému se nesly actiones concurrentes. Oprávněný, který byl uspokojen prove of 

dením žaloby jedné, může pak podle práva Justinianského žalobou druhou 
domáhati se jen ještě toho, oč výsledek druhé actio přesahuje výsledek prvé. 

Při soluční konkurenci žalob není rozhodným pravidlo bis de eadem 
re ne sit actio. Ale pro mnohé případy její stanoví se již v klasickém právu, 
aby vyhověno bylo požadavku, dávajícímu se ex aequo et bono, že, byla~li 
jedna actio na soud vznesena, má žalovaný býti odsouzen, jen když žalobce 
zřekne se dříve žalohy druhé. 

~ 
169 

INTERCESSIO. 

I. Intercessí míní se převzetí cizího závazku. Přejímá pak závazek nejen, 
kdo stává se přímo dlužníkem, ale i kdo jiným způsobem se vydává v nebez", 
pečí, že přijde ke škodě pro cizí dluh. Splní",li intercedující prostě cizí dluh 
nebo deleguje",li svého dlužníka nebo odřekne",li se práva zástavního pro 
dluh cizí, není to intercessio. Rozeznáváme in.tercessi k u m u I a t i vn í a p r i", 
vat i v n í podle toho, zdali intercedující podstupuje cizí závazek vedle toho, 
jehož se závazek materiálně týče, nebo mís t o něho: a) K u m u I a t i v n í 
intercesse uskutečňuje se jmenovitě rukojemstvím (adpromissione), konsti", 
tutem debiti "alieni, příkazem úvěrným, zavázáním se jako co"treus promit::: 
tendi,zastavením věci za dluh cizí nebo odřeknutím se přednosti zástavní 
ve prospěch cizího dluhu. b) P r i vat i vn í intercesse se koná obzvláště pře", 
vzetím dluhu novací (delegací passivnou, expromissí), litiskontestací, kterou 
kdo předsevezme z"a jiného jako defensor, nebo kompromissem, učiněným 
za jiného nebo tím, že kdo hned od původu samojediný se zavazuje za toho, 
jehož se závazek vlastně týče (t. zv. intercessio tacita). 

II. Edikty CÍsařů A u g u s ta a K I a u d i a qylo zapověděno manželkám, 
aby nepodnikaly závazků za svoje muže. Senatus consultum Velleianum 
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(správněji Vellaeanum) pak z r. 46 po Kr. prohlásilo závazky osob žen:: 
s k é hop o h I a v í z fidejusse nebo z přijetí zápůjčky za jiného za neplatné. 
Pravověda klasická, spatřujíc základní myšlenku senatuskonsulta v tom, že 
ženy pro jejich nezkušenost a dobromyslnost mají býti chráněny proti ško:: 
dám se smluv, jimiž se zavázaly, očekávajíce, že samy nebudou musiti zaplatiti, 
vztáhla senatuskonsultum i na četne jiné smlouvy. Přivedlať k platnosti vše:: 
obecné pravidlo, že žntercessžo ženy, t. j. všeliké pře v zet í c i z í h o z á:: 
vaz k u ženou, nemá právního účinku . 1 

Převzatý závazek musí býti závazkem c i z í m a musí býti převzat 
v cizím prospěchu. Podstoupí::li žena závazek, který jest formálně dluhem 
cizím, materiálně, podle své hospodářské platnosti, však jejím vlastním, nelze 
jednání její pokládati za intercessi, na pře zaváže::li se za osobu, která by 
měla proti ní postih, nebo bere::li na se závazky dědicovy, koupivši od něho 
dědictví. Intercessio ženy přestane spadati pod S. C . Velleianum, jakmile 
ženě se uhradí převzatý dluh. 

III. Závazek ženy z intercesse, učiněné proti zápovědi senatuskonsulta 
Vellejanova, jest neplatný per exceptžonem, a to v te'n způsob,. že nezbývá 
ani oblžgatio naturalžs. Magistrát měl, jak se podobá, i když intercedentka 
sama toho nežádala, vynutiti vložení excepce senatus consultž do formule 
popřípadě pohrůžkou odepření žaloby proti intercedující (actžonem dene:: 
gare). Splnila::li intercedující žena závazek omylem, jest oprávněna požado:: 
vati zpět, co byla plnila, condžcfžone žndebžtž. Stala::li se žntercessio zřízením 
zástavy, může intercedující nastupovati o vydání věci rež vžndicatžone nejen 
na věřitele, nýbrž i, když byl již vykonán zástavní prodej, na kupce a obranu 
zastavení odraziti replžcatione S. C. Velležani. Exceptžo S. C. Velležanž pří:: 
sluší též tomu, kdo se zaručil nebo zastavil věc za intercessi ženy, jakož 
i tomu kdo intercedoval k příkazu jejímu. . 

Věřitel obdrží actžones 'proti vlastnímu dlužníkovi: jichž on pozbyl 
privativní intercessí ženy, jako actžones restžtutoržae neboli rescžssoriae . Jde::li 
o žnterceSSlO tacita, dá se věřitelovi ona actžo, kterou by měl, kdyby se ten, 
jehož se dluh vlastně týče, jemu byl zavázán stejnou smlouvou jako žena 
(t. zv. actio žnstžtutoria). 

1) Et primo quidem temporibus diví Augusti , mox deinde Claudii edietis eorum 
erat interdictum, ne feminae pro virls suís intercederent. § 1. Postea faetum est senatus 
consultum, quo plenissime feminis omnibus subventum est : cuius senatuseonsulti verba 
haee sunt : »Quod Mareus Silanus et Velleus Tutor consules verba feeerunt de obliga. 
tionibus feminarum, quae pro aliis reae fierent, quid de ea re fieri oportet, de ea re ita 
eensuere: quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus intercesserint feminae, 
pertinet, tametsi ante videtur ita ius dietulJl esse, ne eo nomine ab his petitio sit neve in 
eas actio detur, eum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non 
sit aequum, arbitrari sena"tum reete atque ordine facturos, ad quos de ea te in iure aditum 
erít, si dederint ~peram, ut in ea re senatus voluntas servetur«. D . 16, 1, 2, pr. 1. Ulp. 
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. IV. ~ něk.terých případech od pad á z á P o v ě ď senatuskonsulta Vel:: 
leJanova a Jest lntercesse pro ženu právně závaznou a to" tl' ~ ~~'t I . . ~ , ~ ~ ~ ~ ~ , . . ' . Jes lze ven e , Jsa 
: nezav~nenem o~ylu: nevede!, ze bez! o lntercessi ženy, jestli žena věřitele ' 
um~slne klamala, JestlIže matka vzala na se cizí závazek ve prospěch zř' , 
dotzs pro dceru, nebo je::li věřitel, u kterého intercedovala nezletl'ly' m lze~~ 

~ I ' dl ~ 'k ' a za~ roven v astnI uznl neschopným ku placeni. 

~ ,V. ! u s t i n i a n ustanovil. že ženy nemohou předsebr'átiintercesse jinak 
~ec ~bm, z: o ní zřídí se veřejná listina, podepsaná třemi svědky a že, nehude::li 
s~treno te~o formy, ?ude práv~í jedná~í. neplatné ipso iure. Interceduje::li 
vsak manzelka za sveho man zela ma zntercessio by' tl' v~d k ' . 

I
. ' z yc y zpso zure 

nep atnou, byť 1 byla zachována forma kterákoli. Dále přidal Jut' . 
~k I'k ' h ' .. S I n I a n 

ne o I ~ovy~ vYJlmek ze zákazu intercessí žen, ustanoviv, že intercesse jest 
platnou,.!est!lže žena zletilá ji opakovala, když prošla alespoň dvě léta po 
tom, co Jl ~redsevzala po prvé, nebo intercedovala žena pro slib dotální, 
nechať by slo o dos pro ženu kteroukoliv, nebo jestliže intercesse se stala 
pro manumissi otroka. 

24 - Heyro vs k ý , Právo římské. 
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HLAVA DRUHÁ. 

o JEDNOTLIVÝCH OBLIGACÍCH. 

I. OBLIGACE ZE SMLUV. 

A. NEXUM A FIDUCIA. 

§ 170. 

N EXUM. 

1. Nexum 1 jest nejstarší zápůjčka peněžná, učiněná per aes et libram.2 

V dobách, kdy peníze byly ještě odvažovány, poskytovala se v Římě pe~ 
něžitá zápůjčka, t. j . odevzdával jeden druhému 'peníze ve vlastnictví, za~ 

, vazuje jej k příštímu navrácení stejné sumy, v ten způsob, že zapůjčitel 
dal vydlužitelovi třetí osobou (libripens) před 5 dospělými občany řím~ 
skými odvážiti neraženou měď, a byla zároveň příjemci určitou slovní 
formulí uložena povinnost vrátiti příště zase stejné množství mědi (nexum 
aes). Při této nexi datio mohly býti vymíněny též úroky. Zúročitelná zá~ 
půjčka tohoto druhu jmenuje se též fenus . Úmluva úroková a jiné vedlejší 
úmluvy, k nexum připojené a ústně prohlášené, měly pak, jako leges man~ 
cipio dictae, právní účinek podle ustanovení XII tabulí: Cum nexum faciet 
mancipiumque,- uti lingua nůncupassit, ita ius esto. 

Též po tom, co zavedeny byly ražené peníze, udrželo se starobylé 
nexum, zachovávajíc i na dále formu jednání, quod per aes et libram ge~ 
ritur, avšak stalo se zápůjčkou »imaginární«, při které reální vyplacení 
zapůjčených peněz nebylo více součástkou právního úkonu zavazovacího. 
Ale vedle méně obřadné stipulace a expensilace vymizelo ' nexum úplně 
z právního života již drahnou dobu před koncem republiky. 

I) Výraz ten v širším smyslu znamená všeliký právní úkon per a e set li b r a m. 
2) Zdá se, že s původním nexem bylo spojeno, jako s primitivní obligací vůbec , 

podrobení vydlužitele resp. někoho z jeho familie moci zapůjčitelově; soudí se, že onen 
byl v poddanství, in c a u s a man c i p i, dokud vydlužený obnos nebyl vrácen nebo 
obligatem odpracován, čímž nastávala ne x i I i ber a t i o. Odstranění tohoto primitivního 
nexa jest některými připojováno k zákonu Poetiliovu. 
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II. Splnění obligací peněžných, obzvláště osvobození od závazku z nexa 
( nex'i liberatio), uskutečňovalo se před tím, než bylo užíváno peněz ra~ 
žených, per aes et libram. Věřitelovi byla odvážena měď před libripendem 
.a pěti svědky a dlužník prohlásil určitými slovy splnění svého dluhu a svoje 
o svobození od závazku. Zavedením ražených peněz stala se solutio per 
',a es et libram jakožto imaginaria solutio for e m n Ý Mo úkonem, jenž musil 
přistoupiti k reálnému placení, měly~li zrušeny býti obligace z nexa a ně~ 
.k teré jiné obligace staršího práva, ale dlužníka též osvobo"Zoval, jestliže byl 
vykonán bez reálného plnění. Když pak byla přiznána časem reálném~ pla~ 
,cení o. sobě moc samostatně zrušiti obligaci, vyskytuje se solutio per aes 
,et libram jen jako forma prominutí dluhu. Formy této bylo užito jmenovitě 
pii obligaci ex causa iudicati a z legata per damnationem, jímž odkázána 
byla určitá kvantita. V Justinianově právu nexi liberatio se nevyskytuje. 

§ 171. 

Fl DUCIA. 

Možné byly mancžpatio nummo uno a in iure ' cessio, při kterých na~ 
byvatel prohlásil, že nabývá věci fidi fiduciae causa. Stal se vlastníkem, 
měl však obligační povinnost, vlastnictví naň převedené zase postoupiti 
převodcovi (fiduciantovi) v určeném případě. Kdy pro nabyvatele (fidu~ 

. ,ei áře) nastává povinnost vrácení (remancžpatione) nebo jiného nakládání 
's věcí svěřenou, řídilo se účelem, za kterým fiducia byla zřízena, a bylo 
určeno v bezforemné, vedle mancipace nebo injurecesse stojící úmluvě 
,(pactum conventum) a uvedeno v listině, která byla , zřízena o mancipaci. 
Obzvláště bývala fiducža konána nejen cum, creditore pignoris , iure, t. j. 
k zástavnímu pojištění věřitele, nýbrž i cum amico, t. j. k tomu konci, aby 
fiduciář věc uschoval, jí bezplatně užíval a p . Bylo též lze učiniti fiducii 
's úmluvou, že fiduciář má věc jemu mancipovanou převésti na třetí osobu 
nebo mancipovaného jemu otroka na svobodu prop1,-lstiti. Fiducža sloužila 
takto stejným účelům, jako později uznané kontrakty pignus, depositum, 
commodatum a mandatum. ' 

Žalovatelnou stala se fiduciární úmluva již velmi záhy, a' to obyče~ 
jovým právem., přiléhajícím k zákonu XII , tabulí. V procesu s písemnými 
fo rmulem.i jest proti fiduciářovi propuštěna actio fiduciae directa , podle 
které měl soudce hlavně zjistiti, zdali fiduciář jednal, »ut inter bonos bene 
agere oportet et sine fraudatione« . Odsouzení mělo vzápětí 'infamii fidu~ 
ciářovu . . Actio fiduciae directa směřuje k tomu, aby fiduciář zpět převedl ' 
vlastnictví věci obdržené (nebo propustil otroka), aby vydal veškerý pro~ 
5pěch z ní těžený a nahradil škodu jím zaviněnou. odpovídaje za dolus. -
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F i d u c i á ř zase mohl actione fiduciae contraria dojíti náhrady za náklad. 
učiněný na věc, a za škodu, kterou vzal vinou druhé strany. Obě ~ctiones 
náležejí mezi iudicia bonae fidei. - Usureceptio {lduciae, o které pOjednáno 
bylo v právu zástavním, vyskytovala se při fiducii vůbec, zvláště i při fiducia 
cum amico, při této bez dalšího. . . 

Fiducia zůstala vždy vázána na mancipaci nebo injurecessi. Pactum 
fiduciae, připojené k pouhé tradici, nebylo žalovatelným. I nestala se fi~ucia 
nikdy přístupnou peregrinům a nebylo lze jí užíti na pozemky prOVInční. . 
Vymizela s mancipací a injurecessí. V J ustinianském právu není jí již po::< 
přáno místa. 

B. KONTRAKTY VERBÁLNÉ A LITERÁLNÉ. 

§ 172. 

STIPULATIO. 

I. Kontrakty verbálné jsou stipulatio, iurata promissio operarum, je::< 
diný to případ slibné přísahy v Římě, a dotis dictio. 1 Stipulatio náleží ke· 
zřízením obecného majetkového obchodu právního. Jest to obligační smlouva~ 
učiriěná mezi přítomnými ústní otázkou a odpovědí. Otázku činí (stipulari)~ 
kdo chce býti věřitelem (stipulator, reus stipulandi), k ní musí ten, který 
má se státi dlužníkem (promissor, reus promittendi), odpověděti neodkladně,. 
přisvědčuje otázce (promittere). Tato forma měla v zápětí, že hluší a němí 

. nebyli způsobilí stipulace a že stipulatio nemohla býti učiněna mezi nepří::< 

tomnými. 
II. Nejstarší forma stipulační jest sponsio s formu1í »Dari spondes? 

spondeo«. Sponsio jest zřízením práva civilního a proto obmezena na ob::< 
čany římské.2 Záhy vstoupila vedle sponse, vyhrazené občanům římským,. 
stipulatio, přístupná též peregrinům, jen že při té!o bylo třeba užíti jiných 
f~rmulí, jako formulí »Fidepromittis? Dabis ?«. Casem stipulační formule 
byly rozmnoženy a staly se volnějšími a volnějšími, takže stipulatio .žádala 
již jen formy přímé ústní otázky a odpovědi a mohla býti učiněna nejen 

1) Poslední dvě smlouvy činí se jednostranným ústním prohlášením toho, který 
se zavazuje smlouvou, a slouží jen k uskutečnění některých zvláštních hospodářských 
účelů, souvisejících s poměry rodinnými. Vylíčeny budou obě místněji v právu rodinném. 

2) Podle domněnky, do nedávna téměř všeobecně přijaté, byla s po n s i o původně 
přípověď, stvrzená úkonem sakrálním (obětí nápojovou, mtov&ij, nebo .pod.), zakládající 
v této podobě jen náboženský, pod ochranu bohů poručený závazek, jenž ještě za 
dob XII tabulí nebyl žalovatelným, a byla teprve později, záležejíc pak již jen v ústní 
smlouvě s formulí »D a r i s p o n des? s po n de 0«, uznána též od práva světského. 
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j akýmikoli slovy latinskými, nýbrž i kterýmkoli jazykem. Ba odpověď 
mohla se státi jinou řečí nežli otázka, předpokládajíc ovšem, že se pro~ 
hlášení stran shodovala co do podstatného obsahu a že strany sobě roz::: 
uměly. Císař Leo zrušil konečně (472 po Kr.) náležitost přímé, osobní 
otázky a slovné shody mezi otázkou a odpovědí úplně; ke stipulaci stačí 
odtud ústní dohoda. 

Bylo zvykem o stipulaci sepsati 1 i s ti n u (cautio) .l Listina taková slou::: 
žila jen k pojištění důkazu . Ale časem byla zvýšena právní důležitost formy 
písemné, jak se zdá, vlivem práva řeckého, v němž právní závaznost smluv 
závisela ode dávna na písemném zřízení jejich. Od konce druhého století 
po Kr. 2 platilo, že je:::li v listině dosvědčen ústní slib (promissio), má se 
pokládati za to, že jej předcházela náležitá otázka ústní. J u s t i n i a n pak 
ustanovil, že když ve stipulační listině strany byly uvedeny jako přítomny, 
má to býti pokládáno naprosto za pravdu, a připustil proti tomu pouze 
odvod, že jedna strana nebyla po celý den, kdy listina byla sepsána, vůbec 
přítomna v obci, ze které jest datována listina. Jakkoli ·takto v pozdějších 
dobách sepsání dovedlo fakticky nahraditi ústní jednání stipulační, byla 
pokládána za právní základ závaznosti stipulace přece ještě od Justiniana 
verba, nikoli písmo (litterae). 

III. Podle toho, zdali před m ě tem obligace stipulační jest nějaké 
certum nebo incertum bývá rozeznávána stipulatio certa a stipulatio incerta. 
Původně byly platné pouze stipulationes certae. Teprve po delším čase 
mohlo býti platně stipulovállo též všeliké incertum, jmenovitě též fa cere 
všeho druhu i non facere . Právní a hospodářský ú čel, který strany mohou 
uskutečniti sti'pulační obligací (causa obligandi) , může býti tak rozmanitý 
jako causa smluv, jimiž poskytuje ten onomu majetkovou hodnotu vůbec . 
Může býti jmenovitě causa credendi, donandi, dotis constituendae, solvendi. 
T éž sloužila stipulatio k tomu, aby byla uskutečněna novace nebo utvrzena 
smlouva nebo pojištěna obligace. 

Ježto tedy stipulatio byla přístupna všelikému možnému obsahu smlou~ 
vy obligační, bývala úmluvám nejrůznějšího obsahu dávána platnost verbá.l::: 
ného kontraktu tím,. ž-e -byly 'uvedeny ve formu stipulační. Za císařství stalo 
se pak víc a více zvykem, že strany, když již byly učinily oblig~ční úmluvu, 
předsebíraly ještě stipulaci, kterou bylo slíbeno povšechnými slovy splnění 
převzatých závazků. V listině, zřízené o smlouvě, byla pak po vypsání jedno::: 
tlivých smluvených závazků připojena závěrečná doložka stipulační, na pře 
»Haec quae supra scripta sunt ea ita dari fieri 'stipulatus est . P. Maevius , 

1) Lecta est cautio huiusmodi : »Lucius Titius scripsi me aeeepisse a Publio Maevio 
q uindedm mutua numerata mihi de domo et haee quindecim proba reete dari Kalendis 
fu turis stipulatus est Maevius Publius. spopondi ego Ludus Titius.« D. 12, 1, 40 pro 

:1) Podle novějších badání zdá se, že teprve v praxi doby poklasické. 
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spopondit L. Titius.« Stipulatio, přistupujíc tu k původní smlouvě pouze 
jako stipulatio a k ce s s o r i c k á, nikoli jako novacní, sloužila k tomu, aby 
nároky vzcházející z původní smlouvy byly pojištěny, nikoli aby , byly 
zrušeny. Nároky ty'to mohou pak býti k platnosti přiváděny buď žalobou 
z původní smlouvy nebo žalobou stipulační. Byla::li však uspokojena pohle:: 
dávka z jednoho z těchto kontraktů, zaniká též pohledávka z druhého .. 
O zvláštním poměru stipulace k zápůjčce promluveno bude ve výkladech 
o mutuu. 

IV. Stipulatio jest právní jednání a b str a k t ní; v ní samé může sice,. 
ale' nemusí býti uvedena causa obligandi a právní plaťnost stipulace neopírá 
se v tomto případě o její kausu. Původně stipulatio byla dokonce naprosto 
nezávislou na své kause. Podle pozdějšího vývoje právního mohl promissor 
nedostatek objektivné kausy obligandi 'k platnosti přivésti dílem obranou 
(exceptio do li, sc. generalis) proti žalobě stipulační, dílem i žalobou (con:: 
dictione incertz') směřující k prominutí stipulačního dluhu acceptilatžone 
(doleji VI). Ale tu musil promissor jak subjektivnou kausu, taki nedostatek 
objektivné kausy sám dókázati. Řečené platí jmenovitě o tom případě, když. 
promissor odporoval stipulaci tvrdě, že zavázal se k slíbené částce peněžné~ 
předpokládaje, že ji obdrží jako zápůjčku, že však v pravdě · peníze nebyly 
jemu vyplaceny. V případech, kde exceptio doli se nepřipouštěla, jako na:: 
proti rodičům nebo patronům, v pozdějším klasickém právu. kdykoli toho 
žalovaný žádal, byla tu na místě exceptionis doli promissorovi proti stipu:: 
latorově actio certae creditae pecuniae dána exceptio in factum, zvaná 
exceptio non numeratae pecuniae. Podle klasického práva jest i ťu na promis:: 
sorovi, aby ,dokázal vadnost kausy, tedy tu okolnost, že zápůjčková částka 
peněžná jemu vyplacena nebyla. 

Na počátku 3. století po Kr. nebo spíše až v době poklasické, jélk novější 
badání ukazuje, došel platnosti názor změněný. Byla::li stipulatio, za příčinou 
zápůjčky učiněná, v odpor vzata pro nevyplacení částky zápůjčkové, nále:: 
želo s tip u I a to r o v i dokázati, že peníze vyplaceny byly. Soudní stjžnost 
promissorova na nevyplacení peněz, nechať se stala obr a n o u nebo ž a 10:: 

b o u, zove se tu querela non numeratae pecuniae. Vedk toho, že byla pro::: 
středkem, kterým bylo lze. naříkati stipulaci a jí odníti moc abstraktně zava:: 
zující, querela non numeratae pecuniae měla též zvláštní procesnou platnost. 
Při stipuladch, učiněných za příčinou zápůjčky, bývalo totiž obvyklé, že pro::: 
missor vydal vlastnoruční přiznání (chirographum) o stip'ulaci a o obdržení 
částky zapůjčené. S querelou non numeratae pecuniae byl pak spojen ten 
účinek, že ona odnímala onomu písemnému přiznání o obdržení peněz za:: 
půjčených moc důkazovou, takže stipulator byl donucen dokázati skutečné 
vyplacení oné částky jinými prostředky důkazními. Císařskými konstitucemi 
byla querela non numeratae pecuniae podrobena promlčení, původně, jak se 
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zdá, jednoročnímu, později pětiletému, za J ustiniana dvouletému. Promlčení 
to přetrhuje se též oh r a z e ním promissorovým, průhlášeným na soudě 
nebo 'zaslaným stipulatorovi písemně. Prošla::li lhůta promlčecí, nejsouc 
přetržena, má to v zápětí jednak, že nelze již bráti v odpor stipulace pro 
nevyplacení sumy zápůjčkové, jednak, že chirographum (dluhopis) nabývá 
naprosté moci důkazové. 

Abstraktní stipulace byla zeslabena v Justinianském právu . ještě s jiné 
stránky. Byla::li t0tiž stipulační listina t. zv. cautio indiscreta, t. j. listinou, 
ve které causa obligandi zvláště vytčena nebyla, musil, jestliže pro m i s s o r 
bral stipulaci v oďpor pro vadnost kausy, stipulator dokázati kausu. 

V. Stipulatio jest smlouvou přísně jednostrannou. Stipulator jest vě:: 
řitelem, promissor dlužníkem. Ex sfipulatione certa přísluší actio certae 
creditae pecuniae nebo condictio de certa re, ex stipulatione incerta pak 
actio incerti ex stipulatu. Všecky tyto actiones jsou iudicia stricta. Ale 
byla::li stipulaci připojena clausula doli (»ei rei promissionique dolum malum 
abesse abfuturumque esse«), zakládala se tím též při stipulationes certae 
vždycky actio incerti ex' stipulatu a byl soudce zmocněn spravovati se více 
vlastním smyslem úmluvy nežli siovným zněním stipulace, aniž však tím 
toto iudicium bylo úplně na roveň postaveno bonae fidei iudiciis. 

VI. Snad byla verborum obligatio zrušena původně jen, když byl 
vykonán vedle reálného splnění foremný contrarius actus. Tím bylo zde 
acceptum facere, jež označuje se též výrazy acceptum fere a acceptilatio. 
Jest to smlouva, učiněná ve formě ústní otázky a odpovědi, kterou věřitel 
přiznává dlužníkovi, že obdržel a má dlužné ' plnění: Quod ego tibi promisi, 
habesne acceptum? (dlužník) habeo (věřite!). Ale zajisté nabylo reálné 
splnění (solutio) naproti verbálné obligaci již velmi záhy samostatné moci 
zrušovací. Odtud byla pak acceptilatio, pokud jí nebylo ' užito jako pouhé 
kvitance o přijatém reálném splnění, abstraktní smlouvou o pro min u t í 
obligace verbálné, jejíž causae mohly býti rozmanité. Od římských právníků 
bývá též acceptilatio pojímána jako imaginaria solutio 1 a bývají jí pak při" 
znávány v mnohých směrech stejné právní účinky, jako má reálná solutzo. 
Zejména acceptilatio zrušuje obligaci se všemi vedlejšími právy 2 a jest 
neplatna, je::li učiněna pod výminkou neb s lhůtou počínací neb končící. 

Akceptilace lze užíti pouze na verborum obligationes. I bylo, když 
šlo o prominutí obligace jiného druhu, potřebí, aby tato' byla prve no:: 
vací přemenena na obligaci stipulační. Právník C. A q u il i u s G a II u s 
vytvořil zvláštní stipulačni formuli, zvanou stipulatio Aquiliana, jíž bylo 

. 1) Pupillus, který bez spolupůsobení po'ručníkova nemůže reálně svého závazku 
splniti, může se dáti osvoboditi i bez spolupůsobení poruč~íkova akceptilací, neboť v ní 
jest jen splnění imaginární. Cf. D. 46, 3, 14, 8 a D. 46, 4, 2. 

2) J de~1i o korreální závazek, zrušuje jej pro všechny korreální dlužníky. 
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lze všechny právní nároky jedn~ osoby naproti druhé převésti na jedinou 
stipulační obligaci k tomu konci, aby tato byla zrušena akceptilací na to 
předsevzatou.1 

§ 173. 

STIPULATIO POENAE. 

I. Stipulací lze si vymíniti určité plnění, jmenovitě zaplacení částky 
pe něžné, jako pokutu pro ten případ, když by některé jiné slíbené plnění 
nebylo vykonáno (stipulatio poenae). Mluvíme tu o p o k u tě s m I u vn í 
neboli k o n ven ční. Stipulatorovi má obavou promissorovou před pro" 
padnutím pokuty býti dána větší jistota, že obdrží ono slíbené plnění, 
z jehož opominutí by vzešla · promissorovi . povinnost zaplatiti pokutu 
smluvní. Pro ten případ pak, když by ono první plnění přece jen nebylo 
uskutečněno, poskytuje stipulatio poenae věřitelovi výhodu, že místo co 
by pro nesplnění smlouvy domáhal se plnění neurčitého (náhrady škody), 
jehož objem prokázati bývá mnohdy velmi nesnadno, bude moci přivésti 
k platnosti stipulační nárok na (peněžnou) pokutu, pevně určenou. Sti" 
pulatio poenae sloužÍ takto k u t v r z e n í jiné s m I o u v y obligační (nebo 
i osvobozovací, jako pakta de non petendo, nebo i věcné) a má proti smlouvě 
této povahu akcessorickou. J e"li hlavní smlouva neplatna, bývá zpravidla 
neplatna i stipulatio poenae. Odchylkou odtud jest promissio poenae platna, 
slíbil"li kdo plnění, které nemá hodnoty majetkové pro věřitele, nebo jed" 
nání třetího nebo plnění ve prospěch třetího a pro případ, že by se ne" 
stalo, co bylo slíbeno, pokutu.2 

Od slibu 'konvenční pokuty ve vlastním srn. lišiti jest smlouvu, kterou 
si kdo dá slíbiti plnění částky peněžné pro případ ten, že to ono jiné 
jedná~í nebude uskutečněno, aniž jednání toto samo jesťpředmětem obli" 
gačním, na př. stipulací: »si fundum non dederis, centum dare spondes?« 

1) Est proclita stipulatio, quae vulgo Aquiliana appellatur, per q uam stipulationem 
contingit, ut omnium rerum obligatio in stipulatum deducatur et ea per acceptilationem 
tollatur. stipulatio enim Aquiliana novat omnes obligationes et a Gallo Aquilio ita com" 
posita est: »Quidquid te mi hi ex quacumque causa dare facere oportet oportebit prae: 
sen s in diemve quarum rerum mihi tecum actio quaeque abs te petitio. vel adversus te 
persecutio est erit quodve tu meum habes tenes possides possideresve dolove malo fecisti , 
quo minus possideas : qllanti quaeque earum rerum res erit, tantam pecuniam dari sti: 
pulatus est Aulus Agerius, spopondit Numerius Negidius.« (18, 1) »quod Numerius Ne: 
gidius Aulo Agerio promisit spopondit, id haberetne a se acceptum, Numerius Negidius 
Aulum Agerium rogavit, Aulus Agerills Numerio Negidio acceptum fecit.« I. 3, 29, 2 ; 
D. 46, 4, 18, 1. Florent. 

2) K výjimkám těmto druží se sti p ul a t i o po e na e, kterou se zabezpečovalo 

splnění hlavního závazku směřujícího k incertum, obzvláště k facere nebo non 
fa cer e, v dobách, kdy s tip u I a t i o in cer t a nebyla ještě žalovatelna. 
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na rozdíl od dvojité stipulace: »{undum dari spondes? si non dederis centum 
dare spondes?« V případě tom činí se jed i n á smlouva, samostatná, na 
výmince závislá poenae stipulatio, která se spravuje prostě právem výminky.1 

II. Kdy smluvená pokuta pro pad n e (poena committitur), řídí se 
obsahem závazku hlavního. Směřuje"li hlavní obligace k o p o m í jen í, 
propadne pokuta, jakmile dlužník učiní ' co činiti neměl. Směřuje"li však 
obligace ke konání p os i t i v n é m u, jest rozeznávati, zdali jest pro ně ur" 

·čena lhůta čili nic. J e"li určena lhůta pro splnění, pokládá se hlavní obli" 
.gaceza nesplněnou, když, jakmile projde lhůta, nebylo splněno. Tu pak 
propadne pokuta, i když dlužník nebyl upomenut a nebyl tím vinen, že 
:záv.azek nebyl splněn v čas, předpokládajíc, ' že příčinou nesplnění nebyl 
věřitel sám. N ení=li určena lhůta, propadne pokuta, jestiiže plněno býti 
mohlo, ale nebylo. V případě tom může však zavázaný zprostiti se od 
plnění pokuty, splní"li hlavní závazek do litiskontestace. Splnění částečné 
nedovede zabrániti, by nepropadla celá pokuta, leč by byl úmysl stran, 
.aby částečné splnění odvrátilo pokutu částečně. I má stipulatio poenae 
v zápětí jakousi nedílnost plnění . zejména pro více dědiců stipulatorových 
nebo promissorových. Obzvláště budou, i když z více dědiců promisso" 
Tových jen jeden nesplní hlavní závazek, zavázáni zaplatiti pokutu zpra" 
vidla všichni, ovšem jednotliví pouze pro parte. 

III. Co do ú é i n k ů, jež propadnutí pokuty má na hlavní závazek, 
jest rozeznávati, je"li hlavní smlouva, ke které připojena byla stipulatio 
poenae, sama také stipulací anebo contractus bonae {idei. V prvém případě 
mohl podle pozdního práva klasického věřitel požadovati pouze pokutu.2 

Přistoupila"li však stipulatio poenae ke kontraktu bonae fidei nebo jiné 
kausálné smlouvě, jest věřiteli necháno na vůli, požadovati buď splnění 
hlavního závazku žalobou z hlavní smlouvy nebo plnění propadlé pokuty 
žalobou stipu]ační.3 Provedl"li věřitel z těchto konkurrentních žalob jednu, 
připouští se v právu J ustinianském, · by žalobou druhou domáhal se toho, 
'oč by jí bylo lze dosíci více, nežli onou. 

1) Si ita stipulatus sim »si fundum non dederis centum dare spondes?« sola centum 
i n stipulatione sunt, in exsolutione fundus. D . 44, 7, 44, 5. Paul. »Centum« jest jediným 
předmětem obligace, ale dlužník, aby se zbavil této obligace, má alternativam facultatem 
.splniti druhý předmět, v tomto případě pozemek. 

2) Si navem fieri stipulatus sum et, si non feceris, centum, videndum, utrum duae 
s Hpulationes sint, pura et condicionalis, an existens sequentis condicio non to11at priorem? 
·an vero transferat in se et quasi novatio prioris fiat? quod magis verum est. D. 44, 7, 
-44,6 Paul. V právu ]ustinianskémpovoluje se věřiteli požadovati zároveň pokutu i spl: 
nění hlavní obligace, když tak bylo zvláště umluveno. 

3) Duo societatem coierunt, ut grammaticam docerent et quod ex eo artificio quae" 
stus fe~issent, commune eorum esset; de ea re quae voluerunt fieri, in pacto convento 
societatis proscripserunt, deinde inter se his verbis stipulati sunt: »haec quae supra 
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§ \~ 

ADSTIPULATIO. 

K stipulátorovi mohl přistoupiti ve dle j š í věř i t e.l adstipulando, čímž 
-pro něj vzchází sice solidární, ale jen a k c e s s o r i c k é právo obligační. 
Nebo pohledávka ádstipulátorova, jsouc ustanovena k tomu, aby usnad::
nila uskutečnění pohledávky, hlavní stipulací zřízené, jest na ní závislá. 
Adstipulator dává sobě totéž, co stipulator byl stipuloval, slíbiti od jeho 
promissora, jako slovy »idem dari spondes ?«, čímž se stává vedle stipu::
látora solidárním věřitelem promissorovým a jest pak oprávněn nejen při~ 
jmouti. splnění, nýbrž i žalovati promissora a jemu dluh prominouti. Ale 
ježto právo obligační přísluší jemu pouze ve prospěchu stipulátorově, bude 
povinen to, co jemu splní promissor, vydati stipulátorovi, kterému pro 
tento nárok bude příslušeti proti adstipulátorovi actio mandati directa. 
Proti adstipulátorovi pak, který prominul dluh acceptilatione ze zlého 
úmyslu, příslušela již ze zákona Aquiliova (z 2. kapitoly jeho) actio o ná~ 
hradu škody. Též nenáleží obligační právo adstipulátorovo vlastně do jeho 
jmění! a nepřechází _ tedy na jeho dědice nebo na toho, v jehož rodinné 
moci on jest. Z akcessorické povahy obligace adstipulátorovy se dává, že 
nelze platně adstipulovati, aby bylo plněno více nebo dříve, nežli smí po~ 
žadovati hlavní věřitel, aniž lze předsevzíti adstipulace bezvýminečné. když. 
hlavní obligace závisí na výmince. 

. A dstipulator býval, jak se podobá, v době starší, kdy procesné za::
stoupení bylo vyloučeno, přibírán k tomu konci, aby 'mohl za stipulatora 
pohledávky jeho na soudě dobývati. V době pozdější adstipulator býval 
přibírán jen jťště, když stipulator něl:o stipuloval post mortem suam, aby 
mohl po jeho smrti adstipulator pohledávku přivésti k platnosti. Co obdržel 
výkonem pohledávky, musil pak adstipulator vydati dědicům. 'l Justini~ 
anově právu, podle-kterého stipulatio post mortem suam není již neúčinnou,. 
není již adstipulace. 

§ '-lZ5. 
ADPROMISSIO. 

1. Adpromissor jest, kdo stipulační promissí béře závazek jiného na 
sebe jako d I u žní k ve dle j š Í. Adpromissí zakládá se r u k oje mst v í. . 

scripta sunt, ea ita d~lfi fieri neque adversus ea fieri? si ea ita data facta non erunt, tum 
viginti milia dari?« quaesitum est, an, si quid contra factum esset, societatis actione agi 
posset. respondit : non videri sibi rem in stipulationem pervenisse, sed dumtaxat poenam 
et ideo societatis iudicio agi posse. D o' 17, 2, 71 pr. Paul. 

1) Proto adstipulace, učiněná od otroka nebo od osoby in c a u s a man c i p i i , jest 
naprosto neplatna, adstipulace pak, kterou předsevzal fi li u s fa m i li a s, stane se práv.ně 
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Nebo rukojemství záleží právě v tom, že ve dle vlastního (hlavního) dluž~ 
níka zavazuje se jiný smlouvou pro jeho dluh, aby věřitelovi bylo p o~ 
j i š t ě n o uspokojení pohledávky. Rukojemství má tedy stejný účel jako 
právo zástavnÍ. Vyskytují se tři druhy adpromissorů. K původnímu spon~ 
soru, zavazujícímu se přisvědčením .k otázce »)Idem dari spondes?« přibyl 
později fidepromissor, otázaný formulí ' »)Idem fidepromittis?« a nejnověji 
fideiussor, otázaný slovy »)Idem fide tua esse iubes?« Sponsio omezovala 
se na občany římské, fidepromisslo však i fideiussio byly přístupny též. 
peregrinům . ! Z nich přešla do J ustinianova práva pouze fideiussio . Ačkoli 
účelu rukojemskému slouží v právu klasickém a starším tři · formy adpro,," 
misse, nejsou ani těmi vyčerpána právní jednání rukojemská. Účinek ruko", 
jemský mají krom nich ještě příkaz úvěrný (t. zv. mandatum qualificatum) 
a constituere pro alio (t. zv. constitutum debiti alieni), jež se pak vyskytují 
též v právu Justinianově. 

II. Závazek adpromissorův jest závazkem a k ce s s o r i c kým. Slouží 
k pojištění -obligace hlavního dlužníka a jest na ní závislým. Touto akces", 

účinnou teprve, když a d s tip u I a t o r vystoupí z moci otcovské, nebyv postižen ca pit i s 
cl e min u t i o n e. 

1) Římský stát a městské obce dávaly si k pojištění svých pohledávek zastaviti od 
svých dlužníků rukojmě (p r a e des) a pozemky (p r a e cl i b u spr a e d i i s q u e c a ve r e). 
Pr a e des byli zastavováni ve formě ústní otázky magistratovy a odpovědi otázaného, 
že chce býti praes (»praes sto«), pozemky pak zápisem (praedia su bsignare). 
Pr a e des byli, když zástavce nesplnil státu nebo ~bci své povinnosti, zavázáni samo:::. 
jedinní, nikoli vedle nich též zástavce, leč by se byl zavázal sám také jako i cl e m p r a e S . 

Nebyla"li pohledávka. státní (obecní) splněna včas, byl příslušný magistr~t oprávněn 
praedes praediaque vendere, t. j. pohledávku, kterou měl stát nebo obec za 
rukojměmi, postoupiti za peněžnou úplatu soukromému podnikatelovi (p r a e cl i a t o r), 
jemuž bylo pak zároveň propůjčeno vlastnictví zastavených pozemků, ale pouze k po" 
j ištění obligace praediatorovi postoupené. I byl p r a e d i a t o r zavázán, po uspokojen í 
postoupené pohledávky převésti vlastnictví pozemků zase na zástavce. Jako při fiducii , 
byla i strany pozemků, přiřčených praediátorovi, dřívějšímu vlastníkovi propuštěna u s u" 
rec e pti o, jenže u s u rec e pti o ex p r a e d i a tur a žádala dvouleté držení pozemku. 
Nejnověji byla vyslovena domněnka (Mitteis), že s p o n s i o práva soukromého a podobně 
parallelní latinskodtalské zřízení, f i dep r o m i s s i o, není, jak obecně se soudilo, původu 
sakrálního, nýbrž vyvinula se napodobou veřejnoprávního p r a e d i b u s c a v e r e. Také 
s p o n s o r nejstaršího práva zavazoval se prý za jiného nikoli jen akcessoricky vedle něho , 
nýbrž jako samojediný dlužník. Polem takového pojištění byl prý původně proces, jemuž 
také p r a e des nebyli cizí (p r a e des s a c r a m e n t i, p r a e des 1 i ti set v in d i ci a rum ~ 
G a i. 4, 16), později pak i právní obchod mimosoudní. Časem stávalo se i při s po n s i o. 
že také vlastní dlužník s sebou se zavazoval jako s po n s o r. V pozdějším dalším dějinném 
vývoji pak vlastní dlužník, slibuje sponsione, stal se hlavním dlužníkem, spo n:::. 
s o r e s však, zaň vedle něho se zavazující, byli pouhé a c c e s s i on e s hlavní obligace. 
Srv. § HO, 1., odst. druhý. Pojmové rozlišení hlavního dlužníka a ručitele vedlo pravo", 
vědu prímo k formulaci , že dlužník nemůže se státi vlastním rukojmím : »non intellegi 
potest, ut quis pro 'se Hdeiubendo obligetur.« (D 46, 1, 21, 2 Afr.) 
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sorickou povahou svou liší se obligace, vzcházející z adpromisse, od pa:: 
sivné korreality. Sponsio a fidepromissio shodují se v tom, že obligace, 
kterou mají pojistiti, musí býti verborum obligatio, a jsou druhdy platny, 
i když závazek hlavního dlužníka jest právně neúčinný.1 Fideiussio však 
předpokládá vedle sebe jen vůbec nějakou obligaci, nechať tato povstala 
ze kterékoli skutečnosti. Též pro obligaci budoucí může se platně zaručiti 
fideiussor. Ale obligace hlavní musí býti obligací právně - platnou, byť 
i jen jako obligatio naturalis.2 E~ceptiones, příslušející hlavnímu dlužní", 
kovi, propouštějí se též fidejussorovi, ač jestliže nejsou exceptiones personae 
cohaerentes. Věděl:::li však, fideiussor v době, kdy se zaručil, o okolnosti, 
pro kterou hlavní obligace jest neplatnou ope exceptionis, nesmí užíti 
obrany hlavního dlužníka. Akcessorita obligace z f i dej u s s e jeví se dále 
v tom, že o b s a h i o b j ,e m hlavní obligace jest rozhodný pro obsah 
i objem obligace fideju ssorovy'. Veškeré změny, nastalé v obsahu obligace 
hlavní, postihují též obligaci fidejussorovu, jmenovitě změny způsobené 
vinou nebo prodlením hlavního dlužníka. Obzvláště jest f i dej u s s o r 
zavázán též pro úroky zákonné, hlavně pro úroky z prodlení, nikoli však 
i pro úroky smluvené, leč by byla fideiussio zvláště vztažena i na ně. 
Jestliže pak nějaká událost zcela nebo z části, ipso iure nebo ope excep'" 
tionis, zruší hlavní obligaci, bude tím zpravidla zrušena stejným způsobem 
i obligatio fideiussoria. 

O všech druzích adpromissorů platí, že za~áže",li se adpromissor plniti 
více, nežli jest zavázán hlavní dlužník, jest taková adpromisse in duriorem 
causam celá neplatná. Naproti tomu může adpromissor se zaručiti in levio", 
rem causam: pro menší částku, nežli jest dlužen hlavní dlužník, nebo pod 
výminkou nebo s lhůtou odkládací, kdežto hlavní obligace jest nezávislá 
na výmince nebo lhůtě.s Vyloučeny jsou ovšem takové, modifikace obli", 
gace rukojemské vůči hlavní obligaci, které by znamenaly změnu předmětu, 
ježto »in aliam rem quam quae credita esl fideiussor obligari non potest« 
Javo!. D.46, 1,42).4 Ke všem druhům adpromisse vztahovala se lex Cot'" 
nelia, jež zapověděla, aby, vyjmouc některé případy, nikdo se nezaručil za 

1) Sponsoris vero et fidepromissoris similis condicio est, fideiussoris valde dissi~ 
milis: (119) na in_ illi quidem llullis obligationibus accedere possunt nisi verborum 
(quamvis interdum ipse qui promiserit, non fuerit obligatus, velut si mulier aut pupillus' 
sine tutoris auctoritate aut quilibet post mortem suam dari promiserit). GaL 3, 118-119. 

2) Fideiussor vero om~ibus obligationibus, id est sive re sive verbis sive litteris 
sive consensu contractae fuerint obligationes, adici potest, ac ne illud quidem interest, 
utrum civilis an naturalis obligatio sit cui adiciatur. Gai. 3, 119 a. 

3) Může se zaručiti alternativně co do dvou předmětů, jež dluhuje hlavní dlužník 
KumuÍativně' může se zaručiti též alternativně s vlastní volbou, kdežto· hlavní dlužník 
jest dlužen ~íce předmětů alternativně s volbou věřitelovou. Srv. D. 46,1,8,7 až ll. 

4) Srv. D. 46, 1, 8, 8. 

372 

téhož věřitele v témž roce za více nežli 20.000 sesterciů. Do J ustinianova 
práva nepřešlo však toto beneficium legis Corneliae. 

III. Ještě v klasickém právu jest věřitel oprávněn podle své libosti 
nastupovati žalobou na hlavního dlužníka nebo na adpromissora, předse:::
vzal",li však litiskontestaci s jedním z nich, byla vyloučena actio proti 
druhému jakožto agere de eadem re. Před nebezpečím zrušení obligace 
fidejussorovy, jež hrozilo z litiskontestace, učiněné s hlavním dlužníkem, 
mohl · se chrániti. věřitel tím, že si dal uděliti od fidejussora příkaz, aby 
napřed žaloval hlavního dlužníka. Neboť v případnosti té mohl věřitel 
nastupovati pro schodek na fidejussora actione mandati contraria. Jiným 
prostředkem pro uvarování se zrušovacího účinku litiskontestace, pro:::
vedené s hlavním dlužníkem, bylo, že od počátku byl přibrán r u k oj mě 
za schodek (t. zv. fideiussor indemnitatis). Jest to fideiussor, který se 
zaručuje jen, na kolik by' věřiteli nebylo lze dobýti svého pohledávání na . 
hlavním dlužníkovi. Žalobou vznesenou na hlavního dlužníka fideiussor
indemnitatis se neosvobozoval. Ale fidejussora tohoto bylo lze vůbec
žalovati s úspěchem jen, když věřitel žalobou proti hlavnímu dlužníkovi 
nebyl 'mohl dosíci plného uspokojení pohledávky. Závazek takového fi:::: I 

dejussora byl tu tedy pod p ů rn ým (subsidiárním) a byl pravovědou 
pojat jako závazek závislý na výmince. l 

J u s ti n i a n odstranil zrušovací účinek litiskontestace jako při pasivní 
korrealitě též při fidejussi (r. 531).2 Později (v novele 4. z r. 535) uděli~ 
fidelussorovi t. zv. beneficium excussionis s. ordinis, podle kterého má 
věřÚ:el vymáhati splnění obligace prve na hlavním dlužníkovi, a to žalobou,. 
a smí teprve, když by na tomto nemohl dosíci splnění, přjkročiti k ru:::
kojmovi. Obligace z fidejuse stala se tím po zákonu závazkem pod p ůr",' 
n Ý m. Beneficium excussionis nemá místa, jestliže hlavní dlužník jest ne~
přítomen, rukojmě však přítomen, a rukojmě pak nepostaví dlužníka k soudu_ 
ve lhůtě soudem ustanovené. 

IV. Splnil:::li sponsor dluh rukojemský a hlavní dlužník mu nenahradil 
do 6 měsíců, co byl zaň zaplatil per aes et libram (depensum), propustila 
lex Publilia sponsorovi proti hlavnímu dlužníkovi k provedení nároku na 

1) Decem stipulatus a Titio postea, quanto minus ab eo consequi posses, si a Maevio
stipularis, non sunt duo rei Maevius et Titius eiusdem obligationis, sed Maevius sub
condicione debet, si a Titio exigi non poterit: igitur nec Titio convento Maevius libe~ 
ratur, nec Maevius pendente stipulationis condicione recte potest conveniri:a Maevl0, 
enim ante Titium excussum non recte petetur 0.45, 1, 116. Paul. 

2) Sancimus nullo modo electione unius ex fideiussoribus vel ipsius rei a1terum, 
liberari, vel ipsum reum fideiussoribus vel uno ex his electo liberationem mereri, nisi 
satisfiat creditori, sed manere ius integrum, donec in solidum ei pecuniae persolvantur 
vel alio modo satis ei fiat. § 2. Idemque in duobus reis promittendi constituimus C. 8" 
40, 28, 1, lustinian. 
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n á hra d u zaplaceného (nárok postižný, regres) bez dalšího legžs actionem 
per manus iniectionem (pro iudicato). V procesu s písemnými formulemi 
přísluší místo toho actio depensi, jež infitiando crescžt in duplum. Zdali 
v šak fidepromissor nebo ficf.eiussor, splniv dluh rukojemský, může se pro to 
hojiti na hlavním dlužníkovi, závisí na právním poměru, ze kterého ruko~ 
jemství bylo převzato. Jestliže fidepromissor nebo fideiussor se zaručil, maje 
úmysl darovati, nebo ve svém vlastním prospěchu nebo proti vůli hlavního 
dlužníka, nemá práva postižného (regressus). Podstoupil~li však rukojem~ 
ství, jak oby~ejně bývá, k příkazu nebo s přivolením hlavního dlu'žníka 
nebo jako jednatel bez příkazu nebo jako společník, může vykonati postih 
actione mandati nebo negotiorum gestorum contraria nebo actione pro 
socžo. Rukojmě bude moci se hojiti na hlavním dlužníkovi i v tom případě, 
když zaplatí, nevěda beze své viny, že hlavní dlužník není zavázán, nebo 
když věřitel promine nebo třetí splní dluh z té příčiny, aby daroval ruko~ 
jmovi. Druhdy jest rukojmě oprávněn žádati na hlavním dlužníkovi, aby byl 
zproštěn rukojemského závazku, prve než zaplatil, a to, jestliže jest již od~ 
souzen nebo jestliže hlavní dlužník otálí se zapravením dluhu přes míru 
nebo promrhává svoje jmění. - Rukojmovi může k pojištění regresu zavá" 
zati se zase rukojmě (r u k oj měn á v r a t n ý). 

Fideiussor má v pozdním právu klasickém t. zv. beneficium cedendarum 
actionum, t. j. může žádati na věřiteli, aby jemu za to, že zaplatí, postoupil 
svoje nároky proti hlavnímu dlužníkovi zároveň s právy vedlejšími. l 

V. Závazek adpromissorský po m í jí způsobý, kterými zrušují se obli" 
gace vůbec, krom toho z těchto zvláštních důvodů: 

1. Zanikne~li závazek hlavní, byť i jen ope exceptionis, tak že nezbude 
ani obligatio naturalis, pomine pro akcessorickou povahu svou též závazek 

.adpromissorův.2 In integrum restitutio, kterou vymohl hlavní dlužník. 
prospívá též rukojmímu, leč by se byl tento zaručil právě hledě k nezletilosti 
·onoho. U činil~li fidežussor vinou svou nemožným splnění hlavní obligace. 
obzvláště zničil~li vinou svou obligační předmět, osvobozuje se tím hlavní 
dlužník od svého závazku. Starší právníci klasičtí měli za to, že v případě 
tom ~aniká též obligatio ex causa fideiussoria. Podle jedněch nezbývala tu 

'věřitelovi leč actio doli proti fidejussorovi, podle jiných měla jemu býti dána 
actio (ex stipulatu) utilis. Pozdější právníci však zastávají, že tu trvá obligatio 

1) eum quis ab uno ex fideiussoribus aeeepta 'peeunia praestat actiones, poterit 
q uidem dici, nullas iam esse, eum suum pereeperit et pereeptione omnes liberati sunt, 
.sed non ita est : non enim in solutum aecipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit. 
D . 46, 1, 36. Paul. 

2) Jen když ze skutečnosti osvobozující vzešla hlavnímu dlužníkovi pouze ex e e pti o 
per s o n a e e o h a e r e n s, odepírá se obrana fidejussorovi buď na dobro. jako ex e e pti o 
z beneficia eompetentiae, nebo z eessio bonorum, nebo alespoň v tom případě, 
j estliže nemá regresu proti hlavnímu dlužníkovi. 
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e x causa fideiussoria, takže může býti fidejussor bez dalšího žalován actione 
e x stipulatu. 

2. Confusžone, nastalo u v ten způsob, že dluh hlavní a závazek ruko~ 
j emský sejdou se v jedné osobě, zaniká obligatio fideiussoria, leč by byla 
účinnější nežli obligace hlavní, na př. jsouc žalovatelnou, kdežto hlavní 
.závazek jest obligatio naturalis. . 

3. Závazek sponsorův a fidepromissorův pomíjí k~om toho též smrtí . 
rukojmovou a podle zákona Fu r i o v a uplynutím dvou let. 

VI. Zaručilo"li se víc e adpromissorů za tentýž dluh, byli původně 
právi solidárně, a splnil~li jeden z nich celý dluh, nemohl žádati na ostatních 
poměrné náhrady. V tom i v onom směru byly časem poskytnuty úlevy, ale 
ne všem druhům adpromissorů stejné. Podle lex Furia de sponsu, jež však 
platila pouze pro sponsory a fidepromissory zavázavší se v ltaiii, jest obligace 
rukojemská ode dne dospělosti dluhu sama sebou rozdělena mezi společný~ 
mi sponsory nebo fidepromissory a každý z nich, zavázán pouze pro parte 
v idli. Krom toho dála [ex Furia proti věřitelovi pro tQ, čeho by dobyl na 
rukojmovi nad pars virilis, manus inžectžonem pro iudicato, jejíž místo 'pak 
v procesu s písemnými formulemi zaujala actio legis Furiae. Lex Appuleia 
pak ustanovila, že sponsor nebo fidepromissor smí se pro to, oč zaplatil více, 
nežli by připadlo naň rozdělením dluhu podle hlav (pars virilis), hojiti na 
svých spolurukojmích.1 Avšak ze sponsí a fidepromissí, které byly podstou~ 
peny v provinciích, ručil každý z více rukojmů i na dále solidárně, jsa účasten 
pouze úlevy, zavedené zákonem Appulejoyým. K zabezpečení výhod zákonů 
Appulejova a Furiova nařídila pak ještě lex Cicereia, aby věřitel, přijímaje 
:sponsory nebo fidepromissory, jim oznámil před svědky, za jaký dluh se 
mají zaručiti a mnoholi rukojmů hodlá přijmouti. N estalo~li se tak, mohou 
rukojmové dáti to soudně zjistiti do 30 dnů (praeiudicium »an ex lege 
Cicereia praedictum sit«) a dosahují tímto propuštění z rukojemství. 

. K f i dej u s s o r ů m nevztahovaly se uvedené leges. Obzvláště byl, 
:když více ' fidejussorů zaručilo se za týž dluh, každý z něho práv in solidum . 
.a neměl, když zaplatil celek, samostatného regresu proti spolufidejussorům . 
Teprve eplstula diví Hadriani nařídila alespoň, že věřitel má býti donucen 
na žádost žalovaného fidejussora, aby rozdělil žalobu mezi něj a mezi ostatní 
:spolufidejussory, kteří v době litiskontestace jsou přít o mni a s c h o. pni 
p I a t i ·t i (beneficium dividendae actionis, t. zv. beneficium divisionis). 
Předpis tento byl, jak ustanovilo podrobněji edictum praetorovo, proveden 
v ten způsob, že prokázal"li fideiussor v řízení in iure ,přítomnost spolu~ 
Iukojmů a jejich schopnost k placení ~ byla . proti němu věřitelovi udělena 

1) Srv. Gai. 3, 122: . .. inter sponsores et fidepromissores lex Appuleia q u a n dam 
.s o ci e t a tem introducit. . 
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pouze actio na poměrnou část, určenou podle hlav, a neručil pak fideiussor 
již za části závazku připadající na spolurukojmě, by{ i tito stali se později 
neschopnými platiti. N epodařilo",li se žalovanému 'prokázati již v řízení před 
magistratem solvenci spolufidejussorů, mohl nicméně naléhati na rozdělení 
žaloby, jestliže nabízel záruku za schodek, který by tu byl, když by byli 
žalováni oni confideiussores, nebo mohl žádati, aby udělena byla je.mu 
exceptžo, kteráž by jej osvobodila,1 kdyby dokázal solvenci spolurukojmů~ 
popřenou od žalobce. Druhdy. může fidežussor táhnouti se k beneficiu džvi~ 
sionžs, byť i závazek spolurukojmův byl neplatným, jako když podnikl 
rukojemství zároveň se spolurukojměm nebo po něm, nevěda beze své viny 
o neplatnosti jeho rukojemství. - Beneficium divžsionžs nepřísluší fidejus~ 
sorovi, jestliže se jeho zřekl nebo popřel rukojemství obmyslně nebo se 
zaručil poručencovi za poručníka. 

Plnil",li fidežussor více nežli svou část, nemá přímého regresu proti 
konfidejussorům. Ale fidejussoru přísluší t. zv. beneficžum cedendarum 
actžonum, t. j. věřit~l jest zavázán jemu, nabízí::li plniti nad svou část, po~ 
stoupiti své pohledávky, jež má za ostatními rukojměmi. V právu klasickém 
praetor udílel beneficžum toto podle volného uvážení svého a pouze, když 
selhalo beneficžum divisžonžs. Teprve v J ustinianském právu je~t benefžcium 
cedendarum actionum pevným všeobecným právem fidejussorů. 

Za závazek fidejussorův může se zaručiti opět jiný fidejussor (fideiussor 
fidežussoris, pod r u k oj mě). Pro podrukojmího jest první rukojmě (fideius:: 
sor princžpalis) dlužníkem hlavníI?J.2 

/ 

§~. 

LITTERARUM OBLIGATIO. ' 

I. Litterarum obligatio souvisí s knihami příjmů a výdajů, jak byly 
vedeny podle mravu, vzniklého již záhy za republiky. Knihy tyto byly dvojí. 
V jedněch, zvaných adversaria, bývaly všeliké obchody, i když s nimi nebyly 
přímo spojeny příjem nebo výdaj peněz, pro zatím poznamenány ihned den 
ke dni. Z těchto ' zápisníků bývaly pak, a to asi měsíčně, přepisovány peně,:: 
žité příjmy a výdaje do druhých knih, které sluly codices (tabulaeJ accepti 
et expensi a měly povahu knih pokladničních. . 

1) Si contendat fideiussor ceteros sol vendo esse, etiam exceptionem ei dandam »si 
non et illi solvendo sint«. D. 46, I, 28. Paul. 

2) Si fideiussor fuerit principalis et fideiusso~ fideiussoris, non poterit desiderare 
fideiussor, ut inter se et eum fideiussorem, pro se qui fideiussit, dividatur obHgatio: 
ille enim loco rei est nec potest reus desiderare, ut inter se et fideiussorem dividatur 
obligatio. D. 46, I, 27, 4. Ulp. 
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Zápisem do codices accepti et expensi mohla býti podle civilního práva 
zřízena z usnesení stran obligace (litterarum obligatio). Nebo zapsal::li věřitel 
do svého kodexu se svolením dlužníkovým, že tomuto určitá částka peněz 
byla vyplacena (expensum ferre, expensžlatžo),byl tím dlužník, jakkoli vy""' 
placení to skutečně se nestalo, právně vázán zaplatiti věřiteli S1,lmu zapsanou. 
Expensilatione, tedy jednostranným písemným osvědčením věřitelovým (Lit:: 
teris), přistupujícím k bezforemnému usnesení stran, zřizuje se takto přísně 
jednostranná smlouva obligační. Z ní vzchází věřitelovi actio certae creditae
pecuniae .. Expensilatio jest neplatna, jsou",li jí uloženy výminka nebo Čas. 

Popsané expensum ferre bývalo zřizováno k provedení n o v a c e. Po,,", 
savadní obligace byla zrušena zřízením nové, skripturní obligace (nomel1 ' 
transscripticžum). Při tom transcriptio mohla se státi způsobem dvojím, a re 
in personam nebo a persona in personam. Transscržptio a re in personam 
děje se tím, že věřitel peněžnou sumu, kterou jemu někdo jest dlužen, na př. 
ze smlouvy trhové, nájemné, společenské, tomuto, dohodnuv se s ním, připíše 
jako expensum. Na místě dřívější actio venditi, locati, pro socžo vzniká tím 
věřitelovi actio certae creditae pecuniae, tedy iudicium strictum na místě 
iudicii bonae fždei. Transcriptžo a persona in personam pak koná se tím, 
že věřitel peněžnou částku, kterou jemu jeden byl povinen, připíše áruhému 
s jeho svolením za expensum, čímž tento na místě dřívějšího dlužníka jest 
zavázán. - Podobá se, že litterarum obligatžo mohla býti prominuta a k cep'" 
t i I a c í literálnou, t. j. zápisem do kodexů věřitelových, že obdržel, co dluž:: 
ník byl jemu dlužen (acceptum referre nebo ferre). 

G aj u s, zmiňuje se jen o expensilaci, provedené k přeměně obligacíp 

uvádí pouze nomina transscržpticža. Snad vyskytovalo se však též expensum 
ferre, kterým byla teprve zjednána právní platnost a žalovatelnost závazku,. 
smluvenému způsobem právně nezávazným, jako závazku z bezforemné· 
zápůjčky, dokud tato nebyla ještě uznána za kontrakt reálný, nebo zá,-azkw 
z bezforemného slibu darovacího, jenž ještě v klasickém právu nezakládal 
platné obligace. Možná tedy, že expensžlatione mohla býti též zřízena nová 
obligace hned od původu, jako litterarum obligatio. Naproti tomu expensž~ 
latžo sumy peněžné, která byla skutečně vyplacena vydlužitelovi, nezakládá 
v klasickém právu žádné obligace skriptumí a označuje se jako pouhá po::: 
kladniční položka (nomen arcarium). Vždyť tu povstává již tím, že peníze 
na uver dané byly vydlužitelovi hotově vyplaceny (re), podle civilního 
práva platná smlouva, ze které, aniž musí ještě přistoupiti lžtterae, přísluší 
actfo de certa credita pecunža. Zápisem zapůjčené sumy do knih dosvěd~ 
čuje se tu toliko, že obligace byla zřízena. 1 

I) AHa causa est eorum nominum quae arcaria vocantur: in his enim rei, non 
litterarum obligatio consistit, quippe non aliter valent, quam si numerata sít pecunia; 
numeratio autem pecuniae re facit obligationem: qua de causa recte dicemus arcaria.' 
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, Litterarum obligati9 došla platnosti v Římě' drahnou dobu před kon .. 
cem republiky právem obyčejovým jako obligatio iUrls civilis. Nomina 
transscripticia byla obmezena na občany římské .. ' S a b i n u s a C a's s i U's 
připisovali peregrinům alespoň způsobilost státi se dlužníky transscriptione' 
a re in personam, vylučujíce je pouze z transscriptio a persona in per .. 
sah~m. Naproti tomu Prokulian N e r va trval na tom, že obojím druhem 
transscriptionis zavázati lze pouze občany římské. Codices accepti et ex:: 
pensi a s ním souvislá nomina transcripticia nezachovaly se přes 3. století po Kr.: 

II. V provinciích ř e c k Ý c h vyskytovala se zvláštní obligace skripturní, 
která , vznikala z dluhopisů zvaných syngraphae nebo chirogra'pha, a byla 
omezena na peregriny. Syngraphae i chirographa, jež se lišily od sebe 
pouze vnější formou listinnou, mohly totiž také obsahovati abstraktní 
smlouvu obligační, zamlčujíce pravou kausu namnoze smyšleným poskyt:: 
nutím zápůjčky (báyctoy). Z takového abstraktního dlužního úpisu vzcházel 
obligační závazek, jenž byl naprosto nezávislým na kause obligandi, jme .. , 
novitě na reálném vyplacení peněz na úvěr daných. 

V právu Justinianově není obligací literálních. Ze podle tohoto práva 
též v listinách stipulačních přes to, že právní důležitost formy písemné 
byla nyní zvýšena, zavazovací 'okolností jsou nikoli litterae, nýbrž 'verba ,. 
bylo již pověděno.! 

C. KONTRAKTY REÁ 'LNÉ'., 

§ !t i7. 
"'POVŠECHNÉ O KONTRAKTECH REALN,ÝCH. 

", 1. Při kontraktech 'r e á I n Ý ch obligace povstává tím, že jeden ' dru::> 
hémú pln í k tomu konci, aby zavazal sobě příjemce (obligandi, credendi 
causa), a tento plnění , to přijímá, podrobuje se onomu účelu a tím i 'zá:: 
vazk!.l z něho proň plynoucímu. Ze re contrahitur obligatio, bylo uznáno 
jen pH čtyřech smlouvách, shodujících se v tom, že jedna strana na druhou 

n9mina nullam facere o.bligatio.nem, sed o.bligatio.nis factae testimo.nium praebere. Gai. 
3, 131. 

1) Ovšem ] ustinian a po. něm i Theo.p~ilus mluví o. skripturní o.bligaci v to.m 
pHpadě, když vydatel dluno.pisu o. zápůj:' ce, 'ačko.li jemu tato. vyplacena nebyla', neužil 
querely no.n numeratae pecuniae ve lhůtě záko.nné. Názo.r ten jest však ro.zho.dně 
nesprávný. Nebo. o.po.minuHi vydatel listiny užíti v čas o.né querely, má to. jen ten 
so.ukro.moprávní účinek, že s tip u I a t i o úpisem vysvědčená se stává nenaříkatelnou . 
Jiný účine~, jejž má nepodání. querely, jest pouze procesný : pokládá se za nezvratně 
do.kázáno., že zápůjčka byla vyplacena. Právní základ závazku jest i tu spatřovati buď 
ve ve r b a nebo v r e s, zajisté ne v li tt e r a e. 
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pře,vádí " věc (ve , vlastnictví, detenci neb<? p,ržení) k jistému účelu, pod,le 
něhož příjemce jest zavázán příště navrátiti tutéž věc in genere nebo i~ 
specie. Smlouvy tyto jsou mutuum, commodatum, depositum, ' pigni~'s ~ 
V praetorskép:1 e~iktu a od právníků byly označeny jakožto 'res credita, 
cre4žtum v š. sm. l Všecky čtyři uvedené contractus jsou iuris gentiul1l' 
M utuum jest smlouvou přísně jednostrannou a l1egotium stricti iuris. Za:: 
půjčitel převádí na příjemce vlastnictví kvantity zastupitelných věd, zava~ 
zuje jej k navrácení jich in genere. Ostatní tři kontrakty reální patří m~ú 
bonae {idei contractus, a to mez,i t. zv. ccmtractus bilaterales inaequales. 
Věc odevzdaná nepřevádí , se jimi ve vlastnictví příjem'co'vo" nýbrž jen 
v detenci nebo (při pignus) v držení jeho a jest příjemce povinen ji vrátiti 
in ' specie. Aby o~vzdávající byl vbstníkem svěřené věci, nevyhledává ,se 
t u: Ale commodatum (i precarium), depositum nebo pignus' jest neplatné, ~ 

j e::li ' svě~en~- věc , ye vb.stnictví vypůjčitele, schovatele nebo přjjemce zá:: 
stavy, nevědoudch o svém vlastnictví. ' , 

II. Mutuum došlo právní ochrany iure civili teprve po stipulaci, ale 
zaj~sté ještě v době výlučného panství procesu legisakčního, kdy sloužiľ~ 
j emu obzvláště legis actio per condictionem.Avšak pro reálné kontrakty: 
nesoucí se k tomu, aby , věc odevzdaná byla vrácena in specie, t. j. com:: 
modatum, ,depositum a ' pignus, propustil žaloby teprve p r a-e t o r. Slíbil 
v ediktě, že, ,ze smluv těch , udělí actiones, a vyhlásil pro ně formule, kter~ 
byly in factum conceptae. Po , čase naskytovaly se v praetorském ediktě 
těmže nárokům sloužící actiones commodati, depositi a ' pigneraticia, in ius 
cOllceptae. Bylyf mezitím tyto nároky uznány též právem obyčejovým, tedy 
.žure civ i li. , Actiones commodati, depositi, pigneraticia, jež byly s počátku 
actiones praetoriae, byly tedy průběhem času přejaty mezi actiones civiles, 
,a to mezi iudicia bonae {idei. Ještě později byly naopak příjemcům věci pro 
vzájemné nároky jejich na náhradu škody nebo nákladu proti straně druhé 
uděleny samostatné žaloby, iudicia contraria, jež jsou rovněž bonae {idei. 

§ 78. 

MUTUUM. 

1. Mutuum (z á p ů j č k a) jest smlouva, kterou jeden tím, že odevzdává 
d.ruhému věci , zastupitelné ve vlastnictví k tomu konci, aby tento jich užil, 
ukládá j emu záv_azek, po jistém čase zase navrátiti stejný počet věcí téhož 

1) V užším srn. znamenají výrazy r e s cr e 'di t a, cr e d it u m zápůjčku (m II t u um), 
i fl ~ r e cl i t u m i r e vejíti v zápůjčku. Ve smyslu nejširším ' užíváno. bylo. výrazů ~ r e~ 
cl i t u m; ,p e c u n i a cr e d i t a, cr e d i t o r o. právech o.bligačních a věřitelích vůbec . 
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druhu.1 Nejdůležitější, ale nikoli jediný případ zápůjčky jest zápůjčka 
peněžitá. 

K smlouvě zápůjčkové vyhledává se 
1. podklad hm o t n ý, převod majetkové hodnoty ve jmění vydluži .. 

te]ovo. Normálné a původně jediné ' platné poskytnutí zápůjčky záleží 
v tom, že zapůjčitel dává zastupitelné věci ve vlastnictví vydlužitelovo. 
Podmínkou platnosti zápůjčky jest tu, že odevzdáním zapůjčených věcí 
vydlužitelovi, jež může se státi též traditione brevi manu, přejde na to .. 
hoto vlastnictví jejich. Není .. li tedy zapůjči~el vlastníkem věcí odevzdaných, 
nepovstává mutuum. Ale nedostatek tento se odstraňuje a povstává doda .. 
tečně závazná zápůjčka, když vydlužitel se stane později vlastníkem za .. 
půjčených věcí (vyddev je, smísiv cizí peníze se svými vlastními, nebo 
spotřebovav je bona fide) .2 Není:::li zapůjčitel způsobilým ke zcizeni, jako 
pupiLlus, zapůjčující sine auctoritate tutoris, nepovstává rovněž platná 
smlouva zápůjčková. N abude .. li v případě tom vydlužitel později vlast .. 
nictví odevzdaných věcí, nestane se sice zápůjčková smlouva dodatečně 
platnou, ale zapůjčitel bude míti právní nárok na navrácení pro bezdů .. 
vodné obohacení (condictio sine causa). 

Průběhem doby klasické dospěl~ se k tomu, že lze uskutečniti zá::: 
půjčku též ne pří mým poskytnutím majetkovým. Bylo uznáno,.že lze 
dáti zápůjčku na j mé noc i z í s tím účinkem, že obligační nárok na vrá::: 
cení částky zapůjčené přísluší přímo a výhradně tomu, jehož jm~nem byla 
dána zápůjčka, byť i se tak bylo stalo bez jeho svolení. Tím se stalo 
možným přímé z a s t o up e n í při poskytování zápůjčky. Dále . dostačovalo 
ke vzniku zápůjčky, že zapůjčitel, byv k tom'u poukázán od vydlužitele, 
vyplatí zápůjčkovou sumu za něho osobě třetí, a bylo lze opatřiti zápůjčku 
nepřímo též tím, že zapůjčitel odevzdal vydlužitelovi vě,c k prodeji, aby 
podržel peníze, které by utržil prodejem, jako zapůjčené.3 Konečně byla 
připuštěna též zápůjčka uskutečněná tím, že se dovolí dlužníkovi, aby částkQ~ 
kterou jest dlužen z jiného důvodu, na př. ex causa mandati nebo em::: 
ptionis, podržel jako zapůjčenou.4 

1) Re contrahitur obligatio veluti mutui datione. mutui autem obligatio in his rebus 
consistit, quae pondere numero mensurave constant. quas res in hoc damus, ut acci~ 
pientium Hant et quandoque nobis non eaedem res sed aliae eiusdem naturae et quali" 
tatis reddantur. I. 3, 14, pr. 

~) Omnino qui alienam peeuniam eredendi causa dat, consumpta ea habet obligatum. 
eum qui aceeperit. D. 12, I , 19, 1. lul. (T. zv. condictio de bene depensis). . 

3) Rogasti me, ut tibi pecuniam crederem: ego eum non haberem, Ianeem tibi 
dedi vel massam auri, ut eam venderes et nummis utereris. si vendideris, . puto mutuam 
pecuniam faetam. D. 12, I, 11 pr. UIp. (T. zv. contractus mohatrae). 

4) ' Singularia quaedam recepta sunt circa peeuniam creditam. nam si tibi debitorem 
meum iussero dare pecuriiam, obligaris mihi, quamvis meos nummos non accep-eris .' 
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. ' 2. K podkladu hmotnému musí přistoupiti s o u h I a s n é pro h I á š e n í 
vůle stran, že příjemce věcí, obdržev je k plnému užívání, má býti zaváztln 
vrátiti právě tolik věcí téhož druhu.! Omyl podstat~ý činí zápůjčku ne::: 
platnou, jmenovitě omyl v osobě nebo nedorozumění v kause, jako když 
chce odevzdateldarovati, příjemce jen si vydlužiti. Strany musí býti způ::: 
sobilé k činům, jmenovitě vydlužitel způsobilým se zavazovati. N edojde:::li 
pro ty neb ony nedostatky k platné zápůjčce, vzejde proti příjemci alespoň 
nárok pro bezdůvodné obohacení (condictio sine causa).2 

II. Mnohdy předcházívá zápůjčku úmluva, kterou jeden se zavazuje 
druhému, že jemu dá věc zápůjčkou. Tuto přípravnou úmluvu, jíž jest 
ostře ' odlišovati od hlavní, reálné smlouvy, zoveme s m I o u vou pře d", 
c h·o z í (t. zv. pactum de contr~hendo). Má",li smlouva předchozí býti po 
právu závaznou a žalovatelnou, musí býti učiněna ve ' formě stipulační. Ze 
smlouvy té jest promissor zavázán účinkovati náležitým způsobem k tomu, 
aby učiněn .byl hlavní kontrakt, mutuum. Zalobou ze smlouvy předchozí 
(actione ex stipulatu incerti) dosáhne pak oprávněný, že zavázaný jemu 
bude odsouzen .k náhradě škody, vzniklé tím, že nedošlo k zápůjčce.3 

III. M utuum jest negotium strictf iuris a smlouvou přísně jednostran:: 
nou. Z něho . vzchází obligační nárok pouze zapůjčiteli . Actio jemu pří::: 
slušející jest condictio, a to při peněžité zápůjčce actio de certa credita 
pecunia, při zápůjčce jiných věcí condictio de certa re. Nárok ze zápůjčky 
směřuje podstatně k tomu, aby bylo v r á cen o stejné množství věcí téhož 
druhu a téže jakosti, jaké byly zapůjčeny, . nikoli však-k dalšímu plnění.' 
Jmenovitě při zápůjčce peněžné nemá věřitel nikdy nároku na úroky z pro::: 
dlení. Ani úroku, který při zápůjčce samé byl smluven bezforemně (pacto 
adiecto), .zpravidla nelze požadovati. Úroky mohou tu býti smluve~y zpra", 
vidla jen zvláštní stipulací. Obligace úroková má pak samostatnou povahu a 
může býti k platnosti přivedena sama pro sebe žalobou ze stipulace úrokové. 

qu'od igitur in duabus personis recipitur, hoc et in eadem persona recipiendum est, 
ut, eum ex causa mandati peeuniam mihi debeas et eonvenerit, ut crediti nomine eam 
retineas,videatur mihi data pecunia et a me ad te prpfecta. D. 12, I, 15. Ulp. 

1) Non satis autem est, dantis esse nummos et fleri aecipientis, ut obligatio nasca~ 
tur, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut obligatio eonstituatur. D. 44, 7, 3, 1. Paul. ' . 

ll) Si et me et Titium mutuam peeuniam rogaveris et ego meum debitorem tibi 
promittere iusserim, tu stipuIatus sis, cum putares eum Titii debitorem esse, an roiIli 
Qbligaris? subsisto, si quidem nullum negotium meeum eontraxisti : sed propius est ilt 
o bligari te existimem, nqn quia peeuniam tibi credidi (hoc enim nisi inter eonsentjentes 
fieri potest): seq quia peeunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et 
aequum est. D. 12, 1, 32. luventius Cels. (I. zv. eondictio luventiana.) , 

3) Si poenam stipulatus fuero, 'si mihi p~eu~iam non credidisses, eerta est et utilis 
.stipulatio. quod si ita stipuIatus fuero: »pecuniam te mihi erediturum spondes ?«, incerta 
est stipulatio, quia id venit in stipulationem, .q uod mea· interest. D . 45, I , 68. Paul. 

.-1)Re enim non potest obligatio eontrahi, nisi quatenus datum sít. D; 2, H, 17 pr. Ra,~1. 
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. :.:: ' Vydlužitel jest ~ tavázán" vditlti, co jemu!! byI6 c'z~p~jčJrio" in genere, 
nikoli in spede. Proto se neosvobozuje ani-Nahodilou zkázou 'n'ebo ztrátou 
věd .obdržených zápůjčkou. Pravím~, že na 'vydlužifele přecházChnedod 
té. ' doby, co přijal zápůjčkú, ne bez p e tí (pericublii1) ' oněch' věcí> Může 
v~a'k býti též umluveno, že nebezpečí tO' mapostihno~ťi zapůjčitele.· Z~Ia:štň'ím 
příp'adem toh9to . druhu jest pec~niatraiecticia neholi fenus iia~ticurh. Je 
ť6 zúročitelná zápůjčka periěžná, poskytnutá s úmluvou', ' že 'věřitel má býti 
oprávně,n žádati vrácení zapůjčené částky jen tenkráte, když loď se: iap~j~ 
čeiiýb:)l penězi nebd "zbožím za ně koupeným: se dóst~ne po moři šťastně 
n~ určené ' místo. Zapůjčitel tu ' podsttipuj~ nebézpečí 'zkázy . nebo ztrafy 
peněz ,: samých nebo zboží z nich ; pořízeného podobu iplavby, obyčejně 
d~ u"čitého ,času. Nehoda, zaviněná vyaluzitelem,' nepostihuje všakvěřitele. 
Při ~éto zápůjčc'é ' může úrok býti smluven b'eiforemnou úmluvou vedlejší 
a', může si věřitel po dobu, na kterciu~ pfevzalnebezpecí, vymíniti úr~ky 
na~ zákonnou sazbů úrokovou ve výši libovolné. Podle předpisu J usti.". 
nlanova jsou při fenus nauticum dovoleny nejvýše usurae centesimae: Pt~i::: 
vi~el ,těchto jest užíti i na jiné přÍpady', kde zapůjčitel pO'dsfupuje nebei~ 
pečí, vymíniv si vrácení zapůjčené částky jen pro ' ten případ, že ta ona 
nejist~ událost nastane, na př. když , kdo zapůjčí . peníze rybářovi, aby si 
opatřil nátiní k rybolovů;l dávaj'e si slíbiti jich vrácenf;pouze pro ten případ, 
že by lov se vydařil. Mluvíme tli b fenu:; quasl nauticum . . 

. : {' '"J. ..... ) . 'I '. • " 

h, . IV. Castobývá spojována s~ zápůčkou J stip'řlatio y ten zpúsob,že 
z~půjčitel vrácení zápůjčk.6vé sumy . stipůluje 'před tím, než ji odevzdal, nebo 
~~zitím, co ji odevzdává~ nebo hned nebo n~ja.k.ou dobunatd. :·' v příp~::: 
d~.~~ . těchto nevzcházejí dvě smlouvy, jedna reáhiá, dr~há v~řbálná, n'YQ~ž. 
k.ontrakt jediný, a to ·stipulatio.1 Je:=li však stmulatio neplatná, i,laků 'kpyž. 

. stipulováno bylo ve prospěch t~~tího, má reálné od~vz~~ní ; ~úřny . z~pujč~ 
kové účinek jako samosfatná causa obligandi. Jakým zpÍtsobe!ffi ~tip_hlatio~ 
učiněná za ; příčinou zápůjčky, ,mohla, býti brána v odpor, když část.ka 
iápůjčková promissotovi vyplacena nebyla, bylo shora pověděno ' ~ hyla 
též vypsána omezená důkazová moc t listiny, kferá obsahuje 'zároveň do; 
svědčení , stipulace a obdržené , zápůjČKY. Stejný. účinek, jaký 'měla ,querela 
non numeratae pecuniae proti,1istině stiptilační, byl fí konečně přiz~án proti , 
dluhopisu, obsahujícímu pouze přiznání dlužníkovo, že sumu z~půjčenou 
o,?držel a jest ji dlužen, nikoli též . doložku stipulační. 

V. O mez 'e n í právníéh účinků zápůjčky pen ě ž n é zavedlo po pře'd~ 
chozím zákoně K I a u d i o v ě, vydaném proti li4lVářům, kteří by zapůjčovali 
peníze synům· poddaným, za dob císaře . Ve ,s p a s i a n a senatusconsultum 

, ~ , 

, .I"' II ,r 
" , .' 

; " '1) 'Quotiens pecuniam mutuain dantes earid~m " sÍipulamur norl duae "obligationes. 
. nascuntlir, sed una verborlun. Ů~ 45; 1,126, 2: Pa'uL C~m e'nim :~ed.mia mutiia ' datá sti", 

Macedonian~m, k němuž zavdal podnět jakýsi Ma c e d o, z~vraždivší, jsa 
tísněn dlu~y lichv,ářskými" ot~e, ,( j~hož byl moci. , Nařídilo~ aby, zapůjčil:=li 
kdo peníze syriovi v moci oťcovské, nebyla jemu udělena " actio, ani ne po 
smrti otcově. 1 . i 

. ":1 i Z~k~z, j~l~ ob~ahuje ' $. d~' 'Ma~~ponia~um~ ' , ~'dnáší se" k 'z á P tl j č:= 
~áU1, kte,~~» qY i ?Y~y ,dány : pěkom,~, .,doJ<.ud . j~st podr?ben lI)..q ,<;.i .ot:= 
~ 0,v~ k~. Pohl~ví, st~ří, ,životn.í pos~aYe~,í vy,dI'14žitelovo nečiní, rozdílu. Pq~ 
z..~kaz :.~p'a,~ají 'pouze zápůjčky pen ě ž n é, A i to jen,. na kolikpQdrobenému 
opatřují hotové . peníze1 tedy nikoli zápůjčka, dotčená nahoi:e .pod I, l ,pa k. 
Zákaz nemá však místa, když zapůjčitel z omluvitelného omylu: Q-eyě (:l~,l, 
že příjemce zápůjčky jest v moci otco~ské ne~o když z.ápůjčk~. ,byla vzata 
~e, ,' ~ ~ o t~ n ,í trl. o t c o v Ý m, nechať otec kní přivo,lil napřed nebo ji sC,hválil 
pqdat~~ně, n~bokdyž_vy.J?pjčené . penfze byly vynaloženy pro ot~e. ! 

'. ' , ~. : Z*p4jčka dan~ proti z,~kazu s~nat~skonsulta, jest sice ipso iure pla,tná, 
ale . a~tio z ní qe,m4 .l~ýti pro.puštěna. Magistrat má odepříti žalobní formuli 
(ac:.f~9nem deneg~re) nebo ji uděliti, vloživ do ní excepci. E~~eptio .. ic. 
Mi1~sedoniani příšlušÍ, ' i kdy,f., ,zápůjčková smlouv~: .qyla . učiněna ve.fb,rmě 
stipulační" ,a má míst<? též ještě, protj , .actio .iudic ati; přísJuší n~ieh " ·,dítěti 
sap?,~mth :; I?-ýqrž . i . otci • ial~vaného pro' ... dluh j~,ho 'acti~r.te ,de .pe,cylio, ,jak 
za .~~y~~i ~?ci, tak (pp zr,!~ení Jejím. J3yla:::li však ohl~g~ce, tatol\~pln~na, 
p~ťi ,omy~e.m, n~~ze po~adovati na,,;,rácení zal?lilce1).~h9 con<Jic#,Pne i~debiti ; 
mImo to můžt;,;'jse st4,ti , tat,~ ~ zápůjč,k~, ,příIll<?~ .vynutitelnou převedením no;: 
ya,níIll ,v , i~OVOU . stipulaci; t~ž lz.e. pro ni zříditi rukojemství a práv,o zá:= 
stavní~: " př,i. ' čemž však rukojmům i ,zástavcům přísluší exceptio; pokud mají 
P?stihnaotce .nebo dítě. Aby tyto . d,i~pará~J?í zjevy byly uvedeny na ~po= 
leč~Ýi pri~cip,podřaďuje pravověda (asi teprve byzantská) . tuto zápůjčk~ 
pod . pojem naturální . obligace. . . 

.3.' Exceptio . S. C. Macedoniani za 'n i k ne, jestliže vydlužitel, stav se 
sui iuris, nebo otec (v. nahoře) schválí později právní jednání, nebo za",
půjčitel, který, jsa nezletilým, dal zápůjčku zletilému, vymůže si in integrum 
restitutionem. 

pulatnur,' non puto obligationem numeratione nasci et deinde eam stipulatione novari , 
quia id: a'gitur ut sola ' stipulatio teneat, et magis .implendae stipulationis gratia nume~ 
ratio intellegenda ' est fierL 'D : 46, 2, 7. /Pomp. 

. 1) Verba senatus consulti Macedoniani haec sunt: »Cum inter ceteras sceleris 
ca:usas Mace~o, quas mi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe 
mate"fiam 'peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, 
intertÍs 'nominibus crederet: placere, ne cui, qui 6lio familias pecuniam deďissd, etiam 
post ~'ortemparentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur, ut scirent, 
qui'pe~simo 'exemplo ' faenerarent, nullius posse ' filii familias bó'num nomenexpectata 
patri~ ·trtorte Se'rL':{ ''D. 14, '6', 1 pr. ' .. 
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§ 179. 

COM M O DAT U M. DEP O S I T U M. PI GNU S. 

I. Commodatum, p ů j č k a, jest smlouva, kterou jeden (commodator" 
kommodant) odevzdává druhému (kommodatářovi) věc v detenci k bez,; 
platnému užívání, určenému přímo nebo nepřímo. Předmětem půjčky mohou 
býti zpravidla pouze věci nezuživatelné, věci' zuživatelné však jen, na kolik 
by šlo o užívání takové, po němž by mohly býti vráceny in specie a ne,; 
porušené.1 Commodatum neomezuje se na věci movité, jest možné i v pří,; 
-čině ,nemovitých. ' 

Z půjčky vzcházejí tyto z á vaz k y : 
1. K o m m o dat á ř jest povinen, věc po projití doby smluvené, nebo, 

nebyla,;li doba stanovena, poté, co užil věci k účelu vytč'enému, v r á t i t i 
kommodantovi in specie a neporušenou. S věcí půjčenou má vydati též 
věci vedlejší, které byly zároveň s ní odevzdány nebo přibyly později k ní. 
Dále jest kommodatář zavázán neužívati věci půjčené jiným způsobém, 
než bylo smluveno, a opatrovati ji před ztrátou a poškozením. Při tom všem 
má zpravidla zachovávati nejen diligentiam diligentis patris familias, nýbrž 
musí též 'c'ustodiam praestare. Výjimečně, bylo,;li totiž tak zvláště smluveno 
nebo byla,;li věc půjčena ve prospěchu kommodanta samého, bude kommo,; 
.datář práv pouze pro dolus (a lata culpa). Pro všecky tyto závazky náléží 
kommodantovi proti kommodatářovi actio commodati directa. 

2. K o mm o'd a nt jest z-avázán 2 věc kommodatářovi po ustanovený 
,čas ponechati k užívánÍ. Krom ' toho jest kommodant povinen, ' aby nahr~dil 
kommodatářovi š k o d u, kterou 'tento utrpěl jeho vinou (dolo), zvláště pro 
vadu věci půjčené a pro kromobyčejný n á k I a d, který učinilkommodafár 
na zachování věci.3 Pro nároky tyto přísluší kommodatátovi nejeriprávo 
retenční, jež může k platnosti přivésti obranou in iudžcio commodati di,; 
recto, nýbrž i actio commodati contraria. 

') Non potest commodari id quod usu consumitur, nisi forte ad pompam vel 
ostentationem quis accipiat. D. 13,6, ' 3, 6. Ulp. 

l) Sicut autem voluntatis et officii magis quam necessitatis est commodare, :" lt~ 
m,odum ,commodati nnemque praescribere eius est, qui benencium trib~it. eum autem 
id fecit id est postquam commodavit, tunc finem praescribere et retro agere atque in~ 
te~pestive usum commodatae rei auferre no n o ff i c i u m ta nt u mim p e di t, sed e t 
s:uscepta ohligatio inter dandum accipiendumque. D. 13,6, 17, 3. Paul. . 

, :a) Possunt iustae eausae intervenir~" , ex J quibus cum co, qui commodavit, agi 4~f 
beret: veluti : de impensis in valetudinem' servi factis: ' § 3. Item qui sciens ,yas,a v,i~iQs.a 
cQmmod~vit, et ibi infúsum vinum vel oleum cor,~uptum effusumve ě~t, co~4emnaq.~,~~ 
eo "nomine est. §, 4. Quod autem contrarip iudid"o consequl quisque , pqtest, ·id etia,~ 
reeto iudicio, quo eum eo agitur, potest salv um habere ~ure pensatJonis. Q. 13, ,6. J8 , 
2 až 4. GaL . ' , " " 
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, Precarium (výprosa) liší se od kommodata podstatně tím, že, kdo 
půjčuje věc precario, se nezava.zuje nižádným způsobem prekaristovi. Kdežto 
kommodant jest povinen ponechati kommodatářovi půjéenou věc po tu 
onu dobu, může precario dans, kdy mu libo, věc žádati zpět. Pro nárok 
na navrácení věci má prec ario dans v právu klasickém interdictum de pre,; 
cario, l jímž lze též , dosíci náhrady za uškození na věci nebo ztrátu její. 
Ale prekarista odpovídá v té příčině pouze za dolus. Vzájemné nároky na 
nahradu škody, kterou by jemu věc způsobila, nebo nákladů, jež na ni 
učinil, prekaristovi nepřísluší. Teprve v nejnovějším právu propůjčuje se 
tomu, kdo d~l věc precario, též kontraktní žaloba, zv. actio praescriptis 
verbis, která pak vložena jest do pandektních úryvků interpolacemi.2 Dalších 
změn to vzápětí nemělo. 

II. Depositum, smlouva o schování, se činí, když někdoCdepositor, 
deponent, ukladatel) dává druhému C depositarius, schovatel) věc' m o v i t o u 
v detenci k bezplatnému opatrování. V zákoně XII tabulí byla proti schovafe,; 
lovi dána actio in duplum, která byla patrně actío ex deUcto pro zpronevěru 
věci, dané v úschovu. Při přechodu do principatu však má depositum již úplně 
povahu kontraktu .' Z deposita vzcházejí závazky po případě oboustranné. 

1. Dep o s i t á ř jest povinen věc V" schování přijatou deponentovi na 
požádání jeho vrátiti neporušenou, jsa práv v té příčině za dolus Ca lata 
culpa). Se schovanou věcí má vrátiti příslušenství její a co k ní u něho 
přibylo. Výjimkou odpovídá schovatel i za (levis) culpa i za kustodii , 
a to, převzal,;li tuto odpovědnost smlouvou nebo nabídl,;li se ke schování, 
nebyv k tomu vyzván. Pro nesplnění těchto povinností přísluší dep o,; 
ne Ii t o v i proti depositáři actio depositi directa, která má pro odsouzeného 
vzápětí infamií. Z deposita, předsevzatého v naléhavé tísni, jež u nas 
zváno bývá depositum miserabile, byla v ediktu proti depositářovi udělena 
actio in duplum. ' , 

2. Pro náklad na věc učiněný, jakož i pro škodu, kterou jemu véc 
zpusobiTa vinou deponentovou, byť i jen culpa, přísluší zase dep o s i t á,; 
ř o v i proti deponentovi actio depositi contr aria. Pro onen náklad měl 
depositář též právo retenční, jehož jemu však nepřiznává již právo J4sti,; 
nianské. Avšak compensatio oněmi nároky depositářovými nepřipouštěla 
se proti actio depositi ' directa : již v právu klasickém. , 

Pen í z e mohou býti' dány v úschovu též s úmluvou, že schovatel 
m~je ' ukléldatelovi vrátiti in genete, tak že smÍ- užíti obdržených peněz 

,I.} Interdictum de precariis merito introduetum est,' quia milla eo nomine iuds 
dvilis actio esset: magis , enim ad donationes et beneficii causam, qu'am ad negotii , ~Ol1~ 
tra cti speetat precarii condiClo D. 43, 26. H. Paul. " , ' , , 1 \ ' 

, ! r l' ' 2) eum quid precado togatum est. nbn soluin interdicto 'uti possuinus, [sed' ~'t 
iricerti condietione, id ,est praescriptisverbis Trl D~ 43, ~6, 19, '2. lul. ' , ', ~ -';' 
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podle · své libosti. Schovatel nabývá : tu v:lastnic;tvi .-ulo.ž~ných .peněz ·, ;l pře~· 
qh.:á.ú .:p~ň rnebezpečí . zkázy jeji<;:h:.,· T ótéi platí" kd;yž: p~íjem<;~ ." l1ra'Vjdelrt~h~ 
depo.sihk peněžné.ho podlepovol~ní,4a.néh0 jel1J.u; přede,m n~PQ ,.clodateČne" , 
užije:: pro ~~ibe.,: periěz s~h.oval).yth. :· .J akkbli ».égreditul: ' e,a r~~ depbsiti no'" 
tis~,imos ,termíinos'« (P a pin i a 1J.l), ul,ůže ", nicméně , v uvede:ných případech 
rUh:schovratele nashlpováno býti actžon~: dep:ositi dir.ecta, a m\;l~e při ~iQ í, 
j~likož jest bonq,~' fidet iudicžum, · (snfld až podle pr~yaJustinia.noya) soud,é'e 
deponentovi .n~l~~,ti i úrok, ,p-aet.o adif!cto smluvený, i .úrpk : Z:: prodlení. 
Mlu"v,Ílne tu o : depositum' žrregulare. · OdJ zápůjčky liší se depo;situm.t ;irr~::
gul~·r.e 'svou : k a U S Q u . . Při·: dep,dsitu irregulárním dávají se zastupitdné· 
věci předem. a hlavně ke s c ho v ,á n í, při zápůjčce však k: u ž í v á ní. Proto, 
jest na deposžtum irregulare i v jiných ještě směrec;h:, nežli bylo již UVe'" 

deno, užíti předpisů o pravidelném , depositum. Jm~novitě jsou též, .proti 
nároku z něhq vzcházejícímu vyloučeny exceptiones senatusconsulti Mace.~ 
doniqni . a non ·numeratae pecunža:e · i bpranakompensačnía postihne od", 
spuzeného uscho~atele infamia. S pohledávkou z neúroči-telného dtlposita 
peněžného u bankéře bylo spoj~no privilegium exigendi. , .' ř ' , , -

J Den9sitářem zvláštního druhu jest sequester, t. j. ten, komu :dalo věc 
ke sch.9váni více osob, ,aby prozatím žádn.~. 'Z nich nemohla nakládati s věcí. 
Oby~~jně : :i'~ieží sequestratio v tom, že se dává.v uschování věc, o ' :kterou 
jest .právní spor, by do ukončení" jehb byla opatr9.vána 0<:;1 'sekvestra a , pak 
vydána vítězovi. Z ní vzchází proti sekvestrovi aetio ,depositi · seq'uestrar(a. 
S~fquester má . (odvozené) držení věci v uschování přijaté. Držení jeho 
může si však strana vítězná, co se dotýče ' vydržení, připočíst~, leč ,by strany 
skládajíce věc do rukou sekvestra, byly zamýšlely vylouči!i vydržení po 

. dobll sekvestrace naprosto. Sekvestrace není omezena na účel deposita. 
Sekvestro~i může býti uloženo ještě další jedn~ní týkající se věci, nežli 
pouhé uschování, čímž smlouva se sekvestrem přechází v příKaz (mandatum) . 
P9 případě ve, smlouvu námezdní. 

'.: III. Pignus, s m I o u vaz á s t a v n í, se zřizuje tím, že někdo davádru,. 
hému věc . (movitou nebo nemovitou) v držení jako ruční zástavu . .. Za 
jakých okolno~tí smlouva zástavní způsobuje vznik práva věcného, ,bylo 
pověděno , v § 136. Ale ze"zástavní smlouvy vzcházejí též závazky obligačnL 

1. Hlavně a podstatně zavazuje se zástavní smlouv.ou pří j e m ce z á~ 
st 'a vy (zástavní věřitel). Jest zavázán vrátiti zástavu se vším, co z ní získat 
neporušenou zástavcovi, jakmile zástavní dluh jest zaplacen anebo zástavní 
právo zaniklo z jiného důvodu, podle klasického práva též již, jakmile 
nastala ~o'ra creditoris. Jestliže byl vy-konán , zástavní prodej, . jest věřitel 
povinen vydati zástavcovi přebytek ,' trhové , ce'ny (~yperochu). I?o~ud IIlá 
+ástav~ usepe, jest p~vinen ke ~·ust<.>dii . a věCi ' neužívati, ;n~by:lo",li tojemu 
povoleno. Při zástavním,.prodeji má jednati obezřetně, l šetře " ~ároveň, pro,,, 
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spěchu dltižníkbva. iVe ' vŠech těchtó :'směréch , ,odp-ovídái příjem'ce: :z;clstavy. za 
culpa-{lev,is); "Žalob-aj pro" tytozávaiky na něho ~ příslusejto'í ijesti act.žo ,pigne~ 
taticia 'directa : rf ''')';, ,c·~ . ,.: !' .. !', i,' , :'i"'; ) 

; ( ·~ d( 2. ·. Z ·ásta~te jest zavázán 'po příp:iidě :zástavním:ůvěřiteli, jemuž pří", 
s~lu§í i pak !~ pťotí j onomuacťio pigneraticiCi: ' cohtfaria . nebo i práVO retenčnÍ. 
Z~j'rriéna ; jest ~á'stavce " povinen -' nahraditi š k o ď u, , kterou : rzpúso bila zaseta'" 
vetiá věc: jeho 'vihOú ' věřiteli , byť t6 bylo pouze culpa-r:R6vněž' ) j~st z;a", 
vázán : knáhradě škody, ' jestliže ·vydával zástavu za cennějšÍnežli jest; nebó 
z:astavilvěc cizí nebo jinému již zastavetloti~ aniž věřitel : vě'děl o :právu 
třetího. Dále jest příjemce · zástavy oprávhěh; actione pignetaticia požado", 
vatinazástavci náhrady n á k la 'd u na zástavuučiněného"byhli nezbytný m 
n-ebo přece ve ' prospěchu zástavcově. ., ., 

.' .. ·AcHonespignerati'cia directa i contraria byly časem připuštěny, ,i když 
zastavení' stalo , se p o u z e s m 10 u vou bez ,odevzdání zástavy, tedy zřízena 
byla pouhá hypotheca, nebo když šlo o zástavní právo z á k o n n é~ a' jakožto 
i1Úlésaction~s ~xemplo pigneraticiae actionis, když tř'Ízeno bylo pighus 
praetor,itim . .... ' r' , ;, i ._~' : i , , ' 

: ) ~ ) j ' . .~ ~. (~ , : 
" (i 

' ... ::i : I I '} '\,. i " 

;)D. KO'NTRAKTY ·' KONSE·NSUÁLNÉ F :· 'J' 

W § 180~ , 7t 
., 

.~, I' i . . ~ f.) · 
JI. I) , 

:1, . 
. .!\J • -< .: 

- , 

EMPTIO VE.NDITIO. 
: r ') • \ 1' 

~; , \ ' 

1. Emptio venditio, sml o II vat r h o v á, jest sml~uva '0_ ~měně věci 

~~. , peri1ze.-.Púvodnězáležela v bezpros_tředném _vzájemnéJl? odevzd~ní vě<) 
á"-hotov§Ch peněz. J ešt~po' zavedení ražené minc~ byl . trh učiněn buď 
m·~ncipací-:ouďpro~eden prostým odevzdáním' věci a" peněz: MaTi~ipat1o 
~akláaala pro pro datele obligační závazek státi za to', Že věc kupiteli nehu4e 
ó,dň~ta. z práva třetí osoby, aza pravost toho, co' prohlásil nunkuI?ad 
mancipační (in m~ncipio ' dieta). Jinak však starořímskýt,r~, j~á"~beipro= 
stř~drii směnou zboží a p~něz, neměl obligačních u~ifikíi, jimepovÍtě 'ne", 

' způsobil obligačního nároku na vydání trhové věci riéb'ú zaplacení ·trhové 
c-eny. Smlouva taková byla pouze causa převo<;lu 'práva vlastnického, jso~c 
,hilé'žítou zvláště jako iusta ' causa traditionis a iustizs tiťulus possessic;mis.1 
--,-~-,------,-._ . " " ' ) . 

' I ', ' 1) Tím'~ \ ž~ starořímská smlouva trhová byla trhem zrtiky do ruky, ' vysvětluje 'se 
téŽ učení, podle .kterého ještě · v pozdějším . právu při ,vydržení . pro emptore se žáqá 
bon a f i des v době, kdy trhová smlouva byla uzavřena; r0vněž názor, že v té pří", 

padnosti,' když faktické odevzdání . věci prodané předchází · trhová , úmluva, t r ad i ti o 
se ' pbkládá za učiněnou nikoli ,ke splnění dříve převzatého ' závazku; :(s o 1 v e'n Id i .e a u s a), 
nýbrž za tradici ex cau'Sa' venditionis. ·"" "~: " ,[.,t,. 
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Teprve později, zajist~ však již od konce 2. století ' př: ,Kr., Jest kontra~« 
tem k o n sen s u á I n Ý m, t. j. smlouva, kterou dva se sobe navzaJť'm zavaZUJI, 
jeden (prodatel, venditor), že druhému postoupí věc, tento (kupitel, emptor), 
že onomu za to zaplatí cenu peněžnou, zakládá ~alovatelné závazky obou 
stran podle práva civilního, nehledíc k tomu, v jaké formě byla učiněna, 

J a aniž musilo přistoupiti plnění se strany jedné. Jako ostatní konse~suálné 
kontrakty je též emptio venditio právním jednáním iuris gentium. K smlouvě 
té se vyhle_dává, aby srov.nalou vůlí stran bylo stanoveno, j~ký pře.~~ 
tiJ. ě t má býti postoupen kupiteli a jakou cen u má tento ' za něj zaplatth. 
. II. Pře dm ě tem trh o v Ý m (předmětem plnění prodatelova, zbožím, 
merx) inoh-;u -býti nejen věc i (res corporales), IEovitéJ nemovith.!!-ýbri 

i p r á ~ a. ~ejméh~hou býti p~~~ál!.a všechna věcná, ~ráv~ ~ž~v~~í k ci~ 
rvěci, ovšem s tíni rozdílem, že z nIch Jedna monou yh vendztzoms causa 
~ze zřízena (usus, služebnosti pozemkové), jiná též převedena (supert: 
ficies, ius in agro vectigali a co do výkonu ususfructus). Způsobil~m před~ 
mětem trhovým jsou dále pohledávky a actiones vůbec. P!od~t~ lze !éž 
celé jmění (na př. jmění dlužníkovo nebo dědictví a peculium), ~i_ p~uh~ 
držetrl. Předmětem trhovým může býti také res futura, jmenovitě věc, 
která má býti zhotovena nebo dobyta teprve činností prodatelovou, na pře 
budoucí plody nebo výtěžek budoucího lovu. Při takovém trhu o věc 
budoucí může kupitel platně se zavázati, že zaplatí cenu trhovou, i když 
věc nepovstane nebo dobyta nebude 1 (emptio spei, od níž všeliký jiný 
trh o věci budoucí bývá různěn jakožto t. zv. emptio rei speratae). - Před~ 
mět trhový může býti ustanoven též alternativně nebo znaky druhovými 
(trh gen e r i c ký). . ' 

Neplatná jest smlouva, kterou se prodává res extra commercium nebo 
člověk svobodný. Ale když kupitel nevědělo té oné vlastnosti předmětu 
činící jej neproclatelným, popírají sice klasičtí právníci platnost smlouvy. 
přiznávají však kupiteli actionem in factum , konečn~ i actio.nem empti: ~a 
náh~adu . škody. V Justinianově kompilaci prohlašuje se (InterpolacemI) 
i tato koupě za platnou. Když však prodán~ byla neexistující věc kup~teli, 
který o nedostatku tom nevěděl, nebyla koupě sice nikdy uznána za platnou. 
ale kupiteli byla propuštěna actio empti na náhradu. . . 

Naproti tomu . lze prodati též věc c i z í. Jen své vlastní veCI nemůž~ 
nikdo platně koupiti, leč by vlastník koupil vědomě a úmyslně pquz.e 
držení její, které má prodatel. Jestliže pak předmětem trhovým jest r:es fur« 
tiva, jest smlouva neplatná, znají~li obě strany tuto vadu. Ví~li o ní. po~ze 
kupitel, jest trh závazný jen pro něho, nikoli též pro prodatele; Jesthže 

I) Aliquando tamen .et sine re venditio intellegitur, veh.lti cum quasi alea ·emituJ::. 
quod fit, cum captum piscium vel avium vel missilium emitur : emptio enim (ontrllhitur, 
etiam si nihil inci~erit, quia spei emptio est. "O; 18, I, 8,1. Pomp. . :\> 
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však ona vada jest známa pouze prodatelovi nebo jest neznáma oběma, 
jest smlouva závazná pro oba. 

III. Cen a trh Q v á (pretium, předmět plnění kupcova) musí záležeti 
v p e n ě z í c h .- Tím liší se smlouva trhová od smlouvy směnné,- která smě" 
řuje sice též ke směně dvou předmětů, ale ke směně věci za věc, ne věci 
za peníze. Vedle plnění peněžného může však býti slíbeno od kupitele a na 
něm ' actione ex vendito vymáháno ještě jiné plnění jako předmět ve dle j š í. 
Cena trhová musí býti ob jek t i vně u r č e n a v době, kdy se činí smlouva. 
Pravidelný případ jest, že cena jest vyznačena přímo určitou sumou pe" 
něžnou. Stačí však, je~li cena určena nepřímo znaky objektivnými, jako 
když se prohlašuje při koupi, že věc se prodává za cenu, za kterou ji koupil 
dříve - rodatel sám.Při k~upi určité kvantity nebo' určiteho pozemkUStačC 
j;stliž~ se smlUví -cena na tolik nebo tolik za jednotku míry, počtu nebo 
váhy, kdež pak celková cena pozdějším skutečným odměřením, odpočte« 
ním nebo odvážením se pouze zjišťuje (t. zv. emptio ad mensuram).l Též 
může býti smluveno, že k stanovené pevné ceně má přibýti ještě další 
částka, která by byla určena teprve událostí budoucí. Spomo bylo, zdali I 
jest záva~ná trhová smlouva, při které strany, usta~ov,i1y, že určit~ tře tj , 
osoba má stanoviti cenu. Podle J u s t i n i a n o v a rozhodnutí jest taková 
smlouva platná jako trh pod výminkou, že třetí osoba skutečně určí cenu.2 

Avšak trh j;st ~ezávazný, je~li sta~ovení ceny pon~cháno na vůli té neb 
oné smluvní straně samé.3 Strany musí dále spatřovati v ceně ekvivalent ' 
trhové věci; cena musí býti v á žně mí ně n a (t. zv. pretium verum). Proto 
jest venditio nu~mo un; p~uz~ trhem na oko učiněným. Cena nemusí býti 
objektivně při měř e n a hodnotě předmětu trhového, nemusí býti pretium 
iustum; neboť »in vendendo et emendo naturaliter concessum est quod 
pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere et ita invicem se 
circumscribere« (D. 19,2,22,3. Paul.). Teprve v Justinianově právu 
platí podle reskriptů Diokletianových, patrně interpolovaných, že 'když 
trhová cena nedosahuje ani polovice pravé hodnoty prodaného pozemku 
(t. zv. laesio enormis neboli ultra dimidium), má prodatel právo naříkati 

1) Srv. § 181 II. odst. druhý ad 3. 
2) Si inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empta, Labeo 

negavit ullam vim hoc negotium habere; cuius opinionem Cassius probat. Ofilius et 
eam emptionem et venditionem ; cuius opinionem Proculus secutus est. GaL 3, 140. Sed 
nostra decisio ita hoc constituit, ut sub hac condicione staret contractus, ut si quidem 

. ipse qui nominatus est, pretium definierit, omnimodo secundum eius aestimationem 
et pretium persolvatur et res tradatur, sin autém ille vel noluerit vel non potuerit pre~ 
tium definire, tunc pro nihilo esse venditionem I. 3, 23, 1. 

3) Illud constat imperfectum esse negotium, cum emere volenti sic venditor dicít : 
»quanti velis, quanti aequum putaveris, quanti aestimaveris, habebis emptum«. D . 18, I, 
35, L GaL 
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trh. Ale kupitel muz;e tu zrušení trhu odvrátiti, kdy.ž doplatí, čeho se ~~;:: 
dostávalo ceně do pravé hodnoty pozemku (alternativa faqultas).l , "', 

, IV. Smlouva trhová jest závazná, jakmile strany se shodly o před:: 
mětu trhovém a o ceně trhové" byť i účinek smlouvy byl učíněn závislým 
ještě na jiných okolnostech. Prohlášení oné shoané vůle stran nel# , pOj 
zákonu vázáno na určitou for m u.2 O případě tom, že by strany : umlu~, 
vily, aby s~iouva trhová byla učiněna pí sem n ě, ustanovil J u s t i n i,a n , 
že trh není závazný a lze jest každé straně odstoupiti od něho , dokud 
trhová listina není zřízena náležitým způsobem, obzvláště není sepsána 
od , stran nebo 'podepsána od 'nich v přepise na čisto. " " 
, V. Jii: :ode dávna se stávalo. že strana, obyčejně kupitel; vcházejíc ve: 

'smlouvu trhovou, dala druhé částku peněžnou ' nebo i jinou, yěc, na p~.) 
prsten; by tím' postavila na jisto, že smlouva jest , učiněna.R Co ' se dává 
k ,tomu ú~e1u ' slove z,ávdavkem (arra, původně ar,rabo).4rta slouii 
j eště v' klasickém právu pouze jako z n a~ e n í smlouvy, závazně, učiněné 
(t~ zv. arra confirmatoria). Je::li tedy později smlouva náležitě ,spln~na, 
má příjemce vrátiti arrhu , nebo',.~ ~áleží::li arra prodatelovi daná v penězích" 
vpočísti , ji do ceny trhové. Též musí , býti arra vrácena, jestliže , trhov-á 
s mlouva byla zase zrušena, contrario consensu. 

Arra slove též, co kdo dává napřed, hledě ke smlouvě, která se má 
učiniti teprve později (t. zv. arra contractu itnperfecto , data). , V případě 
tom ' příjemce závdavku bude sice též povinen jej vrátiti, dojde::li k za~ 
mýšlené smlouvě, avšak bude moci si jej podržeti" jestliže ona sml()uva 
zmaří se vinou strany druhé, jako naopak bude zavázán závdavek vrátiti 
v dvojnásobné výši, nestanes=li se smlouva skutkem vinou jeho. Arrha 
s touto funkcí jest neznáma právu klasickému, vyskytuje ,se však v novějším 
právu římském. Jmenovitě ustanovil J u s t i n i a n y konstit';1ó nahoře (lV.) 
dotčené, že když bylo něco dáno- jako- arra v přípravném vyjednávání 
o budoucí smlouvě trhové, jest sice stranám volno odstoupiti od zamýšlerié 

. 1}Rem maioris pretii si tu minoris pretii distraxisti, humanum est, ut vel pretium 
i e restituente emptoribus ftmdum vendítum recipias, vel. si emptor elegerit, quod deest 
i usto pretio recipias. minus autem pretium esse viJetur, si nee dimidia pars veri pretii 

.soluJa sit" C. 4, 44:, 2. Diod. " 
2) E~ptio et venditio eontrahitur, eum de pretio convenerit,qu~m.vis non<;lum 

pretilim: numeratum sit, ,ae ne arra quidem data fuerit. GaL 3, 139. 
3) Quod arrae nomine datur, argumentum , est emptionis et venditioniseontraetae. 

GaL 3, 139. - "Ut evidentius probari possit eonvenisse de' pretio. D. 18, 1,;3.5' pr. GaL Ego 
i llud quaero: si . anulus , datus sit arraenomine et secuta ' emptione pretioque numerato 
et tradita re al1ulus non reddatur qua aetione agendum est, utrum eondicatur, qtiasi ob 
causam datus sit et caus~ finita sít, an vero ex empto agendum sit. et lulianus diceret 
ex empto agi posse: certe etiam condici poterit, quia iam sine causa apud venditorem 
est anulus. D. 19, I, ll, 6. Ulp. 
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s,ŮilóllVY, avšak jen s tím účinkem; že strana odstupující, dala::lizá'vdavek,. 
jej ztrácí, obdržela::li jej, musí jej né!hraditi dvojn_á~obfl:ě :~ , -

': .! V právech ř e c k é h ó východu,- zvláště II Řeků egypfských" vyskytuje 
se arrh;a též jako t. zv. arra poenitentialis, tj. s funkcí o d s t u pn é h o (lit::, 
kupú). Kdó ,dal ,arrhu, mohl od smlouvy již učiněné odstoupiti, pozbývaje 
zá.vdavku. Avšakiímskému právu byla a zůstala tato arra poenalis cizí. 

. '; VL Emptio ' ,venditio jest smlouvou podstatně oboustrannou. Z ní 
vznikají vzájemné obligační závazky pro pro datele a pro kupitele. Jím 
odpovídají vzájemné nároky, actio empti příslušející kupiteli a actio venditi 
prodatelova. Obě jsou, byť i ne hned od původu, tož přece již ; záhy' 
iudicia bonae fidei a do jisté míry navzájem z á v i s I Ý m i na sobě. Ještě 
na sklonku republiky múže sice jeden kontrahent účinně žalovati ',druhého 
o splněni ' závazku ze smlouvy, i kdyŽ sám 'nebyl- ještě učinil zadosti své 
vzáje·mné povinnosti. : Ale od praetora· byla aspoň 'pro ten- případ, kdy
.1i·gentárius,' p~odav věc dražbolh ale ·neodevzdav jí kupci; ) 'žaloval tohoto 
00 zaplacení trhové ceny stipulované, kupci 'dána exceptiomerciS'-non traditael 
podobná : exceptio pa-k i proti žalobám' ze stipulad . trhov~ ceny vůbec. 
Pravověda za prinéipatu pak poskytla ,obdobné ·ochrany kupiteli proti aciib 
venditi, prodatelovi pak proti actzo ,empti (ť. zv. exceptio non adimpl~ti 
conttactus).2 Řečená obrana ovšem ' nepřísluší straně, bylo::li umluveno, ž'e 
má plniti před druhým kontrahentem. Vzájemná závislost mezi nároky ze 
smlouvy trhové 3 ' jeví se krom toho též v ustanovení, že když kupec jest 
zproštěn závazku k placení trhové ceny beneficiem zákona, přestává rovněž 
prodatel býti povinen odevzdati věc prodanou. Kontrahent, který plnil~ 
jest oprávněn žádati pouze splnění ' závazku strany druhé, nemůže však 
žádati, aby se jemu vrátilo, co byl sám plnil. 

§ 81 

zA VAZKY , KU ·PITELOVY . 

1. K u pit e 1 jest p o v i ne n prodatelovi zaplatiti cen u trhovou, l,1čině 
JeJ. vlastn.-íkem jejím. Poté ... co jemu byla ?devzdána věc, má z ceny platiti 

, 1) Si argentarius. pi'etium rei quae , in auctionem venerit, persequatur, obicitUr ei 
exceptio, ut ita demum emptor damnetur, »si ei res quam emerit, tradita est« .. Gai4" 126 a. 

3) Qui pendentem vindemiam emit si uvam legere , pr0hibeatur a ven.ditore, ad" 
ve,rslls eum petentem pretium exceptione titi poterit, »si ea pecunia, qua de: agitur, non 
pro, ea re petitur, quae venit neque ,tradita est«. D., 19, I , 25. lul. . ... . ' 

3) Offerri pretium ab emptore de'bet; cumex empto agituu" et ideo 'etsi pretii par'tem 
oHerat. nondum est ex empto actio: venditor enim quasi pignus retinere potest eam 
rem quam vendidit. D. 19, I, 13, 8, utp, 

391 



ú í o k. Též má nahraditi nlltný a prospěšný n á k I a d, který pro datel učinil 
na věc po trhu.1 

~ II. Od té doby, co trh jest hotoy (emptio perfecta), náleží na kupitele 
ne bez peč í -věci koupené (periculum), t. j. zahyne==li (úplně nebo jen 
částečně) nebo zhorší:::li se tato věc n á hod o u, -t. j. bez viny prodatelovy ~ 
ještě před tím, než bylá kupiteli odevzdána, kupitel musí nicméně zapra::: 
viti celou cenu trhovou. Perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet. 
(D. 18, 6, 8, pro Paul.) To 'platí nejen, když stihla věc u pro datele nehoda 
přirozená, nýbrž i když věc byla zničena nebo zhoršena nebo držení její 
bylo prodatelovi odňato činem třetího, podle práva klasického ovšem jen~ 
když čin ten byl vis maior. 

Druhdy přechází periculum na kupitele teprve později: 1. Při trhu 
gen e r i c k é m přechází nebezpečí záhuby věci i zhoršení jejího na kupitde 
teprve tou dobou, kdy trh se soustředil skutečným · plněním na věc nebo 
kvantitu individuálně určitou. 2. 1 e==li trhová smlouva učiněna pod v ý== 
min k o u odkládací, přejde nebezpečí zkázy na kupitele teprv, až se splní 
výminka, kdežto· nebezpečí pouhého zhoršení postihuje kupitele též již, 
dokud výminka se ještě nerozhodla, jen když trhová věc jest tu ještě v době 
splnění výminky. 3. Byla==li k van t i t a věcí, určená individuálně, prodána 
ne za cenu úhrnkovou (uno pretio, aversione), nýbrž za cenu, stanovenou 
pro tu onu jednotku míry, váhy nebo počtu, hledí se k trhu, jako by 
byl učiněn pod odkládací výminkou, že trhová cena se postaví na jisto 
skutečným odměřením, odvážením nebo odpočtením celku. Dokud cetla 
způsobem tím zjištěna není, náleží na kupitele sice nebezpečí zhoršení 
koupené kvantity, nikoli však též nebezpečí záhuby její. 4. Bylo:::li prodáno 
více věcí a I t e r na t i v n e, náleží, dokud obligace se nesoustředila na jediný 
předmět, nebezpečí na pro datele potud, že zahyne==li jedt;J.a věc bez jeho 

. viny, on bude zavázán vydati kupiteli věc druhou. Nebezpečí posledního 
předmětu zbylého přejde na kupitele. Jinak jest tomu při trhu gen e r i== 
c k é m: kupitel nemusí platiti trhové ceny, když určitá zásoba, ze které 
prodaná kvantita se měla ještě vyloučiti, vešla náhodou ve zkázu. 2 

1) Ex vendíto actio venditori com petit. § 20. Veniunt autem in hoc iudicium in 
primis pretium, quanti res ve nit. item usurae pretii post diem traditionis. (11) Emptor 
nummos venditoris facere cogitur. D. 19, 1, 13, 19. 20 fr. ll,' 2. Ulp. - Praeterea ex vendito 
agendo consequetur etiam sumptus qui facti sunt in re distracta. D. 19, 1, 13, 22. Ulp. 

2) Podrobn~ vypracování nauky o periculum emptoris náleží teprve kompilatorům. 
Zda iest byzantskou přímo základní zásada »perfecta emptione periculum ad emptorem 
respiciet« (Haymann, dle něhož v právu klasickém přechází nebezpečí na kupitele teprve 
odevzdáním), jest pochybno. Konstrukce trhu ad mensuram jako trhu závislého na od" 
kládací výmince (ad 3) náleží kompiIatorům. (Schulz, Haymann). 
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§ ~ -- / ZA\'AZKY PROD-ATELOVY, ZVLASTĚ 
PRO EVIKCI. 

1. Pro dat e I jest p o v i n e n pro~ésti jednání, sloužící k pře v e den i 
trhového předmětu v ma j e-t e k kupitelův. Při trhu rei nec ma~cipi jest 
zavázán k tra d i c i její, zevrubněji k převodu držby chráněné interdikty 
a ~eobtíž.e~é detenčními právy osob třetích (vacua possessio) , při trhu: 
rez manczpz kromě toho též k mancipaci neb injurecessi. S trhovou věcí 
má prod.atel v!dati veškeré příslušenství její. Do odevzdál?í m~ věc o pa,. 
t r o vat I protI zkáze a škodě, jsa při tom povinen custodiam praestare. 

Podle pravidla commodum eius esse debet, cuius periculum est, smí 
kupitel žádati, aby jemu bylo vydáno také vše, co od doby, kdy trh byl 
hotov, přibylo k věci koupené (commodum rei, podrobněji t. zv. a k c e S:::o 

S o r i c K é commodum), nech ať to činí pouhou část její, jako na př. náplav 
přibylý ke koupenému pozemku, nebo trvá vedle ní samostatně, jako plody' 
dlužné věci od ní oddělené, partus ancillae nebo, čeho nabyl otrok. Jestliže 
prodaná věc byla před tím, než byla odevzdána -kupiteli, prodatelovi. 
ukradena nebo byla porouchána od třetí osoby, aniž z toho jest prodateI 
odpověden, mají právní nároky, vzešlé prodatelovi (vlastníkovi) proti pa== 
chatelovi (actio furti, condictio furtiva, rei vindicatio nebo actio legis 
A-quil~~e), býti postoupeny kupiteli nebo jemu vydáno, co obdržel pro,. 
datel JIch provedením. Mluvíme zde o z a s tup II j í c í m commodum.1 

II. Prodatel není zavázán za to, že převodní úkon: m'á též plný za~ 
mýšlený úspěch p r á v n í, jmenovitě že kupitel vykonanou mancipací nebo 
tradicí se stane vlastníkem, nýbrž stojí pouze za to, že kupitel bude mOCI. 
f a k t i c k y věc míti a jí užívati. 2 On není kupci povinen k dare, nýbrž musí 
jen praestare emptori rem habere licere. Jinými slovy, prodatel bude teprve
práv, stane==li se ku ci evictio, t. j. odejme==li se kupci držení věci trhové 
z práva osoby třetí~ přÍřčeného jí rozsudkem soudním (res iudicio evicta).3 

1, V h i s t o r i c k é m v Ý voj i obligace evikční naskytují se tři různé. 
co do času po sobě jdoucí útvary právní. 

a) Podle ~ákona XII tabulí zakládala mancipatio sama o sobě pro' 
. mancipanta závazek, na soudě z a s ta t i se kupitele, když by od tohoto třetí: 
osoba vindikovala věc trhovou nebo kupitel vindikoval věc od třetího ... 

1) I tato nauka náleží z větší části kompilatorům . 

2) Venditorem hactenus teneri, ut rem emptori habere liceat, non etiam ut eius 
taciat. D. 19, 1, 30, L Afric. 
. 3) Qui rem emit et possidet, quamdiu evicta non est, auctorem suum propterea 
quod aHena vel obligata res dicatur, convenire non potest. C. 8, 44, 3. Anton. . 
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Zpěčoval::li se mancipant tak učiniti (auctoritatem defugere), nebo podlehl=li 
k~'pit~l v pro~esu p~es to, .že ~ancipant jemu poskytl procesné pomoci, 
prtslusela protI manclpantovl actzo na duplum zaplacené trhové ceny, t. zv. 
actio auctoritatis. Obsah tohoto zákonného závazku prodatelova býval za 
dob pozdějších přejat do zvláštní s tip u I a c e asi k tomu cíli, aby onen záva:: 
zek mohl býti pojištěn sponsory nebo fidepromissory, což bylo možné, jen 
když hlavní obligace byla verborum obligatio. Stipulatio tato, pojištěná 
rukojměmi, slula . satisdatio secundum mancipium. 

b) Když trh nebyl uskutečněn mancipací, bylo v starším právu, měl::li 
vzejíti evikční závazek prodatelův, třeba z v I á š tn í ú m I u v y sti p ula ční. 
Tato stipulatio de evictione mohla obsahovati slib prodatelův, zabezpečující 
kupiteli habere licere, nebo slib zaplatiti sumu peněžnou pro ten případ, že 

, by nastala evikce. Zpravidla zněla stipulatio de evictione na dvojnásobnou 
cenu trhovou a slula pak stipulatio duplae (sc. pecuniae). Bývala však 
druhdy, stipulována též pouze jednoduchá cena trhová (simpla) nebo ne:: 
určité quanti interest. Podle e d i k t u a e d i I s k é ho prodatel mohl b.ýti 
do n u cen k zavázání se stipulatione duplae. Časem stala se evikční stipu:: 
lace vynutitelnou i podle práva c i v i ln í h o a mohl kupitel nároku, aby jemu 
byla plněna stipulace evikční, při věcech drahocennějších stipulatio duplae , 
zjednati platnost actione empti. . 

c) Konečně platilo v klasickém právu, že, i když bylo opominuto učiniti 
evikční stipulaci, může, nastala::li evikce, kupitel již z trhové smlouvy 
(actione empti) přímo žádati plnění interesse. 

2. Závazek evikční pře d p o k I á d á všeobecně 
a) že kupiteli bylo drž e n í koupené věci od ň a t o provedením r o z", 

s u dk u s o u d c o v s ké ho. Evictio může záležeti nejen v tom, že kupitel 
byv odsouz.en vydal věc samu žalobcovi, nybrž iv tom, ~e byl ~ds;~zen 
k sumě oceňovací (litis aestimatio), nebo že prosoudil, nastoupiv jako 
žalobce 'na třetího držitele věci o vydáníJ ejC Jen se vyhledává k tomu, aby 
měl kupitel pro evikci postih na pro datele, ještě, že kupitel právní rozepři, 
která se končila evikcí koupené věci, byl v čas o zná m i I prodatelovi, by 
tento se jeho v ní zastal Cdenuntiare, u n šich litem denuntiare, rozepři 
opověděti) . l 

Nečiní rozdílu, zdali p r á v o tře t í o s o b y, pro které bylo kupiteli 
odňato dr žení věci, jest právem věcným (vlastnictvím, ususfruktem, právem 

1) Že opominul opověděti právní spor prodatelovi, neškodí však kupiteli, když 
povinnost opovědění byla jemu prominuta nebo když pro překážku na straně prodate~ 
lově se naskytlou litisdenunciace byla nemožnou. Naopak nepřísluší kupiteli přes to. že 
právní rozepři opověděI. nárok evikční, jestliže prosoudil vinou svou nebo nespravedli~ 
vým nálezem soudcovým. Rovněž odpadá obligace evikční, jestliže se to stalo vlastní vinou 
kupite!ovou. že nebyla jím vydržena věc koupená, čímž by byl odstraněn nárok tře tího. 
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zástavním) nebo pouze obligačním, na př. actio communi dividundo nebo 
.lcHo noxalis, nebo nárokem na poskytnutí in integrum restitutionis. Za 
evikci pokládá se také, když prodaný člověk byl prohlášen nálezem soudním 
za svobodného-, zejména -též, když se tak st~lo z důvodu toho, že, jsa v době 
prodeje statzlliber, později dosáhl svobody splněním výminky nebo dosta'" 
vením se lhůty. Není to však evikcí pozemku, když třetí osoba vysoudí na 
kupiteli s I uže b n o s t polní nebo domovní, ležící na koupeném pozemku, 
nebo kupiteli se tím neodnímá držení věci. 1 Nárok evikční vzchází, i když 
kupiteli byl odňat pouze díl koupené věci, pars pro diviso nebo pro indi:: 
viso. Ovšem ex stipulatione duplae bude lze žalovati pro evikci dílu intel:: 
lektuálného, jen když k tomu byl vzat zřetel již ve stipulaci. 

b) Věc musila býti ku piteli odňata pořadem práva pro ne d o s t a t e k 
v prodatelově právu, který tu byl již v době, kdy trhová smlouva 
byla u čin ě na. Padne::li kupitel v procesu pro obranu jemu namítnutou, 
která má důvod svůj v jeho osobě, nebude míti nároku evikčního. 

Kupitel má regres pro evikci nejen, když věc koupená byla odňata 
jemu samému, nýbrž i když evictio stihla teprve osobu, které byl dále zcizil 
věc, předpokládajíc, že evictio tato jest jemu na škodu, na př. když jest z ní 

. práv nástupci ~vému, ježto jemu byl věc dále prodal. 
3. Co se dotýče o b s a h u obligace evikční, nesou se actiones auctori:: 

tatis a ex stipulatione duplae k dvojnásobnému ceny trhové. Nastane"li 
evictio pouze částečná, bude lze požadovati z onoho dvojnásobného též jen 
poměrného dílu. Obligaci evikční, která se provádí actione empti, jest pro", 
datel zavázán na h ra d i t i kupiteli veškeru š k o d u, kterou tento utrpěl tím, 
že se jemu stala evictio, jak positivnou škodu, tak i ušlý zisk. Plnění t.o 
Ovšem není totožným s navrácením ceny trhové. Zejména přihlíží se tu ke 
všemu, co přibylo později ke koupené věci a vůbec k vyšší hodnotě, kterou 
ona získala po trhu, nebo naopak k nižší hodnotě, na kterou klesla mezitím. 

4. Nárok evikční nepřísluší kupiteli, byl::li v y I o uče n ú m I u vou 
stran. Evikčního závazku, plynoucího z mancipace, mohl 'býti zproštěn pro:: 
datel Cmancipant) tím, že věc byla převedena na kupce mancípatione nummo 
uno, čímž actio auctoritatis byla omezena na duplum pouhé nominální sumy 
minimálné. Nárok evikční pak chráněný actione empti odpadá, když kupitel 
se jeho zříká zvláštní úmluvou Ct. zv. pactum de non praestanda evictione). 
Ovšem podle J u I i a n a, jemuž však, jak se podobá, odporuje U I p i a n, má 
t aková úmluva pouze ten účinek, že prodatel, nastane::li evictio, osvobodí 

1) V případě takovém bude kupite! moci domáhati se náhrady na prodatelovi, 
jen když tento jemu zamlčel služebnost, věda o ní. nebo jej zvláště ujistil. že pozemek 
jest prost všech služebností. a bude moci tak učiniti a cti o n e e m pti nebo, když ono 
ujištění (»fundus uti optimus m'aximusque I!st«) pojato bylo do formule man~ 
dpační nebo stipulační, actione auctoritatis nebo ex stipulatu. 
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se od povinnosti plniti interesse, bude však zavazan vrátiti trhovou cenu? 
kterou obdržel. Pactum de non p'raesfanda evictione není pro dateli vůbec 
nic platno, jestliže zamlčel lstivě kupci právo osoby třetí.1 Nárok evikčni 
jest dále vyloučen, jestliže kupitel věd ě I již při trhu, že věc jest cizí nebo
stížena právy třetího, leč by byl obdržel zvláštní slib plnění evikčního. 

III. Actio empti jako postižná žaloba pro neopatření náležitého práva 
k věci koupené nezůstala jako actiones auctoritatis a ex stipulatione evictio:: 
nis omezena na případy evikce. Bylať průběhem času propuštěna i v někte:: 
rých jiných případech, kde kupitel béře škodu z toho, že prodatel nezjednal 
jemu vlastnictví trhové věci. Obzvláště může na toho, kdo prodal věc věd a, 
že jest cizí, kupitel, který nevěděl, že jest cizí, nastupovati actione empti 
o náhradu škody, i dokud evictio se ještě nestala.2 Dále bude kupitel, nabyl",Ji 
později vlastnictví koupené věci z jiné kausy úplatně nebo i bezplatně (na př . 
odkazem nebo dědiv po vlé;lstníkovi), moci se hojiti na prodatelovi actione 
empti.3 

IV. Zvláštní pravidla platí pro případ ten, že stihla kupitele evictio věci,. 
která jemu byla prodána pro dej e m z á s t a v ním. Věřitel, který prodal 
věc, dávaje na jevo, že ji prodává jako zástavu, jest zavázán pouze za to, že 
věc byla jemu skutečně v zástavu dána a že jiný nemá k ní přednějšího práva 
zástavního. To platí též, když zástava byla fiducií. Jinak jest věřitel práv 
pro evikci pro4ané zástavy pouze, jestliže závazek ten zvláště podstoupil, 
jmenovitě duplae stipulatione, nebo jestliže jednal nepoctivě, zejména vědCJ., 
že věc nenáležela zástavcovi. N emá~li, což podle řečeného bývá pravidlem, 
kupitel zástavy evikčního postihu na zástavního věřitele, propouští se jemu 
actio utilis přímo proti zástavci (dlužníkovi) o nahrazení trhové ceny, o kte~ 

I rou se na újmu jeho obohatil. 

§ laJ) 
ZAVAZKY PRO VLASTNOSTI TRHOVÉ VĚCI. 

I. Kupitel může po případě se hojiti na prodatelovi pro V I a s t n o s ' 
trhové věci. H i s t o r i c k ý vývoj byl tento: 

/ 1. V nej s tar ší m p rá vu civilním nebyi po zákonu samém pro:: 
datel práv ~a vlastnosti prodané věci. Jen když man c i p o van Ý p o zem e k 

1) Si venditor sciens obligatum aut alienum vendidisset et adiectum sit »neve eo· 
nomine quid praestaret«, aestimari oportet dolum malum eius, quem sem per abesse 
oportet in iudicio empti, quod bonae fidei sit. D. 19, 1, 6, 9. Pomp. 

2) Si sciens alienam rem ignoranti mi hi vendideris, etiam priusquam evincatur utiliter 
me ex empto acturum putavit in id, quanti mea intersit meam esse factam. D.19, 1,30,1. Afric. 

3) Fundum alienum mi hi vendidisti: postea ' idern ex causa lucrativa meus fadus 
est : com petit mihi adversus te ad pretium reciperandum acti,o Paul. 2, 17, 8. 
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měl mensl výměru, nežli prodatel udal při mancipaci, příslušela podle sta~ 
rého civilního práva proti prodatelovi actio de modo· agri na dvojnásobné 
vylákané části ceny trhové. Závazek státi za vlastnosti věci mohl proto po 
delší dobu býti založen pouze zvláštní s tip II I a c í, kterou kupitel si dal 
od prodatele slíbiti, že stojí za to, že věc jest bezvadná. V případech těch, 
kde trh nebyl proveden mancipací, bývala ona stipulace spojována v jednoy 
s evikční stipulací, kdež pak celek nazýván byl duplae stipulatio. Ale již 
od počátku 1. století př. Kr. jest všeobecně uznaným pravidlem ' práva 
civilního, že při prodeji 1-10 zem k u pro datel jest povinen o zná m i t i vady 
pozemku, zná:=li je, a že lze kupiteli domáhati se actione empti náhrady 
škody. pro vady pozemku prodatelovi známé, které tento jemu zamlčel. 

Ve d i k t u a e d i I ů kurulských byla v příčině kupních smluv uzavře:= 
ných na tržišti, prodavačům otroků nebo tažných zvířat (podle 
elogium edicto subiectum i prodavačům jiného dob y t k a) uložena po:= 
vinnost kupujícím veřejně o zná m i ti vad y, které řádnému užívání trhové 
věci jsoú značně na újmu,l nebo se zavázati slibem stipulačním, I 

že trhová věc jest prosta takových vad, a k tomu připojiti promissionem 
. duplae pro případ evikce.2 Z p ě č o val:=li s e prodavač učiniti tyto dvě' 
. garanční promisse, jež úhrnným jménem sluly stipulatio duplae, mohl kupitel 

žádati do dvou měsíců actione redhibitoria zrušení trhu nebo do šesti mě:= 
síců actione quanti minoris poměrnou slevu trhové ceny. 

Actiones redhibitoria a quanti minoris měly krom toho průchod též 
v tom případě, když vy š I a skute'čně na jev o vad a překážející řádnému 
užívání věci, jakož i když věc trhová ne měl a v I a s t n o stí, přislíbených 
prohlášením prodavačovým (dictum promissum). V těchto dvou případech 
přísluší actio redhibitoria intra sex menses utiles, actio quanti minoris intra 
annum uHlem. V této funkci i v nahoře uvedené formálné, kde sloužily k vy:= I 
nucení aedilské stipulace, měly tyto actiones původně povahu poenální. 
jsouce propuštěny protiprodatelovi za trest, že prohřešil se proti příkazu 
ediktnímu. Pozdějším vývojem přestaly actiones aediliciae býti actiones 
poenales. Při actio redhibitoria zbyla však condemnatio in duplum. 

3. Od pozdějšího právac i v i I n í h o byla z trhu samého proda:= 
telovi ukládána povinnost státi za jistých okolno~tí za faktické vlastnosti j 
trhové věci. Proti pro dateli měla pak průchod actio empti na plnění in:= 

1) Jako vady takové byly v ediktu vytčeny hlavně morbus vitiumque. k čemuž 
juristé připojili ve svých výkladech bohatou kasuistiku. . ' 

2) »Eum puerum sanum traditum esse, furtis noxaque solutum. erronem. fugitivum. 
ca.ducum non esse. praestari. et si quis eum puerum q. d. a. partemve quam quis , ex eo 
evicetit, quo minus emptorem. é,umve ad q(uem) ea pars pertinebit, uti frui habere 
possidereq(ue) recte liceat. tunc quantum id erit, quod ita ex eo evictum fuerit. tantam 
pecunia~ duplam p(robam} r(ecte) d(ari) f(ide) . r(ogavit) Dasius Breucus, d(ari) f(ide) 
p(romrsit) Bellicus Alexandri.« Emptio a. 142 p. C. (Bruns. I n. 130). 
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. / teresse, jestliže tento se zd7áha.1 pře~zíti záruk~ ia ~:zvadnos~. tr~~vé .. vě~! 
V stipulatione duplae nebo JestlIže dlcta promlssa pn trhu ucmena, JlmlZ 

ujišťoval, že věc jest prosta těch oněch vád nebo máty ony dobré vlast~ 
nosti, nesrovnávala se s pravdou, nebo jestli~e věd o m ě z a mlč e I kupiteli 
vady věci prodané. Do samého ediktu aedilského bylo pak, asi působením 
práva civilního, pojato ustanovení, jímž slibuje se iudicium proti proda" 
telovi pro I s t i v é z a mlč e n í vad. Konečně bylo předpisů aedilského ediktu 
o závazcích prodatelových pro vlastnosti prodané věci užito na trhové 
smlouvy, i když nebyly uzavřeny na tržišti a nevztahovaly se k otrokům 
a k dobytku a vymykaly se tedy soudní kompetenci aedilů kurulských. 
Pravidla práva aedilského byla přejata do práva civilního a nabyla v této 
podobě, materielně však nezměněna (všeobecně ovšem teprve interpolacemi) 
platnosti pro ostatní trhové smiouvy mimo tržní koupě otroků a dobytčat. 
Z: oněch trhových smluv, poskytuje se kupiteli pro nároky, vzcházející jemu 
z vad koupené věci, aclio empti, jež však v tomto případě rovná se ža" 
lobám aedilským i co do podmínek, směřujíc pouze buď k zrušení trhu 
(redhibitio) nebo k poměrné slevě ceny trhové a jsouc podrobena stej" 
nému účinku časovému. 

II. 'Podle historického vývoje právě vylíčeného přísluší- kupiteli pro 
vlastnosti koupené věci v právu klasickém, úplněji v J ustinianském, tyto 
právní nároky: 

tb~ Kupitel jest podle práva aedilského oprávněn požadovati zru" 

J
š eTdt r hu (redhibici), jestliže pro datel se zdráhá jemu dáti záruku za 
beitvadnost trhové věci slibem stipulačním, nebo jestliže vyjdou na jevo 
vády věci, které jsou na újmu pravidelnému užívání jejímu, nebo jestliže 
se osvědčí nesprávným dieta promissa, kterými pro datel přislíbil, že věc 
má jisté přednosti nebo jest prosta těch oněch vad. Pro nárok ten jest 
kupiteli propuštěna actio redhibitoria (nebo actio empti jak'o nositelka práva 
aedilského), jež, jde"li o odepření stipulačního zjištění, má býti na soud 
vznesena do dvou měsíců, jde"li však o vady skutečně na jevo vyšlé, do 
šesti měsíců poté, co učiněn byl trh nebo dictum promissum. Lhůta tato 
jest tempus utile. 

2. Kupitel může rovněž z ediktu aedilského v případech pod. č. 1 
( uvedených, nechcedi póžadovati zru'še,ní trhu, provésti nárok na po měr" 

n o u s I e v u trhové ceny actione quanti minoris (nebo actione empti), pří" 
slušející intra annum uHlem, pro neda~ou jistotu však jen intra sex men" 
ses utiles. ' 

3. Podle práva c i ~ i I n í ho má kupitel proti prodatelovi pro ,odepření 
jistoty jakož 'i pro nepravá dictapromissa nebo pf o vady vědomě ',z/am!:: 
Vče.né, byť i v' ediktu aedllském nebyly ' vytčeny,' actioneiri<empt( ó ~ p1něhí 
i~teresse. Actio tato jest perpetua.' ' ' ",' ,', " " ,,'," , ", ,',:,,-:: :':' 
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Společnou pod m í n k o u všech pod č. 1-3 uvedených nároků jest, 
že věc měla tu onu vadu již v době, kdy trh byl hotový. Dále platí pro 
všechny případy, že prodatel jest prost závazku, byla"li vada známa ku" 
piteli již při trhu, nebo, předpokládajíc, že pro datel nejednal doio malo, , / 
tak zjevná, že by, ji kupitel bez hrubé nedbalosti musil poznati. Nároků V 

pro tajné vady může kupitel platně se zří c.i. Odřeknutí to neprospívá však 
prodatelovi, lze"li jemu vyčísti dolus. Při prodejích fi s k á I n í c h actiones 
aediliciae , místa nemají. 
': III. Actio redhibitoria směřuje k tomu, aby ob'ě strany byly uvedeny 
v dřívější stav, jako by trhová smlouva nebyla se stala. l I má kupite1, 
chce=,li dosíci vrácení ceny kupní, sám prve vrátiti prodatelovi věc trhovou 
se vším~ co u ní bylo nebo k ní u něho přibylo, jmenovitě plody, po 
případě dáti jistotu za navrácení; též musí· dáti náhradu, jestliže trhová ( 
věc' byla zhoršena nebo zničena vinou, jeho lidí. Pro dat e I pak jest po" 
v i n e n vrátiti kupní cenu a zaplatiti z ní úroky. Dále má nahraditi veškeré 
útraty, které podstoupil kupitel za příčinou koupě, zvláště náklad na věc 
vedený, předpokládajíc, že by je byl učinil též pro datel sám a škodu, která 
byla způsobena deliktem prodaného otroka.2 

Actio redhibitoria jest actio arbitraria. Nálezem porotcovým (arbitrium 
iudicis) byly nejprve na jisto postaveny vzájemné povinnosti stran a byl 
prodatel teprve, když kupitel byl sám splnil úplně svou povinnost, jemu ' 
odsouzen,3 a to k jednonásobnému nebo k dvojnásobnému podle toho, zdáli 
kupitel, co jemu byl přiřknul soudce, obdržel čili nic.4 Zkazila"li se věc 
trhová nebo ztrati1a"li se nebo by la"li kupitelenl zcizena, nezanikají tím V 
nároky kupitelovy, jenže, když se tak stalo vinou jeho 'nebo vinou jeho 
lidí, musí, jak' bylo již pověděno, dáti náhradu. Prodatel bude tedy musiti 
vrátiti cenu kupní a plniti, co jest krom toho povinen, i když pro na" 
hodilou záhubu nebo ztrátu věci neobdrží ničeho od kupitele. Jestliže pro" 
datel přijal dobrovolně věc, jemu pro vadnost vrácenou, ale nevydal ceny 
~rhové, propouští se proti němu actio in factum, jež jest vázána na stejné 

1) lulianus ait iudicium redhibitoriae actionis utrumque, id est venditorem et empto~ 
rem quodammodo in integrum restituere debere. D. 21, 1, 23, 7. VII'. 

2) Závazku k náhradě těchto útrat a škody, vzešlé z deliktu otrokova, může však 
prodatel zprostiti se tím, že pustí kupiteJi věc trhovou, jmenovitě ponechá jemu vinného 
otroka noxae nomine. 

3) Illud sciendum est, si emptor venditori haec non praestat, quae desiderantur 
in hac actione, non posse ei venditorem condemnari: si autem emptori venditor ista 
non praestat, condemnabitur eL D. 21, 1, 29 pr. Ulp. 

, " 4) Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem : modo enil)l in duplum, 
modo in simplum condemnatur venditor. nam si neque pretium neque accessionem 
solva!, dupli pretii et accessionis ' condemnari iubetur : si vero reddat pretium et acces~ 
šlonem, simpli videtuť condemnari. D. 21, 1, 45 Gai. ' , 
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podmínky jako actio redhibitoria, až na to, že jde in simplum a nevysky::: 
-.tuje se při ní exceptio temporalis. 

IV. Actio quanti minoris neboli aestimatoria -smeruJe k po měr n é 
sl ev ě cen y, za kterou věc byla prodána. Jestliže jest vada tak značná , 
že věc jest úplně znehodnocena, lze actione quanti minoris dosíci stejného 
úspěchu jako actione redhibitoria, t. j. prodatel musí vrátiti kupní cenu 

~ celou, <?bdržev zpět věc trhovou. Pro různé vady lze zase a zase nastupovati 
actione quanti minoris. Mezi actiones quanti minoris a redhibitoria jest kon::: 
kurence konsunlční. Byla:::li o jedné z nich lis contestata nebo rozhodnuto 
nálezem, nemůŽe býti již pro tutéž vadu přivedena k platnosti druhá. 

§Zffi) 
VEDLEJŠí ÚMLUVY PŘI TRHU. 

, I. -vý hra d a lep š í h o k up c e (in diem addictio) jest vedlejší usta~ 
novení, podle kterého trh se zrušuje, vyskytne:::li se do určité doby pro tutéž 
věc jiný kupec, který by učinil prodateli lepší podání.1 Lepším podáním 
třetího zrušuje se trh, jen když prodatel je přijal. Prvnímu k~pci jest volno 
předražiti lepší podání (alternativa facultas). In diem addictio může býti 

tl výminkou odkládací nebo rozvazovací. J e:::li výminkou r o z vaz o v a c í má 
.splnění výminky účinek ten, že vlastnictví prodané věci vrací se samo sebou 
zpět k prodateli a 'věcná práva kupcem zřízená pomíjejí přímo. Krom toho 
vzchází prodatelovi proti kupci actio venditi na vrácení těžených plodů. 
Kupitel pak smí pohledávati acfione empti náhrady nákladu nezbythě 
učiněného. 

II. Lex commissoria při trhové smlouvě jest vedlejší ,úmluva, že pro::: 
,datel jest oprávněn od trhu odstoupiti, nebude:::li trhová cena zaplacena 
do určité doby.2 Také ona může býti výminkou odkládací nebo rozva::: 
zovací. J e:::li v té příčině pochybnost, jest ji pokládati za výminku roz;, 

V vazovací. Splnění výminky tu předpokládá dílem, že kupitel nenabídl do 
projití stanovené lhůty řádně zaplacení trhové ceny, dílem, že prodatel na 
to projevil, že odstupuje. Účinek nastoupení výminky rozvazovací jest také 
zde, že vlastnictví sp~dá ipso iure zpět na pro datele a vzchází tomuto actio 
venditi na vydání plodů, těžených od kupitele, a náhradu škody, způso::: 

1) In diem addictio ita fit : »ille fundus centum esto tibi emptus, nisi si quis intra 
k alendas lanuarias proximas melíorem condicionem fecerit , quo res a domino abeaf.c( 
D. 18, 2, 1. Paul. 

2) eum venditor fundi . in lege ita caverit: »si ad diem pecunia soluta hon: sít, 
ut fundus inemptus sitc<, ita accipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum eutn 
-esse velít. D . 18, 3, 2. Pomp. ,- -: 
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bené jemu vinou věci . Co bylo dáno od kupitele jako arra nebo splátka, 
smí prodatel podržeti. 

III . K o II pěn a z k o u š k u jest trhová smlouva, učiněná pod vý::: 
minkou, že věc koupená bude se líbiti kupiteli.1 Úmyslem stran může 
b ýti, aby ona výminka byla v Ý min k o u o d k I á d a c í. V právu klasickém 
nepokládá se smlouva taková za výminečnou smlouvu trhovou, nýbrž za 
nepojmenovaný kontrakt, podle něhož příjemce věci se zavazuje k vrácení 
jejímu, nebude:::li se věc jemu líbiti, prohlášením libosti však podniká smlouvu 
kupní. Avšak právo J ustinianské uznává onu koupi na zkoušku přímo za 
trhovou smlouvu, podmíněnou suspensivně . Koupě na zkoušku může býti tl 
též trhovou smlouvou pod výminkou r o z vaz o va c í. Výhradu zkoušky 
zoveme tu pactum displicentiae.2 Prohlásí:::li kupitel svou nelibost, bude 
splněna výminka rozvazovací . Ale nastoupení této výminky má účinek 
'pouze obligační. Prodatel jest zavázán vrátiti - cenu trhovou, kupitel věc 
podobně, jako když kupitel se domáhá redhibice pro vady na jevo vyšlé. 
Věcná práva, jimiž prodatel obtížil věc v mezičasí, potrvají. K provedení 
nároků, které jemu vzcházejí z pakta displicentiae, propouští se kupiteli 
actio empti nebo actio in factum. 

IV. Při k o u p i vín a bývalo obvyklým, že kupitel si vyhradil právo 
odstoupiti od trhu, jestliže okusením (degustatio) koupeného vína, pro vl' 
-něž bylo lze stanoviti lhůtu, se zjistí, že víno se zvrhlo. Nebezpečí záhuby 
i zhoršení před rozhodnutím výminky náleží na _ prodatele, jenže stala:::li 
se škoda vinou kupitelovou neho zanedbáním kustodie, jest on povinen 
dáti náhradu. 

V. T. zv. pactum de retrovendendo, výhrada zpětné koupě, jest úmluva, 
podle které prodatel jest oprá~něn odstoupiti od trhu, vraceje za to ob::: 
drženou cenu trhovou. Jako ex pacto displicentiae 'vzejde i zde, užije:::li vl 
prodatel svého práva, jemu pouze obligační nárok proti kupiteli na vrá::: 
cení v.ěci a propouští se mu k tomu cíli actio· in factum, později i actio 
venditi, podle J ustiniana také actio praescriptis verbis. 

VI. T . zv. pactum protimiseos (neOrtlu~aco~), výhrada p r á v a pře d::: 
k u p n í h o, jest úmluva, kterou kupitel slibuje, - chtěl:::li by prodati věc ( 
koupenou, že nabídne ji ke koupi nejprVe prodatelovi. Z úmluvy této 
přísluší prodatelovi actio venditi. 

I) Emptio tam sub condicione quam pure contrahi potest, sub condicione "eluti 
))si Stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot«. I. 3, 23, 4. 

2) Si praedium quis sub ea lege comparaverit, ut, si displicuerit, inemptum erit, icl 
utpote sub condicione venclitum resolvi et redhibitoriam aclversus venclitorem compe~ 
t ere palam est. C. 4, 58, 4. Diod. 
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~ § 185. ( 

LOCATIO CONDUCTIO. 

I. Locatio conductio (n á je m) jest smlouva, kterou jeden (p r on á::: 
jemník) druhému (nájemníkovi) za to, že tento jemu se zavazuje 
k určité peněžné úplatě, slibuje poskytnouti užívání věci nebo slibuje konati 
jisté práce. V prvém případě mluvíme o n á jmu věc n é m (o nájmu v už. 
sm.), v druhém o smlouvě nám e zd n í. Tato může zase směřovati buď 
přímo k pronájemcovým (námezdníkovým) službám samým (operae), buď 
ien k určitému výsledku práce, k hotovému díhl (opus). Jsou tedy tři 
druhy smlouvy nájemné: t. zv. locatio conductio rei, locatio conductio 
operarum a locatio conductio operis. Při všech musí předmět plnění ná~ 
jemcova, n áj e m n é nebo m z d a (merces, pensio), právě jako trhová cena, 
záležeti v penězích a býti objektivně určen a vážně míněn. Jen když běží 
o pozemek polní nebo o práce zemědělské, může nájemné nebo mzda 
záležeti v plodech, ~ to buď v množství jich pevně určeném nebo v ali," 
kvotní části úrody nebo jinakém výtěžku. V druhém případě slove ná~ 
jemce nebo námezdník partiarius. Jako trh je též smlouva nájemná zpra~ 
vidla hotova, jakmile strany s'e shodly o předmětu a nájemném. 

II. Locatio conductio ve všech třech základních formách svých vznikla 
a vyvinula ~e nejprve na poli majetkového práva stá t ní h o. Již velmi 
záhy právo vybírati státní berně (vectigalia) bývalo za úhrnečnou sumu 
peněžnou ponecháno na čas, zpravidla na pět let (lustrum), soukromým 
podnikatelům (publicani). Smlouva, kterou předsevzal za , tou příčinou 
magistrat, hlavně censor, s publikánem, bývala ·pojímána původně sice 
jako venditio vectigalium (prodej berních pohledávek), ale později . jako 
locatio vectigalium. Právní jedná,ní toto bylo podnikáno veřejnou dražbou 
(auctio). Magistrat vcházel ve smlouvu s tím, kdo podal nejvíce. Naopak 
bylo provedení veřejných prací, staveb a dodá'vek (ultro tributa) ' svěřo~ 
váno za pevnou mzdu peněžnou občanu, který v dražbě veřejné požádal 
nejméně. Právní jednání toto bylo locatio conductio operis. Jak při této, 
tak i při locatio conductžo vectigalium jest magistrat (stát) locator, pachtýř 
berní i podnikatel díla conductor, ačkoli při jedné z nich magistrat pe;: 
níze přijímá, při druhé však platí. Vysvětluje se to tím, že při obou smlou;: 
v.ách jest to magistrat, který »zadává«, »udává« ( »locat«) vybírání berní 
nebo provedení díla. Též třetí forma nájemná, locatio conductio operarum , 
naskytovala . se již záhy v obchodě mezi státem a soukromými. Magistra;: 
tové přijímali pro jisté úkony ' do svých služeb za mzdu peněžnou muže 
sv~bodné (apparitores). HledíC "k tomu~ že zde magistratovi se . nabízet 
služby své »udával«, kdo konati měl práci, slul on locator, magistrat pak 
conductor. 
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Dotčené nájemné smlouvy ' státní byly s mnohých stránek vzorem pro, 
nájem práva s o u k r o ln é h o. Zejména zachováno bylo též na poli práva 
soukromého nahoře dotčené označování stran a byla i nadále strana, která 
se zavazovala ke konání prací za úplatu peněžnou, při locatio conductio 
operarum nazývána locator, při locatio conductLO operis však conductor .. 
Nájem soukromoprávní vyskytuje se jako kontrakt konsensuálný na počátku 
1. století př. Kr. Z něho vznikají vzájemné nároky stran. Iocatlo conductio jest 
smlouvou synallagmatickou, jenže pronájemník má plniti první, nájemník 
teprve po něm. K provedení vzájemných nároků z nájmu slouží actiones 
locati a conducti, jež jsou bonae fidei iudicia. Při všelikém nájmu stojí každá 
strana druhé i za culpa. 

(§ 186.\ 

LOCATIO CONDUCTIO REL 

I. Nájem věcný, t. zv. locatiá conductio rei, nlůže býti učiněn nejen 
o věcech nemovitých a movitých (zpravidla ovšem jen o nezužívatelných)~ 
nýbrž též o právech (o berních státních). Také věc cizí lze pronajmouti, 

\ 

i vlastní věc nájemcovu, předpokládajíc, že nájemce ví o svém vlastnictví. Ná;:-
jemce pozemku plodivého (pachtýř) slove colonus, nájemce bytu inquilinus~ 

Locatio conductio rei zakládá vzájemné závazky obou stran. Jim odpoví;:
dající actionesjsou actio conducti nájemcova a actio locati pronájemníkova. 

II. Pro n á j e m n í k (iocator) stojí nájemníkovi strany věci pronajaté' 
a veškerého příslušenství jejího za uti frui licere. Toto uti frui licere
ptaestare zavírá 

1. povinnost věc nájemcovi k užívání odevzdati a ponechati 
po dobu nájemní. Nájemce může pak užívati věci sám nebo užívání její 
pustiti jinému. Jmenovitě jest nájemci, není;:li opačné úmluvy, volno věc
zase dále pronajmouti (v pod n á je m dáti). Odevzdáním věci nájemcovi 
jest tento puštěn pouze v detenci její a nemá naprosto právní ochrany 
věcnými žalobami nebo possessorními interdikty. Pronájemník jest i na::: 
dále dr'žitelem a může nájemníka libovolně vyhostiti a odpor jeho pře;:
konati svépomocí nebo possessorními interdikty. Nájemce má pak, byl;:li 
vyhoštěn před projitím doby nájemné proti ustanovení smlouvy, proti. 
pronájemníkovi pouze actionem conducti na náhradu škody. 

2. Pronájemník jest dále zavázán udržovati věc v dobrém stavu a má 
proto na hra di t i nájemníkovi n á k I a d na věc učiněný, byl;:li nezbytně 
potřebný nebo užitečný. Pro jiný náklad má nájemník pouze t. zv. Íus
tollendi. Též má pronájemník nésti veřejná bremena ležící na věci. 
. 3. Z povin~osti pronáj~mníkovy státi nájemcovi za uti f~ui licere plyne 

dále, že prqnájemník jest ~dpověden za ony právní a faktické vad y nebo 
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ne d o s t a t k y věci, které způsobují, že nájemce nemůže věci najaté užívati 
vůbec nebo ne náležitě. Odpovědnost za p r á vn í vad y věci má vzápětí, 
že odejme::li třetí osoba nájemníkovi věc mocí svého práva, pronáj~mník 
iesLpovinen plniti nájemníkovi plné interesse; pronájemník může však, 
nevěděl::li o cizím právu, zprostiti se svého závazku proti nájemcovi též 
tím, že jemu opatří jinou, právě tak vhodnou věc k užívánÍ. Má::li však 
pronajatá věc f a k t i ~ k é vad y, které jsou na újmu jejímu užívání, nebo 
způsobily škodu nájemníkovi, jest pronájemník nájemcovi zavázán plniti 
interesse, jen když je lstivě zamlčel nebo slíbil, že věc jich nemá. Jinak 
mají faktické vady je"n ten následek, že potud, pokud jimi užívání věci 
jest vzato nájemcovi, pronájemník nemá nároku na nájemné. l Jestliže ná:: 
jemník znal vadu, nebude jemu pronájemník pro ni práv. 

Stane::li se později pronájemníkovi vinou jeho zcela nebo z části ne:: 
možným poskytnouti nájemníkovi užívání věci najaté, jest nájemníkovi po:: 
vinen k plnění interesse. Když však tato nemožnost nastala bez viny pronájem:: 
níkovy, osvobozuje se nájemce pouze od povinnosti plniti pro příště nájemné. 

III. N á j e m n í k (conductor) jest povinen " 
1. p I a ti t i n á j e m n é a to, není::li co jiného smluveno, teprve po 

vykonaném užívánÍ. Povinnosti této jej nezprošťuje ani okolnost ta, že 
pro nehodu nastalo u na jeho straně nemohl užívati věci. Zvláštní právo 
platí pro pacht pozemku plodistvého. Pachtýř (colonus) má tu, " ~zejde::li 
veliká ne úro d a z nehod neobyčejných, nárok na poměrnou s I e v u ná~ 
jemného. Nárok tento jemu však nepřísluší, jestliže špatná žeň roku ne:: 
úrodn~ho jest vyrovnána bohatým výtěžkem ostatních let pachtovních. 

2. Věci najaté má nájemník už í vat i ř á cl n ě, zejména ne jinak~ nežli 
jemu bylo dovoleno smlouvou. Nesmí nejen svým positivním jednáním 
nijak uškoditi věci, nýbrž jest též povinen ji bedlivě opatrovati a v dobrém 
stavu udržovati. Jest v příčině té odpověden za omnžs culpa. Užil::li věci 
způsobem, který jemu podle smlouvy dovolen nebyl, odpovídá i za škod:: 

" livé následky, jež z toho vzešly náhodou. Když se dává v nájem věc, od~ 
hadnutá na určitou částku peněžnou, s úmluvou, že nájemník má vrátiti 
buď onu věc neporušenou nebo smluvenou částku peněžnou, ,postihuje 
nebezpečí nahodilé záhuby nebo škody nájemníka (t. zv. locatžo conductio 
žrregularis). Bylo::li však umluveno, že příjemce věcí oceněných má vrátiti 
za v.šech okolností pouze cenu peněžnou, jest smlouvu tuto pokládati za 
smlouvu trhovou, kterou se ony věci prodávají na úvěr. 

3. Po skončeném nájmu má nájemník v r á t i t i najatou věc s příslu:: 
šenstvím. Povinnosti té musí vyhověti, i když by se dovolával vlastnictVí 

I) Saltum pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur: hic si pecora velde~ 
mortua sunt vel deteriora facta, quod interest praestabitur, si scisti; si ignorasti, pensh 
onem non petes et ita Servio Labeoni Sabino placuit D. 19, 2, 19, 1. Ulp. 
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naJemné veCl; právo vlastnické může k platnosti přivésti teprve po na::
vrácení věci zvláštním procesem. 

IV. Locatžo conductio rei končí se 
1. pro j i t ím smluvené dob y n á j e m n é. Při nájmu pozemků polních 

činila doba nájemná nápodobou pachtů censorských obyčejně pět let. 
[ Jestliže po projití nájemné doby nájemník užívá věci dále a pronájemník, 

věda o tom, neodporuje tomu, pokládá se za to, že smlouva nájemná se 
obnovuje (t. zv. relocatžo tacžta) za stejných podmínek, takže trvá i zá::
stavní právo, zřízené dříve od nájemníka.1 Co se týče doby nájmu mlčky 
obnoveného, prodlužuje se ona, jde::li o pozemky polní, zase a zase o jeden 
další rok. Při budově trvá mlčky obnovený nájem právě jen po tu dobu, co 
jí nájemce skutečně užívá, nesetkávaje se s odporem pronájemníkovým, leč 
by byly, jak rozhoduje se předpisem interpolovaným, strany učinily o nájmu 
smlouvu písemnou, kdež pak čas v této stanovený platí pro nájem obnovený. 

2. Vněkterých případech může pronájemník odstoupiti od 
nájmu před projitím doby nájemné, jako když nájemník neplatil nájem:: 
ného po dvě léta nebo špatně nakládá s najatou věcí, nebo když proná~ 
jemník domu potřebuje jeho nezbytně pro sebe nebo hodlá prováděti ne~ 
zbytnou opravu, která činí užívání domu nemožným. 

Naopak může -zase nájemník upustiti ~d smlouvy před tím," 
než prošla doba nájemná, jestliže pronájemník příliš dlouho prodlévá s po:: 
stoupením užívání, jestliže věc má nedostatky, které jsou" užívání jejímu na 
újmu ve značné míře, nebo jestliže nájemce má odůvodněnou obavu před 
nebezpečím, spojeným s dalším přebýváním v najatém domě nebo pozemku.2 

4. S m r t í té neb oné strany nájem se nekončí. Také nezruší se ná::
jemní poměr, z c i z í:: I i pronájemník věc, zvláště prodá::li ji. Ale naby~ 
vatel, jmenovitě kupitel, nebude povinen zachovati poměr nájemný, leč h y 
se byl k tomu zvláště zavázal.3 Bude moci ze svého věcného práva vy:: 
saditi , nájemníka, jemuž pak vzejde actžo conducti proti pronájemníkovi. 
na náhradu škody.4 . 

I) Jistoty rukojemské a zástavní, zřízené pro původní nájem ocl osob třetích, pIa ti 
pro nájem mlčky obnovený, jen když k tomu "svolí oni zřizovatelé. 

:1) Interrogatus, si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem necne, respondit~ 
si causa fuisset, cur periculum timeret, non debere mercedem. D . 19,2,27, 1. Alfen. 

3) Emptori ftindi necesse non est stare sinere colonum, cui prior dominus locavit, 
nisi ea lege emit. C. 4, 65, 9. Pochybno je ovšem, zda dotyčným závazkem kupitelovým, 
vůči prodateli (pronajímateli) kontrahovaným povstává přímo žaloba nájemníkova proti 
kupiteH (smlouva ve prospěch třetího). Někteří v tomto smyslu vykládají slova »)nisi 
ea lege emit«, jež ovšem prohlašují za interpolovaná. Srv. § 152 II. 

I) Qui fundum fruendum vel habitationem alicui 10cavH, si aliqua ex causa fund um 
vel aedes vendat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et 
inquilino habitare liceat: alioquin prohibitus is aget cum eo ex conducto. D. 19,2, 25, 1. GaL 
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I § 187. 

LOCA TIO CON DUCTIO OPERAR U 1\1 A OPERIS. 

I. Locatio conductio operarum, smlouva s I uže b ní, jest smlouva, 
kterou námezdník (locator) dává za mzdu peněžnou na určitou dobu 
svou sílu pracovní jiné osobě (conductor) k službám, které ona určí ze 
-své vůle v mezích stanovených smlouvou.1 Předmětem smlouvy této js'ou 
pouze služby nižšího druhu (operae locari solitae " jak my pravíme, operae 
illiberales) , jako práce nádenické, řemeslnické, čeledínské. Podniká~li tedy 
'kdo vyšší, duševní práce (operae liberales) za peněžitou úplatu, nepřísluší 
mu actio locati. Za princi patu bylo sice císařskými reskripty a soudní praxí 
připuštěno, že může pro jisté práce vyššího druhu, jako od učitelů umění 
svobodného, od , lékařů, advokátů, assessorů nebo od podúředníků - ne 
-však též od profesorů filosofie a pravovědy - nárok na smluvený plat 
(honorarium, salarium) k platnosti přiveden býti na soudě. Ale pro nárok 
'ten nebyla a'ni pak propouštěna actio locati, nýbrž poskytována právní 
ochrana pouze řízením extra ordinem. 

Locatio conductio operarum zakládá vzájemné závazky pronájemníka 
(objednaného) a nájemce slažeb (objednatele), obdobné obligacím z nájmu 
věci, a jim odpovídající actionem coiIducti objednatele a actionem locati 
objednaného. Ob jed n a n Ý (locator) jest povinen konati práce na něm 
požadované podle smlouvy, řádně a osobně 2 a nahraditi škodu, způso~ 
benou vinou svou, ' byť i jen culpa. Pronajal~li kdo své služby různým 
osobám, má je konati nejprve prvnímu nájemci. Ob jed na tel (conductor) 
pak jest zavázán zaplatiti mzdu, není~li jinak smluveno, teprve po vy~ 
'konané práci. Mzdu musí platiti, i když služby jemu nemohly býti plněny 
pro důvody nastalé v jeho osobě, leč by byl objednaný ,v době služební 
·využitkoval svou pracovní sílu pronajav ji jinému. N emůže~li však ob~ 
jednaný z jiných důvodů beze své viny konati služeb, o,svobozuje se sice 
od obligačního závazku, pozbývá však nároku na mzdu úplně, po případě 
.částečně . . 

II. Dílo (opus) , k jehož provedení za peněžnou úplatu se činí locatio 
c onductio operis (s m I o u v a o dílo ),3 může záležeti jmenovitě v tom, 
aby bylo provedeno dílo z.emní (na př. byl vykopán příkop) nebo byla 

'zřízena stavba na pozemku, aby byly upraveny nebo zpracovány věci mo~ 
v ité, které objednatel k tomu konci odevzdal objednanému (na pře aby 

1) Horno liber, qui staturn suurn in potestate habet. et peiorern eurn et rneliorern 
faeere potest: atque ideo operas suas diurnas noeturnasque loeat. Paul, 2, 18, 1. 

2) »Suas operas sanas valentes edere debebit conductori.« Locatio operarurn a. 164, 
Bruns. I nr. 165. 

3) Jak se praví »facturn, quod locari solet«, (D. 19, 5, 5, 2). 
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b yly šaty vyčištěny nebo spraveny, prsten, nádoba, socha zhotoveny), 
,aby byl otrok nebo i svobodný vyučen jistému řemeslu nebo umění, nebo 
aby byly dopraveny věci nebo osoby. Objednanému mohou býti ode~ 
vzdány věci zastupitelné k zpracování nebo k dopravě též s tou úmluvou, 
že bude jemu volno objednávce vyhověti též zpracováním nebo dopravou 
jiných věcí téhož druhu. V případě tom přechází na objednaného vlast~ 
nictví odevzdaných věcí, ale též nebezpečí nahodilé nehody. M luvíme též 
tu o locatio conductio irregularis. Má"li však věc býti zhotovena z látky, 
kterou dodá zhotovitel sám, jest pokládati smlouvu za trhovou, ne za 
Zocatio conductio operžs. 

Z á vaz k y stran jsou tyto: 
1. Conductor operis má dílo pro v é s ti a dodati, jak smluveno bylo, 

včas a bezvadné. Jest objednateli odpověden v ' příčině škody, způsobené 
n a věcech, které obdržel k provedení díla, za culpa, obzvláště za nedo~ 
statek schopností (imperitia), jichž jest zapotřebí k zpracování svěřeného 
materiálu, ba druhdy ručí v příčině svěřených věcí i za kustodii, t . j. jest 
odpověden bezvýhradně za ztrátu těchto věcí . Dále jest zavázán k bez~ 
vadnému provedení díla a ručí za vady, způsobené jeho »culpa« resp. 
~)imperitia« . Maje zpravidla volnost, užíti k provedení díla pomocníků, 
ručí za veškeré ~oškození, jimi zaviněné; toto ručení jest však v právu 
J ustinianském obmezeno na případ, že lze konduktorovi vyčítati »culpa 
in eligendo«, t. j. nedopatření při výběru pomocníků. 

2. Objednatel díla jest zavázán z a p I a ti t i podnikatelovi smluvenou 
m zdu. Nárok na tuto mzdu přísluší podnikateli, i když dílo stihla zkáza 
před tím, nežli bylo schváleno, předpokládajíc, že tato zkáza nastala bez 
viny podnikatelovy a že dílo bylo způsobilé ke schválení. 

III. Byla~li v nebezpečí námořském k záchraně lodi nebo nákladu část 
zboží nebo nářadí lodního obětována, zvláště vyhozena, má škoda tím 
způsobená býti hrazena společnými příspěvky' všech účastněných, tedy vlast~ 
níků statku obětovaného i zachráněné,ho. Předpis tenťo, t. zv. [ex Rhodia 
de iactu, byl přejat do práva římského z námořního práva ostrova R h o d~ 
s k é h o, a to již za republiky. Pro nároky na vyrovnání škody, vzešlé 
:z onoho společného nebezpečí, byly poskytnuty actiones ex locato a ex con~ 
ducto. Vlastníci obětovaných věcí mohou nárok na poměrnou náhradu pro~ 
vésti proti lodníkovi, jemuž byli zboží odevzdali k dopravě, actione locati. 
Lodník pak vymůže na vlastnících věcí zachráněných příspěvky na ně při~ 
p adající actione conducti a smí, dokud příspěvku nezaplatili, zadržovati 
j im věci jejich. Škoda, která se má vyrovnati, rozvrhne se mezi osoby 
účastněné a k těm náleží též vlastník zachráněné lodi, poměrně podle hod" 
noty věcí obětovan·ých a zach.ráněných. 
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§ z!88'J 

SOCIETAS. 

I. Societas (s m I o u v a s p o leč e n s k á) jest smlouva, ' kterou~ se dvě 
nebo více osob spojují ve společenství dotýkající se majetku. Společenství 
toto může míti o b j e m větší nebo menší. Zejména může býti společen" 
stvím veš ker é hoj měn í, přítomného a budoucího (societas omniu~ 
bonorum), a postihuje pak též vše, čeho společník nabyl beze své činnostI , 

jako dědictvím, odkazem, darem, nikoli však též, čeho. spole~ník nabyl 
způsobem nedovolenýni. Naopak tu může ~poleční~ zase žádatI, aby .byl~ 
ze společného zaplaceny též všecky dluhy Jeho, ~YJmou~ dluhy de,hktnI, 
jež jdou na jeho vlastní vrub. Vedle toho vyskytUje se v s e O? e c n a

v 

spo:: 
lečnost výdělková (t. zv. societas quaestus). Tato se vztahUje ke vsemu, 
čeho jednotliví společníci nabudou příště vlastní ~inností sv,o~, .. a k dlu" 
hům s tím souvisejícím, nikoli však též k ostatnlmu nabytI JeJIch, tedy 
ne k nabytí darem, dědictvím a pod. Uvedené dva druhy společnosti sta" 
víme jakožto generální společnosti v protivu ~ osta~ním, sp.olečno:tem 
s objemem omezenějším, jež pak jmenujeme par ~ 1 k u I ~ ~ n ~ m 1.

1 K. te~t~ 
náleží společnost, podle které mají býti společný~I na.byh 1 ~a~azky z urcIte 
obchodní živno'sti (societas negotiationis), nebo Jen z Jedn?thveho obchodu ,. 
nebo mají býti společnými pouze jednotlivé věci (societas unius rei) . -
Co se t r v á n í jejího dotýče, může společnost býti zřízena buď navždy J
t. j. na čas života, nebo na určitou dobu. Ú čel její nesmí býti nedovo" 

leným. v , .. . 

II. Societas předpokládá podstatně, že každý spolecnlk (S~ClUs) Jest 
zavázán k příspěvku a má podíl v zisku. Pří s P ě v k y ~á.ležeJí buď ve 
vkladech (ve věcech nebo majetkových právech) nebo v p,raCI. Vklady mo" 
hou býti převedeny na společníky ve spoluvlastnictví nebo po.uze k spo~ 
lečnému užívání. Ke zřízení spoluvlastnictví je potřebí manClpace nebo 
tradice věci. Pouze pro societas omnium bonorum platí, 'že ja~mile smlouva. 

1) S o ci e t a s o mni u m bon o rum . povstala již záhy nepochybně n~podobou s.t~~ 
rého společenství dědického, zvaného co n s ort i u m, t. j. poměru meZI spoludědICI ,. 

jmenovitě mezi bratry nebo jinými příbuznými, kteří setrváva~i ve, s~olečenství ~er~z~ 
dělených statků dědických. Tím se vysvětluje zejména ná~or, s~Ile.ny Ještě od klaslc~ych 
právníků, že societas ius quodammodo frater.nIta~~s ln .. s,e habe.t, nazot: 
z něhož bylo odvozováno b e n e f i c i u m c o ID pe ten t 1 a e, pnsluŠe.11C1 společmku proti 
actio pro socio. Vedle společenské smlouvy, zakládající všeobecné společenství statků, 
vyrostla rovněž již před prvním stoletím př. Kr. samostatoně z tr~eb?ího 0vbcho~u g~ "
nerální společnost výdělková. Teprve z těchto dvou druhu gen,er~lm spolecnostt VY~l~ 
nulv se ostatní společnosti s objemem obmezeným. Význačne Jest v tom směru, ze 
spoÍečnost zřízená bez zevrubnějšího určení, má ppdle Sabina býti pokládána za gene "-
rální spol~čnost výdělkovou. • 
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společenská jest uzavřena, jsou všecky věci jednotlivých společníků bez 
dalšího ve spoluvlastnictví všech.1 Příspěvky různých společníků nemusí 
býti stejného druhu ani stejně veliké. 

Pod í I y společníků na z i s k u a z t r á t ě nemusí býti stejné. I jest 
možno, aby podíl jednotlivého společníka na zisku byl větší nebo menší 
nežli jeho podíl na ztrátě; ba dokonce, aby jeden společník měl sice podíl 
na zisku, ale unikl vší škodě.2 Ale smlouva, podle které . jeden společník 
má býti vyloučen naprosto ze zisku a pouze nésti zcela nebo z části ztrátu 
(societas leonina), jest neplatná societas.3 - Nebyly"li podíly určeny, mají 
společníci zcela stejné podíly na zisku i ztrátě. Jestliže byl určen pouze 
podíl na zisku nebo pouze podíl na ztrátě, jest pokládati za smluveno, 
že též v druhém směru má se děliti podle téhož poměru. U stanovení po" 
dílů může býti podle smlouvy zůstaveno uvážení osoby třetí nebo jednoho 
ze společníků. Zpravidla jest tím míněno uvážení spravedlivé (arbitrium 
boni viTi). 

III. Společnost má v zápětí vzájemné právní p~vinnosti a nároky spo" 
lečníků . 

1. Každý společník jest zavázán pln i t i ostatním smluvený pří s P ě" 
v e k a s díl e t i se 's nimi o to, čeho na byl pro společnost nebo ze spo::: 
lečenského jmění. Je"li společník v prodlení s vydáním peněz, vybraných 
pro společnost, nebo přivlastnil"li si peníze společenské bezprávně nebo 
obrátil"li je sobě na užitek, jest povinen platiti z nich úroky. - Spólečník 
jest též povinen na hra d i tiš k o d u, kterou, jednaje' ve věcech společen" 
ských, způsobil společnosti svou vinou. Původně byl přičítán společníkovi 
k vině pouze dolus. Od dob Hadrianových jest všeobecně uznáno, že .socius 
odpovídá i za culpa; podle J ustinianského práva provedeného interpola" 
cemi stačí, zachovává"li diligentiam quam suis.4 Škodu, kterou společník 

I) Tato norma však pochází teprve od kompilatorů J ustinianových. Příslušné frag" 
menty v Digestech jsou inte~polovány. (Riccobono.) In sodetate omnium bonorum 
omnes res, quae coeuntium sunt, [continuo] communicantur, (2), [quia lícet spedaliter 
traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire]. D. 17, 2, 1, 1 fr. 2. Paul. GaL 

2) Magna· autem quaestio fuit, an ita coiri possit societas, ut quis maiorem partem 
lucretur, minorem damni praestet: quod Q. Mudus contra naturam societatis esse exi" 
stimavit; sed Servius Sulpidus, cuius etiam praevaluit sententia, adeo ita coiri posse 
societatem existimavit, ut dixerit illo quoque modo coiri posse, ut quis nihil omnino 
damni praestet, sed lucri partem capiat, si modo opera eius tam pretiosa videatur, ut 
aequum sit eum hac pactione in sodetatem admitti. Gai. 3, 149. 

3) Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse, ut alter 
lucrum totum , alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam soHtam appellari. 
D. 17,2,29,2. 

~) Socius sodo etiam culpae tenetur. [culpa autem non ad exactissimam diligentiam 
dirigenda est: sufficit etenim talem diligentiam communibus rebus adhibere, qualem 
suis rebus adhibere solet. Tr.] D. 17,2, 72. Gai. 
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způs0bil společnosti vinou svou, nemůže vyrovnati užitkem,. který jí opatřit 
sv.ým přičiněním v jiných případech. 1 Svěřil~li opatření věcí společenských 
jinému, aniž ostatní společníci byli svolili k tomu, odpovídá za'· jednání jeho. 

2. Naproti tomu může společník žádati na ostatních poměrnou n á" 

hra d u za n á k I a d, učiněný ve prospěch společnosti, i s úroky, pojištěn í 
strany závazků, jež podnikl ve věcech společenských, a při societas omnium 
bonorum zpravidla zaplacení všech svých dluhů (v. nahoře, 1.). Krom toho 
niá každý společník nárok na n á hra d u š k o d y, kterou vzal ve správě 
potřeb společenských,2 byť i jen zcela 'nahodile, a na vydání poměrné části 
z i s k u společenského. N edovede~li společník, co ze společenského poměru 
smí požadovati na tom neb onom společníku, vymoci pro jeho neschop" 
nost k placení, mají škodu tu nésti s ním též ostatnÍ. 

3. Žaloba jednotlivého společníka pro nároky ze společnosti jest actio 
pro socio.- Actžo tato má průchod jak za trvání společnosti, tak i po zru:: 
šení jejím. V _ druhém případě jest jejím účelem vypořádání mezi· společ~ 
níky. Jen když jde o rozdělení společné věci, jest užíti actionis c.ommuni 
dividundo; nebo pouze při této jest soudce oprávněn přiřknouti věc tomu 
neb onomu společníku ve vlastnictví (adiudicare). Actio pro socio jest iu~ 
dicium bonae {idei a má vzápětí infamii odsouzeného. Žalovanému S po.:: 

·· Iečníku 12oskytuje-se-proti ní, jak již ř-ečeno, beneficium comp~tentiae. 
IV. Societas není jako korporace zvláštním, od jednotlivých společníků 

různým subjektem práv a závazků, a to ani naproti společníkům samým 
. ani naproti osobám třetím. Při společnosti jsou společníci a jen oni sub" 
jekty jmění společenského. Práva a závazky zřízené pro účely společenské 
mohou býti pouze právy a závazky společníků samých. 

Právním jednáním, které uzavírají s třétí osobou v š i ch n i společ:: 
nici osobně a dohromady; bývají oni oprávněni a zavázáni podle spo", 
lečenských podílů. Možno jest však též, že si dají obligační plnění od 
·osoby třetí slíbiti jako correi 'credendi nebo se jí zavazují jako correi de~ 
bendi. Jed not I i v Ý společník může právní jednání ve společenských vě~ 
cech uzavříti po zásadě pouze jako náhradník, t. j. v ten způsob, že je 
UClnl Jménem vlastním, čímž proti třetí osobě jest samojediný oprávněn 
a zavázán. Tu musí pak teprve ještě zvláštním pozdějším úkonem ostatn'Í 

1) Si socius quaedam neglegenter in societate egisset, in plerisque autem societatem 
auxisset, non compensatur compendium cum neglegentia, ut Marcellus scripsit. D. It , 
2,26. Ulp. 

2) Quidam sagariam negotiationem coierunt: alter ex his ad merces comparanda5 
profectus in latrones incidit suamque pecuniam resque proprias perdidit. dicit lulianus 
damnum esse commune ideoque actione pro sodo socium damni partem dimidiam aď~ 
gnoscere debere tam pecuniae quam rerum cetera rum, quas secum non tulisset ~ocil,1s, nisi 
ad merc~s communi no mine comparandas proficisceretur : nam sicuti lucrum ita damnum 
quoque commune esse oportet, quod non culpa socii contingit. :D. 17, 2, 52, 4. Ulp. _ 
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společníci býti učiněni poměrně účastni nabytého práva nebo převzatého 
závazku. y~o~le pozdějšího práva klasického přiznávají se ovšem ze smlouvy, 
kterou uClntl společník pro spole'čnost, byv k tomu zmocněn od soudruhů 
tě~to, actiones utiles přímo proti spolukontrahentovi. Naopak může zas~ 
Pro zavazk~, které P?dstou~il jednotlivý společník pro společnost z pří:: 
k~zu osta~n~ch: vzeJl.tt ~ruhemu kontrahentu přímý, byť i jen adjektický 
n~rok sohdarnl proh vsem společníkům (actio exercitoria, institoz-ia nebo 
quasi institoria). 

. V. Societas z ruš uj e se pro jití ni č a s u, na který byla uzavřena , 
provedením účelu, ke kterému byla zřízena, nebo tím, že dosažení 
tohoto účelu se stalo ne m o ž n Ý m. 

Kromě toho societas přestává 

. , ~ .. n.etoliko s p o leč n Ý m u sne sen í m (dissensus) všech společníků, 
nyb~z I Jed~ostrannou v Ý p o věd í (renuntiatio) jednoho z nich. Ale vý~ 
~Qveď nye ~ c a s,n ~z~vazuje původce Jejího k náhradě škody. Dále platí,. 
ze s.~olecn~~, da~h yV!P~věď y? b mys I ně, aby jistý očekávaný zis~, který 
b.y Jlna~ t~z spole~~lkum prtpadl, sám podržel, musí nicméně o učiněný 
;lsk y s nlt~~ se sděl~tt~ ale ztrátu, která místo zisku nastane, sám nésti. vý~ 
poveď muze spolecnlk, když společnost byla zřízena na určitou dobu sice 
učin~ti ~éž .~~ed u~lynutím této doby, ale učinil~li tak bez pilné potřeby, 
nema SIce JIZ podtlu na . dalším společenském zisku, ale ovšem na ztrátách 
společenských. . . . 

2. Spólečnost zrušuje. se s m r t i jednoho společníka. Vstup dědiců do 
společnosti nelze ~působiti ani napřed učiněnou úmluvou. Ale dědic jest 
zavazan skonco~atI,. co započal zůstavitel, odpovídá však při tom pouze 
za dolus~, Podn~k.l"h společenské jednání některý ze společníků po smrti 
druhay dnve. nezIt o ní zvěděl, pokládá se strany účinků onoho jednání 
za t?, ~e soczetas trvá: -: Stejný účinek jako smrt společníka má capitis demi~ 
nutzo Jeho, podle ]ushnlanova práva pouze capitis deminutio maxima a media. 

'o, . , 3. ~ocietas končí se též státním z a b a ven í m j měn í (publicatio bo" 
norum) Jedno?? společníka nebo pro dej e m jeho j měn í skrze věřitele jeho. 
, y Ubu~e~lt Jeden společník (v případech č~ 1-3), přestane societas 

tez p~? vsec~~~ ~statní. Tito moh?u však podle nové nebo již dříve pro 
ten prtpad UClnene smlouvy setrvatI ve společnosti. Societas tato není však 
pokračováním staré, nýbrž jest společností novou~ 
.' .. c: všech uvedených, společnost zrušujících skutečnostech platí, že jimi 
zanl~a pouz: ~ocietas, nikoli též vzájemné nároky a závazky společníků; 
k~ere za trvanl společenského poměru povstaly, nebo se týkají podílu na 
~ly~k~.~ebo ztrát~ , jež se dostavily teprve po skončené společnosti jako učinek 

' ~nveJslch podmků společenských. N árokůmtěmto slouží ' aCtio pro socio. 
Tato přísluší obzvláště též dědicům bývalého společníka ~eb~ proti nim. 
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§ 189. 
;' 

MANDATUM. 

I. Mandatum (příkaz) jest smlouva, kterou jedna strana (mandatář) 
zavazuje se straně druhé (m a n d a n t o v i, mandator) , že pro ni provede 
jistou činnost bezplatně. Činností touto může býti provedení p r á vn í c h 
nebo procesných jednání, ale též kterýkoli pouze f a k t i c k Ý úkon. Může 
záležeti v řízení všech potřeb mandantov)Tch nebo jednotlivých odvětví jejich 
nebo v jediném jednání. Neplatné jest mandatum, které směřuje k činnosti 
nedovolené. Podle práva klasického jest neplatné mandatum, by jisté jed:: 
nání bylo opatřeno po smrti· mandatářově,l kdežto mandatum, aby man:: 
datář přikázané jednání předsevzal po smrti mandantově, bylo platné ales~oň 
v některých případech (na př. příkaz vystavěti pomník). Mandatum Jest 
právně závazné nejen, je"li uděleno ve prospěchu mandantově, nýbrž i když 
jest dáno ve prospěchu osoby třetí, nikoli však též, je"li provedení jeho 
výhradně ve prospěchu mandatářov'ě (t. zv. mandatum tua gratia).2 

Mandátní poměr jest jakožto. takový bez p I a t n Ý m.s Ale poměr ten 
není vyloučen tím, že mandant dá mandatářovi za vykonané služby do~ 
brovolně odměnu (honor). Ba v císařské době mohl býti platně smluven 
honorář pro mandatáře a nebyla takovou úmluvou vyloučena actio mandati 
(directa), jen že honorář sám nemohl býti vymáhán na mandantovi actione 
mandati contraria, nýbrž pouze extraordinariá cognitione. 

Žalo~atelným stalo se mandatum sice te'p~ve po zákonu AquiliQvě 
a Publiliově. bylo jím však zajisté již v druhé polovici 2. století př. · Kr. 
Mandatum jest negotíum bonae (idei a náleží mezi tak zv. contractus bi" 

late.rales inaequales. . . '. 
II. Mandatum, jímž mandatář béře na sebe opatření , p r á v n í h o Jed" 

nání. může směřovati k tomu, aby on z a s tup o val mandanta v právním 
jednání. J de"li o zastoupení přímé, obsahuje mandatum pln o u moc. Man" 
datář (procurator), prováděje právní jednání za mandanta, může je zříditi 
zpravidla ovšem pouze jako náhradník. Ale již podle pozdějšího práva 
klasického může lnnohdy i v takovém případě z právního jednání . p!pku" 

1) Si quis post mortem meam faciendum mandet, inutile mandatum est, quia ge~ 
n eraliter placuit ab heredis persona obligationem incipere non posse. Gai. 3, 158. 

2) Tua autem gratia intervenit mandatum veluti si mandem ti,bi, ut pecunias tuas 
potius in emptiones praediorum colloces quam faeneres , vel ex diverso: cuius genetis 
mandatum magis consilium est quam mandatum et ob id non est obligatorium, quia 

n emo ex consilio obligahir. D . 17, 1,2,6. Gai. 
3) Mandatum ni si gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia 

irahit, contrarium ergo est officio merces: intervienente enim pecunia res ad locationem 
ct conductionem potius respicit. D. 17, 1,1 , 4. 'PauL 
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~atorova mandant nastupovati přímo na druhého kontrahenta actione utili 
n.ebo druhý kůntrahent přímo na mandanta actione quasi institoria. Nehledíc 
k tomu, má všeliké mandatum v z~pětí tyto obligační závazky stran : 

1. Man dat á ř jest p o v in e n provésti převzaté jednání úplně a řádně , 

~p,ravuje se obdrženým navedením a zjevnou vůlí mandantovou a odpoví" 
daje za dolus, podle práva J ustinianského i za culpa lata a culpa levis . 
Opatření jednání přikázaného nesmí zpravidla svěřiti jinému. Učiní"li tak, 
ač, to jemu dovoleno nebylo, nebo dopustí"li se při dovolené substituci 
viny u zvolení, bude práv ze škody způsobené vinou substitutovou. Dále 
jest mandatář zavázán činiti mandantovi poč e t ze svého jednání a vydati 
jemu vše, co má v rukou za příčinou příkazu, zejména též plody a úroky 
~ toho těžené. Z 'peněz náležejících mandantovi jest povinen platiti úro k y 
také, když jest s vydáním jich v prodlení nebo obrátil je na svůj užitek , 
Pro závazky tyto přísluší mandantovi proti mandatářovi actio mandati di" 
recta, s níž je spojena infamia odsouzeného. 

2. Man d a nt má p o v i n n o s t mandatářovi na hra d i t i n á k I a d, 
jejž tento vhodným a poctivým způsobem učinil, vykonávaje příkaz, i s úroky 
a zprostiti jej závazků, které za něho převzal. Mandant jest dále povinen 
na hra di tiš k o d u, kterou mandatář utrpěl při provedení příkazu, jestliže 
škoda povstala vinou mandantovou, byť i jen culpa, nebo jestliže povstala 
bez jeho viny, ale měla svou příčinu v .příkaze samém (vznikla, jak pravím.e 
ex causa mandati). Jinou škodu nahodilou, stihnuvší mandatáře při opatření 
přikázaného jednání (t. zv. škodu ex occasione mandati), nemusí mandant 
nahraditi. Pro tyto nároky jest mandatářovi dána actio mandati contraria. 

3. Jestliže mandatář vy b o č i I z mezí stanovených v příkazu, mandant 
není vázán jeho jednáním, nýbrž může naopak nastupovati naň pro ne prO" 
ye,dení příkazu. Zejména, prodá"li mandatář věc mandantovu. pod cenou 
st~noven()u, bude mandant moci věc vindikovati i na k1,1pci. Ba S a b i" 
n i a n é zastávali, že překročil;li mandatář me,ze příkazu, na pře koupiv věc 
~acenu vyšší, nežli byla určena, nemůže donutiti mandanta ani k tomu, by 
přistoupil kjeho jednání za podmínek smluvených v příkaze, tedy aby převzal 
na pře koupenou věc za cenu obmezenou. Pro k u I i a n é však přiznali man" 
datářovi právo v takových případech požadovati náhrady učiněného nákladu 
až do výše stanovené proň v příkaze, a mínění to došlo uznání u J u s t i n i a na. 

III. Mandatum pře stá v á pro v e d e rlÍ m, o d vol á ním učiněným 
od mandanta, v Ý p o věd í (renuntiatio) , danou od mandatáře, nebo s m r t í 
jedné strany. Mandatář nesmí však dáti výpovědi v nepravý čas, sice b y, 
leč že by měl pro nevčasnou výpověď omluvu, byl povinen k náhradě 
~kody. Může požadovati náhrady učiněného nákladu na mandantovi nebo 
f,la dědicích jeho, když přikázané jednání opatřil sice teprve po odvolání 
pebo úmrtí mandantově, ale dříve, nežli zvěděl o těchto událostech. 
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IV. Zvláštním druhem příkazu jest pří k a z úv ě r n Ý (t. zv. mandatutiť 
qualificatum), t. j. příkaz, aby lnandatář poskytl třetí osobě uvěru nebo jí' 
ho prodloužil, na př. aby dal jí zápůjčku nebo sečkal jí s vymáháním 
dluhu. Mandator jest z příkazu úvěrného povinen nahraditi mandatářovi 
výlohy s provedením mandata spojené, jest tedy zavázán jemu zaplatiti 
dluh oné třetí osoby, povstalý poskytnutím úvěru, jestliže by ho neza~ ' 
platila sama. Z příkazu takového vzchází tedy pro mandatora závazek 
actione mandati contraria dobytný, jenž jest v podstatě obligací r u k o~' 

je m s k o u. I bylo 'na příkaz úvěrný užito s mnohých stránek pravidel 
platných ~ro adpromissi, ' zvláště pro fidejussi. To platí zvláště o právu 
věřitelově nastupovati na rukojmě před hlavním dlužníkem, o postihu 
rukojmově na hlavního dlužníka a o beneficiu divisionis. J u s ti n i a n dal 
ustanovení o fidejussi a o úvěrném mandátu zařaditi do společného titulu' 
»de fideiussoribus et mandatoribus« (Dig. 46, 1 Cod. 8, 40) a poskytl ' 
beneficium excussionis též mandatorům. Zachovaly se však též některé' 

rozdíly mezi fidejussí a rukojemstvím mandátním. Z nich jest, že mandatum 
qualificatum jest kontraktem konsensuálným a bonae fidei a poskytuje ze~ 
jména té výhody, že lze je zříditi též mezi nepřítomnými, zvláště dopisy, 
kdežto fideiussio, jsouc kontraktem verbálným, jest , stricti iuris a může 
býti učiněna pouze mezi přítomnými. Obligace mandatorova má jiný obsah' 
než obligace , hlavní, nebo mandator jest práv nahraditi škodu, kterou man~ 
datář vzal poskytnutím úvěru. Proto litiskontestací, učiněnou s hlavním 
dlužníkem, mandator se neosvobozuje již podle práva klasického. Dalo~li 
příkaz úvě'rný více mandatorů, jsou zavázáni solidárně, aniž však litis coh~ ' 
festatio s jedním předsevzatá kdy zrušovala obligaci ostatních. Ale man~ 
dátní poměr mezi mandatorem a věřitelem ukládá tomuto též povinnosti: 
Věřitel jest ex mandato povinen, chce~li na mandatorovi vymoci zaplacení. 
postoupiti jemu svůj nárok proti hlavnímu dlužníkovi i se všemi akces~ 
semi a jest práv z neplatnosti nebo nedobytnosti onoho nároku, způso; 
bené vlastní vinou. Na kolik věřitel při poskytnutí úvěru se neřídil daným 
příkazem, neručí jemu mandator. 

E. CONTRACTUS INNOMINATI. 

§ 190) 

POVŠECHNÉ O 'NEPOJMENOVANÝCH KON~RAKTECfr' 

, 1. Plnění, učiněné od jednoho druhému s bezforemnou úmluvou, že 
příjemce má' plniti něco navzájem, nezavazovalo, když smlouva nespadala' 
pód jeden z reálných nebo konsensuálných kontraktů, právně ještě na' 
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sklonku republiky příjemce ke splnění převzatého závazku. Ale v takovém 
případě příslušelo tomu, kdo by plnil napřed, naproti druhé straně, když 
tato proti úmluvě prodlévala se vzájeJ;llným plněním, alespoň condict~o 
(se. ob causam datorum) o vrácení toho. co byla přijala. 

Hned od počátku principatu nese se právní vývoj k tomu, aby straně , 
která plnila první, byla dána actio na s I í b e n é vzájemné pln ě n í dru~ 
héhokontrahenta. Podle některých S a b i n i a n ů měla za tou příčinou b.ýti 
propuštěna pouze od případu k případu p~aetorská actio in factum. l Mnozí 
Pr o k u 1 i a n i a jiní právníci však zastávali pro některé případ y obou~ 
stranných smluv, že k dobývání vzájemného plnění se hodí úplně actio 
civilis inéerti.2 V demonstraci formule její byla ůmluva stran, jsouc bez 
technického jména, popsána podle zvláštního případu (praescripta verba): 
a mluvilo se tu pak, hledíc k oné demonstraci, o praescriptis verbis agere. 
V praetorském albu byla vyhlášena jediná formule toho druhu, actio de 
aestimato. , V ostatních případech bývala formule sepisována jen podle 9b~ 
doby její. 

Nebyly to zcela nové, teprve u těchto o'boustranných smluv vzniklé ' 
a jen pro ně zavedené formy procesní. Nebo v případech takových, kde 
bylo na vahách, pod který civilní kontrakt spadá úmluva, podrobněji, 
které ze dvou aetiones ex contractu by mělo býti užito, zda na př. acti.: 
onis condueti nebo locati~ bylo již dříve zastáváno, že má býti propuštěna 
jako prostředek bezpečnější aetio in factum nebo i actio civilis ineerti. 
Ponenáhlu pak byla actio civilis incerti uznávána též v takových případech , 
kde šlo o novum negotium, o smlouvu, které nebylo lze přimknouti 
k právnímu jednání, již žalovatelnému podle práva civilního. Tento právní 
v)7voj v právu klasickém úplně zkoncován nebyl. Zbyly v něm případy, 
ve kterých tomu, kdo plnil z oboustranné smlouvy, pro nárok na vzájemné 
,plnění byla odepírána actio incerti civilis. Teprve v J u s t i n i a n s k é m 

1) Si tibi polienda sarciendave vestimenta dederim, si quidem gratis hanc operam' 
1e ,suscipiente, mandati est obligatio: si vero' mercede data a\lt c'onstituta, locationis 
conductionisque negotium geritur. quodsi neque gratis hanc operam susceperis neque , 
protinus aut data aut constituta ,sit merces, sed eo animo negotium gestum fuerit, ut 
postea tantum mercedis nomine daretur, quantum inter nos statutum sit, placet quasi 
de novo negotio in factum dandum esse iudidum, [id est praescriptis verbisl. D. 19. 
5, 22. Gai. 

2) Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter 
Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi a1iam dares, 
dedi ut aliquid facias: hoc lTUVáUo.yf..tu. esse",et hinc nasci civ:ilem obligatione~. et ideo, 
puto recte I ulianum a Mauricianoreprehensum in hoc: dedi tibi StichuPl ut ' Pamphi:: , 
-lu m manuniittas: manumisisti: evictus est Stichus. lulianus scdbit in factum actiQnem 
,a ' praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem sufficere: esse enim contractum 
quod Aristo (RJváUo.y~t(J, dicit, unde haec nascitur actio. D. 2, 14, 7, 2. Ulp. 
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,právu byla i těmto případům pnznána povaha kontraktní a k všeobecné 
platnosti přivedena zásada, že bezforemná obligační smlouva o kterémkoli 
v z á je m n é m plnění (avváJ-J-aypa) se stává tím, že jedna strana pln i I a 
druhé, právně závazným kontraktem, který pro toho, kdo plnil první, zakládá 
iure civili žalovatelný nárok na slíbené vzájemné plnění druhého kontra;: 
henta. Nároku tomu slouží actio, nyní zvaná civilis actio in factum nebo 
actio praescriptis verbis. 

i II. I když pro řečené kontrakty byla připuštěna actio civilis incerti, 
zůstala vedle ní na výběr starší condictio, směřující k v r á cen í plněného . 

Bylo tedy straně, která byla plnila napřed, volno proti kontr.ahentovi, otá;: 
lejícímu se splněním slíbeného, provésti buď nárok na smluvené vzájemné 
plnění actione incerti civžli buď nárok na vrácení plněného condictione. 
Condictio tato měla v klasickém právu místo, i když očekávané plnění se 
stalo zavázanému nemožným bez jeho viny, kdežto v případnosti této actzo 
o splnění ovšem zanikala. V J u s t i n i a n s k é m právu dává se kontra;: 
hentovi, který smlou vu se své strany provedl, nadále jak actio praescriptís 
verbis o s pln ě n í, tak i condictio ob causam non secutam o n a v r á cen í 
pln ě n é ho. Avšak condictio tato jest nyní podrobena předpisům o kon" 
traktní actio pr(lescriptis verbis s té stránky, že se také ona odepírá, 
nastoupila;:li nemožnost splnění bez viny zavázaného. 

V některých případech kontraktů ne.pojmenovaných může podle práva 
J u s t i n i a n o v a kontrahent, který plnil napřed, když by želel učiněné 
smlouvy, smlouvu libovolně o d vol a t i a co byl plnil, condictione zpět 
požadovati, nepotřebuje vyčkati, až druhá strana bude otáleti se splněním 
svého závazku. Toto t. zv. ius poenitendi přísluší obzvláště tomu, kdo 
na druhého převádí věc, by tento za to byl činným určitým způsobem, 
jako aby propu~til otroka nebo podnikl cestu. Jako actio. propter poeni;: 
tentiam propouští se tu proti příjemci condictio. Příjemce m'ůže však žádati 
náhradu škody, která jemu vzešla z podniknuté smlouvy, a osvobozuje se 
nahodilou nemožností splnění. 1 

III. J ednotlivésmlouvy tohoto druhu, jichž počet není omezen, 
nebývají označeny zvláštními jmény a slovou proto u nás contractus 
innominati. Hledíce k tomu, že jak plnění napřed učiněné, tak i vzá;: 
jemné plnění může býti buď dare nebo facere, Justinianští kompilatoři -

1) Si tibi dedero, ut Stichum manumittas: si non facis, possum condieere; [aut si 
me -poeniteat, condicere p~ssum]. (5) Si pecuniam ideo acceperis, ut Capuam ,eas, deinde 
parato tibi ad pronciscendum condicio temporis vel valetudinis impedimento fuerit ,.. 
quo minus proncisceris, an condici possit, videndum: et cum per te non steterit, potest 
dici repctitionem cessare: [sed cum lieeat paenitere ei qui dedit, pro cul dubio repetetur 
id quod datum est, nisi forte tua intersit non aceepisse ob hane eausam peeuniam. Trib.] ._ 
D. 12, 4, 3. 2 fr. 5 pr. Ulp. 

416 

-
zařadili všechny možné případy oboustranných smluv obligačních, ne~ 
pojmenovaných i pojmenovaných, do čt Y ř skupin: »do ut des, do ut
facias, facio ut des, fado ut facias«.1 

SMLOUVA A CONTRACTUS 

AESTIMATORIUS. 

Mezi nepojmenované kontrakty náleží zejména smlouva smě n n á. 
a t. zv. contractus aestimatorius. Obě smlouvy jsou contractus bonae lidei. 
V právu J ustinianském přistoupilo ke kontraktům -nepojmenovaným také 
precarium. 

J. Smlouva smě n n á (permutatio) záleží v tom, že jeden- dává dru,,
hému věc ve vlastnictví za to, že tento se zavazuje naň převésti vlast;:
nictví věci jiné. Je to směna věci za věc (zboží za zboží), ne jako trhová 
smlouva směna věci (zboží) za peníze. Ze smlouvy směnné jest příjemce 
věci zavázán k plnění vzájemnému pouze, když jemu bylo opatřeno v I a s t~ 
nic tví její. Sám jest také povinen učiniti druhého kontrahenta vlast;: 
níkem věci dané jemu směnou. Stane"li se příjemci evictio obdrženého 
předinětu směnného, může se domáhati na druhé straně náhrady škody 
actione in factum nebo žádati navrácení daného condictione. Nemusí však 
býti teprve vyčkáno, až by se stala evictio. I když vyjde již před tím na 
jevo, že byla odevzdána věc cizí, může příjemce provésti ten neb onen 
z uvedených nároků. Co se dotýče závazků stran pro f a k t i ~ k é vad y 
věcí směněných, byly na smlouvu směnnou vztaženy předpisy ediktu ae;: 
dilského, vydané pro smlouvu trhovou.2 

1) Ob rem dati traetatus [in his eompetit speciebus: aut enim do tibi ut des , aut 
do ut facias, aut facio ut des, aut facio ut facias.]§ 1. Et si quidem peeuniam dem, 
ut rem aecipiam, emptio et venditio est: sin autem rem do, ut rem aecipiam, quia non 
plaeet permutationem rerum emptionem esse, dubium non est nasci civilem obligationem 
in qua actione id veniet, ut damneris mihi, quanti interest mea illud, de quo eonvenit 
aecipere: [vel si meum recipere velim, repetatur quod datum est, quasi ob rem datum 
l'e non seeuta.] § 2. At eum do ut facias, si tale sit faetum, quod locari solet, peeunia 
data loeatio erit: si rem do, non erit loeatio, sed nascetur civilis actio in hoc quod 
mea interest, [vel ad repetendum condictio:] quod si tale est factum, quod locari non 
possit, condici ei potest vel praescriptis verbis agi. D. 19, 5, 5 pr. § 2 Paul. 

2) Si ea res, quam acceperim vel dederinl, postea evincatur, in factum dandam 
actionem respondetur. § 2. Permutatio ex re tradita initium obligationi praebet. § 3_ 
ldeoque Pe di us ait alienam rem dantem nullam contrahere permutationem. (2) Aristo 
~it, quoniam permutatio vicina esset emptioni, sanum quoque furtis noxisque solutum 
et non esse fugitivum servum praestandum, qui ex ea causa daretur. D . 19, 4, 1, 1 až-
3 fr. 2 Paul. 
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II. T . zv. contractus aestimátorius (smlouva vet e š nic k á, příkaz k pro::: 
,deji) zřizuje se tím, že jeden odevzdává druhému věc, o c e Í1 ě n o u ila" ' 
u r č 'i t o u cenu, k pro dej i, zavazuje jej , aby buď odvedl onu cenu nebo 
vrátil zase věc samu. Co utrží příjemce prodejem věci , nad onu cenu, smí 
si podržeti. I když si vymínil ještě zvláštní mzdu, nemění to ničeho na 
povaze smlouvy. Příjemce věci odpovídá za dolus i za culpa. Nebezpečí 
nahodilé zkázy věci nebo zhoršení jej postihuje v tOlu případě, když sám , 
si vyžádal věci k prodeji.1 Pro nároky, vzcházející ze smlouvy vetešnické 
proti příjemci věci, propuštěna byla actio de aestimato (a. aestimatoria) , 

vyhlášená v praetorském albu. 

F. PACTA. 

§ 192. 

PACTA ADIECT A. 

. Závazná moc kontraktu bonae fidei vztahuje se, jak bylo uznáno již 
v civilním právu republiky pro některé případy, od klasické pravovědy 
pak všeobecně, též k oněm zvláštním ve dle j š í m úmluvám (t. zv. pacta· 
.adiecta), na kterých strany hned (in continuo), když kontrakt uzavíraly, se 
snesly v jakékoli formě. Stalo se zásadou, že soudce má in iudicio bonae 
jidei, žádá::li tak žalobce, přihlížeti též ke všem úmluvám tohoto způsobu . 
J. bylo pak lze k platnosti přivésti tato pacta žaloboú z hlavního kontraktu, 
t edy actione empti, venditi, locati a pod. Bylo::li však k bonae fidei' con:: 
tractus již učiněnému přičiněno pactum teprve p o zdě j i (ex intervallo) , 
nevzchází z něho actio o splnění jeho, nýbrž pouze ex~eptio. 

§ 193. \ 

PAC T A P RA E TO RIA. 

1. Constitutum debiti. Edictum propouštělo žalobu na toho, qui pe::: 
.cuniam debitam constituit se soluturum, t . j. slíbil zaplatit~ v určitý den 
peněžný dluh již předtím vzniklý. Tato actio de pecunia constituta nebo~i 
constitutoria nesla se k náhradě škody, .vzešlé věřitelovi z toho, že konsb::: 

1) Si margarita tibi aestimata dedero , ut aut eadem mi hi adferres aut pretium eorum" 
.deinde haec perierint ante venditioneni, cuius periculům sit? et ait Labeo, si quidem 
eao te venditor rogavi , meum esse periculum: si tu me, tuum: si neuter nostrum, sed 
d:mtaxat consensimus, ten.eri te hactenus, ut dolum et cul pam mihi ,praestes. D. 19. 5,-

17, 1. Ulp. 
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t uent nedostál slovu svému, a byla původně rázu poenálního.1 Podle 
ediktu bylo žalovatelné pouze constitutum dluhu pen ě ž n é h 0 .2 Ale záhy 
byla actio de pecunia constituta udílena též z konstituta obligací, směřu:: 
jících k jiným věcem zastupitelným. Později bylo uznáváno za závazně 
i constitutum, při němž nebyl stanoven den platební. J u s ti n i a n, sl6učiv 
s konstitutem receptum (doleji II., 1), zrušil také všeliké omezení v příčině 

, předmětu obligačního a ustanovil, že nebyl::li při konstitutu určen čas splně'ní, 

smí věřitel nastupovati na konstituenta teprve po 10 dnech. I jest podle Ju:: 
s tinia'nova práva constitutum debiti vůbec slib splniti jistý již trvající dluh. 

'Constitutum bývá v zájmu dlužníkově, stanovíc nový, vzdálenější den 
platební (poshovění); bývá i v zájmu věřitelově, dávajíc obligaci časově 
neurčité určitý den platebnÍ,3 ' 

Platné constitutum předpokládá, že dluh, jejž konstituent slibuje za:: 
platiti, jest platný, byť i jen jako obligatio naturalis, v době, kdy se consti; 
t utum činí. Zní:::li constitutum na větší částku nežli dluh starý, jest platné 
pouze do výše tohoto dluhu. Constitutum zakládá vedle staré obligace 
n ovou, směřující k témuž právnímu úspěchu. Věřitel může pak zpravidla 
podle své libosti k platnosti přivésti starou obligaci nebo novou z konsti:: 
tuta, nevylučuje však již pouhou litiskontestací, pro jednu z nich prove:: 
denou, žaloby z druhé. 'Na dalším trvání starého dluhu obligace z konsti= 
t uta závislou není, tak že může trvati, i když starý dluh zanikl,jako když 
stará obligace jsoué dobytna actione temporali, pominula projitím času . 
Ale splnění jedné obligace má v zápětí též zánik druhé. Více konstituentů · 

může se zavázati ke splnění téhož dluhu korreálně. 
Obligace z konstituta může se od c hyl o vat i od obligace původní , 

zvláště co do místa nebo času splnění. Co do předlnětu nebyla připuštěna 
odchylka; teprve v pozdním právu klasickém bylo připuštěno »aliud con:: 
stitui quam quod debetur« a novota tato ospravedlňována zásadou - ostatně 
též až pozdními právníky obecně 4 uznanou - »rem pro re solvi posse«. 

1) V klasické'm právu mohl si při žalobě této žalobce s po n s i o n e, ale pak též 
žalovan Ý zase r e s tip u I a t i o n e dáti slíbiti, že, vysoudil~li by, odpůrce zaplatí jemu 

,za pokutu, polovici zažalované sumy (s po n s i o e t r e s ti p u I a t i o di m i d i a e par ti s). 
~) Hlavním, původně snad jediným případem jeho byl zajisté ten, že konstituent 

slíbil zaplatiti v určitý den věřitelovi, kterému příslušela již a cti o cer t a e cr e d i t a e 
p ec u n i a e. I byla procesná s p o n s io při žalobě z konstituta asi jen zvýšením pokuty,' 
při actio certae creditae pecuniae se naskytující, z třetiny na polovici. 

3) V tomto směru jest podotknouti , že i obligace tak neurčitá , jako je stipulace 
'»)c u m vol u e r i S« , pro svou neurčitost nežalovatelná, může nabýti konstitutem právní 
úč i nnosti. (Srv. D. 45, I, 46, 2.) 

4) An potest aliud constitui quam quod debetur, quaesitum est. sed cum iam placet 
rem pro re solvi posse, Iiihil prohibet et aliud pro debito constitui: denique si quis cen~' 
t um debens fJ;umentum eiusdem pretii constituat, puto vaiere constitutum. D. 13,5, 1,5. Ulp. 
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Dále může se obligace z konstituta odchylovati od obligace původní- co do, 
osob. Splnění dluhu může býti totiž slíbeno konstitutem též jinému, nežli 
starému věřiteli, z delegace tohoto nebo může býti slíbeno od jiného, nežli 
od starého dlužníka. Podle toho pak, zdali dluh, který konstituent slibuje 
zaplatiti, jest jeho vlastní nebo cizí, rozeznáváme constitutum debiti pro::' 
priž a constitutum debiti alieni. Konstituent dluhu cizího jest k jeho splnění 
zavázán vedle starého dlužníka in solidum. Obyčejně činí se constitutum 
debiti alieni, by uskutečněno bylo r u k oje mst v í. Od adpromisse liší se· 
toto constitutum hlavně nejen tím, že jest smlouvou bezforemnou a může 
býti zřízeno jmenovitě i mezi nepřítomnými písemně,l nýbrž i různým 
účinkem litiskontestace a menší závislostí svou na hlavní obligaci, jelikoi 
pozdější změny této nedotýkají se nezbytně závazku konstituentova, ze~ 
jména , ne pozdější vzrůst její o úroky. Con~titutum debiti alieni jest inter~ 
cessí a platí proto pro ně senatusconsultum Velleianum. J u s t i n i a n přenesl 
na ně beneficium divisionis a zaváděje beneficium excussionis, propůjčil je 
též konstituentům. 

II. Recepta. Praetorské album obsahovalo ve společném titulu »de 
receptis« edicta o třech smlouvách, podobných sobě jménem, jinak však 
valně od sebe rozdílných. 

1. Receptum argentarii jest bezforemná smlouva, kterou se argenta:: 
dus zavazuje, že bude příjemci slibu za jiného plniti jistou věc neb sumu. 
Ediktem byla z takové smlouvy dána actio recepticia. Receptum nebylo 
podrobeno různému omezení konstituta. Obyčejně bývalo činěno abstraktně 
a měla pak actio recepticia průchod, i když dluh, jehož splnění argentarius 
slíbil, byl neplatný. J u s t i n i a n, sloučiv receptum s konstitutem, zrušil 
žalobu z onoho. 

2. Receptum nautarum cauponum stabuladorum. Z praetorského ediktu 
jsou lodníci i hospodští zavázáni věci, které, provozují'ce svou živnost~ 
vzali v opatrování (salvum fore recipere), vydati neporušené. Původně se 
vyžadovala zvláštní (bezforemná) úmluva, kterou lodník nebo hostinský 
nebo zástupce jejich zabezpečoval res salvas fore. Podle pozdějšího kJa:: 
sického práva stačí, že věci byly vneseny do lodi nebo hostince. Z práv", 
ního poměru tohoto propouští se proti lodníkům nebo hostinským prae:: 
torská . actio de recepto, proti které jsou právi i z nahodilé ztráty nebO' 
škody. V době císařské byla připuštěna proti actio de recepto exceptio. 
jíž žalovaný se dovolával příhody neodvratné (vis maior). 

3. Rec,eptum arbitrii. · Strany mohou se usnésti, aby právní rozepře 
jejich byla rozhodnuta místo státním soudem osobou soukromou, r o z:: 

1) lulianus quoque seribit: Titius epistulam ad me talem emisit: »Scripsi me se~ 
cundum mandatum Seii, si quid tibi debet eum adprobatum erit tibi cauturum et solu, 
turum sine eontroversia.« tenetur Titius de eonstituta pecunia. D. 13, 5, 5, 3. Ulp. 
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:S udí m (arbiter). K této úmluvě o rozsudím, zvané compromissll;m, 
přistupuje pak ještě druhé ujednání, smlouva mezi stranami a zvoleným 
Tozsudím, kterou on přijímá úkol rozhodčí. Tato smlouva s rozsudím slove 
.receptum arbitrii. Praetorské edictum 1 stanovilo, že stalo~li se řádné com", 
promissum (plenum compromissum), jest, kdo, byv ustanoven za rozsudího, 
vzal na se rozhodnutí sporu, zavázán učiniti nález rozhodčí. Compromissum 
mohlo býti provedeno obapolnými stipulacemi' určité pokuty peněžné (pe", 
cunia compromissa) pro neposlušnost nebo jiným oboustranným stanove:: 
ním pokuty, na př. i složením věci u rozsudího nebo vzájemným paktem 
de non petendo. Pro smlouvu s rozsudím není předepsána forma. I řadíme 
receptum arbitrii mezi pacta praetoria. Stranám není sice z něho dána 
proti rozsudímu actio, ale magistrat donucuje jej, žádají",li to strany, ke 
splnění oné povinnosti, dobrovolně podstoupené, magistratskými prostředky 
donucovacími (multa, pignoris capione).2 

Receptum arbitrii z a vaz u j e rozsudího; by věc naň vznesenou vy= 
šetřil a rozhodl, zůstávaje v mezích stanovených kompromisem. Výr o k 
rozsudího (arbitdum) musí rozhodnouti rozepři určitě a úplně. Nemůže, 
byl~li vyhlášen~ býti již změněn od rozsudího. Rozhodnutí je závazným, 
byť jen nepřímo,3 pro strany, a to i když se nesrovnává s platným právem 
nebo s pravidly slušnosti. Odvolání z něho k soudu nemá místa. Jen když 
rozhodčí nález jest zřejmě stranickým nebo když odpůrce jednal při vedení 
sporu dolo malo, propouští se proti pohledávání pokuty exceptio do li. 
O reformách J ustinianových stran přímé vynutitelnosti nálezu rozsudího 
viz § násl. 

Rozepři lze vznésti též na víc e rozsudích, zvláště s tím úmyslem, 
aby rozhodli o ní společně jako collegium. 

III. T. zv. pactum de iureiurando (srv. str. 172, p. 1). Jedna ze stran, 
nlézi kterými jest právní spor, může nabídnouti odpůrci, aby jej rozhodl 

1) Ait praetor: »Qui arbitrium pecunia compromissa receperit, eum sententiam 
dieere cogam.« Lenel, Ed. § 48. 

2) Z rozhodnutí rozsudím jsou vyloučeny de 1 i c t a fa m o s a, q u a e s t i o nes de 
s ta t u, a ct i on es pop u I are s a udělení i n in t e g rum r e s ti t u ti o n i s. N ezpůsobi" 
lými býti rozhodčím jsou choromyslní, hluší, němí, osoby mladší 20 let, ženy a otroci. 
Podle zákona Juliova nesmí ar bit r i u m převzíti, kdo byl dosazen za soudce (i ude x) 
-té oné věci. Též nemůže býti nikdo ar bit e r ve své vlastní věci. I když zvolený roz~ 
sudí převzetím úkolu rozhodčího se platně zavázal, zprošťují jej jisté důvody omluvné 
na vždy nebo na čas od povinnosti učiniti nález, jako onemocnění jeho, příkoří jemu 
od stran učiněné a "j. 

3) Nejúčinněji se tak děje vzájemnými s tip u 1 a t i o nes po e n a e, jimiž každá 
strana slibuje odpůrci plniti pokutu pro případ, že by neuposlechla výroku rozhodčího. 
By ly,li mezi stranami učiněny prostě s ti p u I a t i o nes sen ten t i a s ta ri, mohla strana 
vítězná vymáhati na odpůrci actione incerti (ex stipulatu) náhrady škody nebo 
j emu, dobývajícímu nároku odeřčeného, namítnouti ex e e pti o n e m pa e ti. 
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svou přísahou (iusiurandum deferre). Odpůrce (delat) není povinen ktomu 
přistoupiti. Jestliže však, přijav onu nabídku (iusiurandum suscipere), vy:: 
koná skutečně r o z hod o v a cíp ř í s a h u, bude tím podle práva praetor:: 
ského vázána druhá strana, která jemu přísahu uložila (deferent). Ukládati 
Ji inůže strana, která se táhne k právnímu nároku (na pře navrhujíc od .. 
půrci, aby přisahal »dare se non oportere«, »rem petitoris non esse« nebo 
>4urtum, se non fecisse<<) nebo naopak strana, proti které nárok se přivádí 
k platnosti (vyzývajíc odpůrce k přísaze: »dari sibi oportere«, »rem suam 

esse« nebo »vendidisse se ei rem centum«). 
Vykonáním přísahy jest právní rozepře mezi stranami rozhodnuta 

a jsou strany rozhodnutím tím vázány. I bývá iusiurandum voluntariulTh
, co do účinku přirovnáváno k rozsudku nebo, jelikož má účinek právní 

pouze z usnesení stran, ke smíru nebo k novaci. 

§ 194. 

PACT A LEGITIMA. 

Mezi bezforemné obligační smlouvy, které se staly žalovatelnými poz:: 
dějším císařským záko~odárstvím (t. zv. pacta legitima) náleží krom bez:: 
foremných s I i b ů do tál n é ho (pollicitatio dotis, viz právo rodinné) a d a:: 
r o v a c í h o (viz následující §) compromissum podle práva J ustinianova~ 
J u s t i n i a n e m byla při něm poskytnuta za jistých předpokladů nejen ná .. 
lezem osvobozenému exceptio, nýbrž i straně, které bylo právo přiřčeno~ 
actio in factum o splnění nálezu (condictio ex lege vel in rem utilis actio). 
Zejména má účinek tento nastoupiti, jestliže strany uznaly vydaný nález 
bud tím, že jej obě podepsaly, nebo mlčky tím, že , nechaly obě projít~ 
nejbližších deset dní, nezaslavše ta oné nebo rozsudímu ohrazení proh 

nálezu. 

G. DAROVÁNÍ. 

§ 195. 

DON ATIO. 

1. Dar o v á ním (donatio) míníme dobrovolné a bezplatné poskyt:: 
nutí majetkové, kterým poskytatel (donator), zmenšuje vlastní " jmění, roz .. 
množuje jmění příjemcovo 1 právě proto, aby jmění to rozmnožil. S tímto 

1) Jelikož se vyhledává k darování, aby jím jmění příjemcovo bylo rozmnoženo. 
dá~covo pak zmenšeno, není darováním dobrovolné zřízení práva zástavního nebo ruko. 
]emství, ani dobrovolné zřeknutí se té neb oné jistoty věřitelovy. Rovněž neda~uje, kdo 
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.,úmyslem dárcovým prokázati štědrost (animus donandi) musí se srovnávati 
úmysl obdařeného, tak že tento přijímá , za dar, co se mu dává darem. 

,Darování jest tedy s m I o u vou m~zi dárcem a obdařeným. I nevzejde 
darování, jestliže kdo částku peněžnou, kterou jemu druhý dává darem~ 

,béře jako zapůjčenou. 
II. Poskytnutí majetkové, kterým se darování uskutečňuje, může býti 

nejrůznější. Ovšem původně bývalo darování uváděno ve skutek zajisté 
pouze přímým převodem práva v 1 a s tni c k é h o, jsouc provedeno manci .. 
patione, in iure cessÍone nebo traditione. Avšak časem k tomu přistoupily 
ještě jiné způsoby bezplatného poskytnutí majetkového.1 Darování lze 
uskutečniti také pouze obligačním zavázáním se dárce (slibem darovacím ) .2 
Slib darovací mohl v klasickém právu platně býti učiněn a přijat jen ve 
formě stipulační.3 Darováno býti může také celé j měn í náležející dárcovi 
nebo zlOlpkový díl jeho nebo dědictví zděděné dárcem.4 

Pro e v i k c i nebo ya d y věci darované dárce zavázán není, leč by 
hyl jedna] dolo, ve kterémžto případě by příslušela proti němu pouze 
deliktní actio doU. , - . 

III. Pro darování, nechať bylo uskutečněno kterýmkoli z uvedených 
úkonů prováděcích, platí tyto předpisy je omezující. 

odmítá napadlé dědictví nebo odkaz, aby jiný mohl nabýti, jelikož dědictví nebo odkaz. 
nebyly ještě částmi jeho jmění, odmítnutí jich tedy nezpůsobuje zmenšení majetku. 
Ponechání věci jinému k bezplatnému užívání o sobě není darováním, tedy zejména 
ne com m o dat u m nebo p rec a r i u m, může jím však býti, na kolik se jím ujímá pro,:. 

' půjčiteli výtěžek, jehož jinak by se jemu bylo dostalo (plody, nájemné). 

I) Don a n di c a u s a předsevzaté zřízení služebnosti (mancipatione, in iure cessione. 
pactione et stipulatione, traditione vel patientia), zřízení nebo převod práva super6ciárního ' 
,nebo vektigalního, opatření držby, postup pohledávky (aktivnou delegací, cessí), odřeknutí 
se služebnosti nebo jiného užívacího práva k cizí věci (in iure cessione, bezforem~ou 
smlouvou), osvobození od dluhu prominutím (acceptilatione, pacto ďe non petendo} 
nebo převzetím dluhu (passivnou delegací). 

2) Pravíme, že darování může se státi d a n d o, ce den d o, li ber a II d o nebo pro::. 
mi tt e n d o. Možné je též darování nepřímým poskytnutím majetkovým, jako když kdo, 
co dárce chce jemu darovati, obdrží plněním osoby třetí k tomu od dárce poukázané . 
nebo když dárce, co' chce darovati někomu, plní na poukaz jeho osobě třetí. 

3) Podle ustanovení císaře Antonina Pia jest slib darovací, učiněný od . rodičů 
:dětem nebo naopak, podle předpisu ' J ustinianova pak všeliký slib darovací závazným, 
nechať , smlouva se stala v jakékoli formě. Zvláštností obligačního závazku ze slibu 
darovacího jest, že dárce není povinen platiti úrok z prodlení a požívá bene6cia c o Dl::. 

pe.t e n t i a e, a to v ten způsob, že se srážejí též ostatní dluhy jeho. 
. 1) Darování takové nezpůsobuje sukcesse universální. Proto musí jednotlivé čás~i 

darovaného jmění převedeny býti na obdařeného způsobem, který se hodí na tu neb 
onu. ,Co se dotýče dluhů, mohou věřitelové pro ně nastupovati pouze na dárce ~amého. 
Ale on můžežá<fati na obdařeném, aby uspokojil věřitele, nebo může si zadržeti zda::. 
II'Ovaného jmění, mnoho.li jest zapotřebí k zaplacení dluhů . 
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1. Darůvání mezi manžely, jakůž i darůvání mezi ůtcem "a dítě:: 
~1 e m jemu půddaným jest neplatné (viz právů růdinné). " -

2. Lex Cincia de donis et muneržbus, plebiscitum učiněné růku 204 
př. Kr. k návrhu tribuna plebis M. Cin c i a A I i m e nt a, zapověděla datů:: 
·vání, přesahující určitůu míru nám neznámůu. Byly výjimky z tétů zápovědi. 
Beze všehů 'Omezení bylů důvůlenů činiti darování ve průspěch jistých 
blízkých ůsůb zvláště vyňatých (personae exceptae) jakůž i darůvání, které 

' kdů činí za zachránění živůta zachránci svému. l 

Lex Cincia byla lex im'perfecta, neprůhlašůvala zapůvěděné darůvání 
.za neplatné, aniž ukládala půkuty tůmu, kdů by jednal průti jejímu zákazu. 
Ale praetůr 'Odepíral nárůkům ůbdařenéhů ze zapůvěděnéhů darůvání na:: 
průti dárcůvi sůud-ní 'Ochrany, jmenůvitě udíleje průti nim dárcůvi excepci 
.(exceptio legis Cinciae, pů případě exceptio in factum). Jestliže zapůvěděné 
darování bylů uskutečněnů právním jednáním, slůužícím k převůdu v I a s t" 
nic tví, jmenůvitě mancipatione, in iure cessione nebů traditione, bylů 
_právní jednání tů naříkatelné. Obdařený nabyl sice vlastnictví věci 'Od 
-vlastníka jejíhů darůvané, ale vlastnictví tů bylů průti dárcůvi neúčinné 
exceptione, pů případě replicatione legis Cinciae. Bylů::li zapověděné da:: 
růvání způsůbenů stipulačním s I i b e m, jest stipulatio neplatná iure praetor;o 
a 'Obligace z ní vzešlá vylůučena ope exceptionis. Záleží::li nemírné darů:: 
vání v p r 'O min u t í dluhu, učiněném pacto de non petendo, může dárce, 
'nastupuje prů 'Onen dluh na ůbdařenéhů, jehů excepci pacti čeliti replica:: 

,tione legis Cinciae. 
N a ř í k a tel n 'O s t darůvání, předsevzatéhů průti _zápůvědi zákůna Cin:: 

ciůva, 'O d pad I a tím, že darůvání bylů 'Od dárce p r 'O ve den 'O úplně, 
právnicky i fakticky. Za taktů úplně průvedené (donatio perfecta) bylů 
půkládánů darůvání rei mancipi, když nejen byla pře~sev~ata ma~cipatio 
nebů in iure cessio, nýbrž přistůupila ještě traditio. Slb::h 'O můvItůu res 
mancipi, musila tatů nadto býti držena 'Od ůbdařenéhů v půsledním růce 
déle, nežli 'Od dárce, tak že ůnůmu bylů naprůti tůmu zabezpečenů vítězství 
v průcesu držeb ním (při interdiktu Utrubi). Při res nec mancipi stačila 
:k úplnému průvedení darůvání traditio, ale ců se věcí můvitýc,h důtýče, 
.též jen půkud 'Ona měla v zápětí, že ůbdarůvaný v interdiktu Utrubi 'Ob" 
,držel vrch nad dárcem. Darůvání průminutím dluhu pak jest úplně prů" 
vedenů, bylů::li uskutečněnů acceptilatione. Krůmě tůhů stalů se všeliké 
darůvání, průti zákůnu Cinciůvu půdniknuté, úplně platným a nenaříkatel" 
ným, a příslušela průti exceptio legis Cinciae replicatio doli, když dárce 
zemřel, neůdvůlav darůvání (morte Cincia removetur. Vat. fr. 259 Pap.). 

I) Ei, qui aliquem a latrunculis vel hostibtis eripuit, in infinitum donare non pro~ 
"hibetur, quia contemplationem salutis certo modo aestimare non placuit. Paul. 5, ll, 6. 
.Srv. str. 425 pozn. 2. 
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3. Zákonůdárstvím absolutných císařů byly v příčině f ŮT my darůvání 
nové předpisy učiněny a stará ustanůvení zákůna Cinciůva kůnečně úplně 
'Odstraněna. C 'O n s ta n t i u s Chl 'O roll s předepsal (306 pů Kr.) prů darů vání 
mezi non exceptae personae, K 'O n s t a nt i n pak i prů personae exceptae 
jaků nezbytnůu fůrmu, aby se stala insinuatio, t. j. aby strany se průhlásily 
před , ~ůudem nebů jiným úřadem (zvlástě municipijním) a 'O tům byl sepsán 
úřední průtůkůl. Pů mnůhém kůlísání půzdějšíhů zákůnůdárství nařídil ků:< 
nečně J u s t i n i a n, že insinuace jest půtřebí půuze prů dary přesahující 
hůdnůtu 500 sůlidů. -

N ení"li zachůvána fůrma insinuace, jest darůvání, na kůlik převyšuje 
hůdnůtu 500 sůlidů, ne p I a t n Ý m. l Výjimkůu není půtřeby insinuace, a t'O 
při darech poskytůvaných 'Od císaře nebů císařův i a při darech můvitých 
věcí, jež magistri militum půskytují vůjínům; při darech k výkupu zajatců ' 
nebů k vystavění zbůřených budův a při darůvání ženě, půskytůvaném jí 
zřízením dotis. 

~. Dárce může z jistých důvůdů ůdvůlati dar. 
a) Půdle císařských zákůnů můhli pat r 'O n darůvání, které byl učinil 

svému průpuštěncůvi, a rů dič e darůvání uciněné dítěti 'O d v 'O I a t i prů 
ne v d ě k ůbdařenéhů. J u s t i n i a n připustil ůdvůlání daru prů nevděk 
k a ž d é m udá rci, určuje při tům zevrubněji, které chůvání ůbdařenéh'O 
se má půkládati za nevděčnůst. Mezi případy nevděku přijatů bylů též 
nesplnění určení účelůvéhů (v. důleji IV, 2). Dar může býti ůdvůlán prů 
nevděk půuze 'Od dárce, nikůli 'Od jehů dědiců, a' půuze průti 'Obdařenému 
samému. _ Neůdvůlatelným jest dar za zachůvání živůta.2 

b) Patrůn, který v době, kdy darůval průpuštěnci svému, byl bez:: 
dě t e k, může půdle nařízení K 'O n s t a n t i a z r. 335 pů Kr. ůdvůlati darů~ 
vání, na r 'O d i I y,,1 i se jemu půzději děti. 

5. Za jistých půdmínek můhůu na ř í k a ti darůvání 'O s 'O byt ř e t í :: 
věřitelůvé dárcůvi, jehů patronus a dědicůvé k půvinnému dílu ůprávněnL 

IV. Zv I áštními dru h y d ar 'O v árd jsůu: 
1. Donatio mortis causa. Účinek darůvání tůhůtů závisí na tům že dárce 

. nepřežije ůbdařenéhů. Bude 'O něm půjednánů místněji v právu dědickém., 
1) Opomi~utí předepsané insinuace má, jestliže darována byla jiná věc nežli pe'" 

níze, v zápětí, že vzejde spoluvlastnictví mezi dárcem a obdařeným, při čemž tomuto; 
přísluší podíl v hodnotě 500 solidů. Pro zrušení tohoto společenství platí zvláštníi 
předpisy. 

_ 2) Tak ustanovili kompilatoři Justinianovi, navázavše na uvedenou skutko'vou pod~' 

statu (zachránění života a darování za to), s níž klasické právo (Paulus Sent. 5, 11, 6. -
cit. v pozn. 1. na str. 424) spojovalo osvobození od zákona Cinciova, neodvolatelnost daru. 
Si quis aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit et aliquid pro eo ab ipso accipiat, 
haec' donatio inrevocabilis est: non merces eximii laboris appellanda est, quqd contem~ 
platione salutis certo modo aestimari non placuit. D. 39, 5, 34, 1. Paul. 
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2. 'Donatio sub modo. Je to darovánj, kterému se pnClnUJe vedlejší 
ustanovení, aby obdařený vynaložil část darovaného nebo, u~iv jeho PC} 
jistý čas, i celý dar na určitý účel. Kdo přijal dar sub modo, Jest . zavázán· 
'splniti modus. Dárce může naň nastupovati o splnění uloženého, a t? z. té· 
neb oné zvláštní úmluvy (stipulační, fiduciární), v právu poklaslckem 
všeobecně actione praescriptis verbis. Vedle toho byl dárce oprávněn, po", 
hledávati navrácení daru condictione ob causam datorum, je",li splnění 
účelového určení nemožným již v době darování nebo stane se později 
nemožným bez viny příjemcovy. Pro z a v i ně n é nesplnění určení účelo", 
vého bylo lze žádati navrácení daru v klasickém právu jen v někt~rýc~" 
zcela výjimečných případech,1 později pak všeobecně; podle práva Just!", 
niánského bylo lze užíti i stížnosti pro nevděk.2 V případě tom, že bylo 
obdařenému uloženo, aby dar vydal určité osobě třetí, má tato nárok na 
splnění (actio utilis) přímo proti obdařenému. 

~ 

§~. 
T RANSACTIO. 

Smír (transactio) jest smlouva, kterou strany, ClnICe sobě navzájem· 
ústupky, odstraňUjí nejistotu,3 jež jest mezi nimi o právním poměru. Ne::. 
jistota, která se od;traň.uje smírem, mívá příčinu nejčastěji v tom, že právní 
poměr jest sporný, může však způsobena býti. též ~ím, že .. p~á.vn! pom~~ 
závisí na v)'mince, nebo že nelze posud objem Jeho ZJiStItI, Jako pn 
právu na doživotní důchod. Neplatný jest smír o věci rozhodnuté roz",· 
sudkem, vešlým v moc práva. 

K smíru vyhledává se podstatně, aby každá strana u s t o u p i I a druhé 
v něčem. Ústupky mohou záležeti vtom, že strana st! odřík~ nejistého 
práva, nebo že, uznávajíc právní nárok o~pů:cův, s.p~ní ynárok te.nto ~ebo 
slibuje jej splniti, nebo že plní nebo shbuJe plnItI neco odpurcovl na 
odbytnou. Smír může býti takto právním důvodem (causa) :pro poskyt", 
nutí majetkové všeho druhu, pro převod vlastnictví, převod nebo zřízení 
jiného věcného práva nebo zřeknutí se ho, pro z~ízení, pře~od y ne~o . zru", 
šenÍ práva obligačního. Co se dotýče zvláště ,s II b u o b II g a c ni h o. ex 
causa transactionis, byl tento žalovatelný ještě v právu klasickém pouze: 

1) Zpravidla tu pro založení nároku na vrácení daru stačila nahoře zmíněná 
úmluva stipu'ační nebo fiduciární. 

2) Záleží~li ID o d us v tom, .aby obdařený poskytoval dárci výživy, může, když 
obdařený se zpěčuje plniti onen závazek, dárce podle císařských konstitucí na něm vy~ 
máhati vydání darované věci v in d i c a t i o n e II t i I i. . 

3) Qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit. D. 2, 15,1. Ulp. 
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když byl učiněn a přijat ve formě s tip u I a ční. V době poklasické vzchází 
straně již z bezforemné smlouvy o smír tím, že z ní odpůrci sama napřed 
plnila, actio praescriptis verbis o splnění slíbeného podle zásad o nepo", 
jmenovaných kontraktech.! 

Účin k y smíru omezují se na strany, které jej podnikly, a právní 
nástupce jejich. Výjimkou mohou se k smíru táhnouti i jiné osoby, jako 
fideiussores k smíru, který učinil hlavní dlužník .. ~ Poruší",li zldilý smír, 
jejž stvrdil přísahou, stane se in{amis a pozbude všech ' výhod, které jemu 
smír poskytuje, propadaje zároveň pokutě smluvené. 

ll. OBLIGATIONES QUASI EX CONTRACTU. 

§@J. 
NEGOTIOR UM GES T 10. 

Quasikontrakty, t. j. skutečnostmi, ze kterých vznikají obligati:$ 
ones quasi ex contractu, jsou negotiorum gestio, tutela, communio, aditio 
hereditatis a solutio indebiti. 

I. Negotiorum gestio, jednatelství nepřikázané, záleží v tom, 
že někdo (negotiorum gestor) jedná ve věcech jiného (dominus),nejsa 
k tomu povolán příkazem jeho ani svým úřadem (poručenstvím, zastupi", 
telstvím právnické osoby). Jako při mandátu může i zde činnost jednate", 
lova býti právním jednáním, zvláště zastoupením procesným nebo pouze. 
faktickým úkonem. Věc, kterou opatřuje jednatel, musí býti c i z í (negotium 
alienum) a musí jednatel míti ú mys I býti činným pro jiného (animus 
negotia aliena gerendi). Není to negotiorum gestio, když někdo, jsa činný 
ve věci jiného. má úmysl jednati pro sebe sama, nechať věděl, že jde o po", 
třebu cizí (jako malae {idei possessor cizí věci) či nic (jako bonae /idei 
possessor). Obyčejný případ nepřikázaného jednatelství jest, že gestor spra", 
vuje věci jiného o své újmě,3 aby pečovalo jeho prospěch. Právníci římští 
mají tu hlavně na mysli případ ten, že někdo řídí 'dobrovolně potřeby 
nepřítomného. Ale ~a ·negotiorum gestio pokládá se též, když jednatel má 

I) Smír, kterým kdo se zříká nároku na výživu, zůstavenou jemu posledním p~: 
řízením, za úhrnečnou sumu na odbytnou, jest, jak ustanQvila o r a t i o d i v i Ma r d, 
neplatný, nebyHi schválen od praetora. 

2) Non possunt conveniri fideiussores liberato reo transactione. D. 46, 1,68,2. Paul. 
3) Jestliže jednatel jest činným ve věcech jiného k příkazu osoby třetí, maje zřetel 

zároveň k ní i k onomu, o jehož věc jde, vzchází sice poměr mandátní mezi jednatelem 
.a třetí osobou, ale vedle něho též ne g o t i o rum g e s t i o mezi jednatelem ' a oním, kd~ 
j est domi n us. . 
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!omylem za to, že jest příkazem nebo z jiného důvodu , zavazan ' o~atřiti 
cizí potřebu. Že negotiorum gestor neví~ kdo jest dominus, nebo pokládá 
zaň omylem někoho jiného, není na závadu, proč by nevzešla negotiorum 
gestio mezi jednatelem a tím~ čí jest vskutku negotium. 

II. Z jedn~telství nepřikázaného vz\.:házejí vzájemné závazky pro jed~ 
natele a pro toho, čí věc byla opatřena. Dominus má pro nároky proti 
jednatelovi actionem negotiorum gestorum directam, jednatel pak pro nároky 
proti němu actionem negotiorum gestorum contrariam. Obě iudicia měla 
svůj původ v právu praetorském 1 a byly formule jejich s počátku in Fao 
tum conceptae. Teprve po čase byla negotiorum gestio přejata mezi zří" 
ze~ní práva civilního a z ní propuštěna iudicia bonae /idei. 

1. Negotiorum gestor jest z a v á z á n opatřiti převzatou věc řádně. Má 
býti činným v náležitém rozsahu, zejména pokračovati ve správě, ve\ kterou 
se uvázal, a vyříditi, co souvisí s jiným jednáním, od něho již podnik", 
nutým. Zpravidla odpovídá za dolus i culpa, výjimkou pouze za dolus , 
jako když odvrátil vážnou nehodu hrozící majetku (jako distractionem 
bonorum). Naopak jest práv ' i za náhodu, podriikl~li něco nového proti 
způsobu, jejž zachovával dominus negotii nebo spravoval jeho věci přes 
jeho zápověď. Konečně negotiorum gestor musí vydati vše, co z jedna~ 
telství má v rukou,2 po případě činiti počet ze své správy. 

2. Dominus jest povinen n ah rad i t i, co jednatel vynaložil ze svého 
pro něho, i s úroky a zprostiti jej závazků, jež podnikl za něho. Před" 
pokládá se, že gestor podstoupil tyto útraty v úmyslu si je dáti nahra~ 
diti, tedy zejména ne v úmyslu darovati nebo plniti čistě etickou povin" 
nost, zakládající se na příkl. na blízkém příbuzenství (pietatis causa) a že 
jednání jeho bylo ve prospěchu onoho, bylo utiliter gestum. Při posuzo" 
vání této »u t i I i t y« se hlavně dbá vůle toho, o jehož věci jde. N egotium 
jest utiliter gestum, lze=li říci, že v případě, o který běŽí, dominus by byl 
sám jednal právě tak. Proto negotium pokládá se vždycky za utiliter ges:: 
tum, jestliže ' dominus je později schválil. Naopak jest zase vždycky vy" 
loučen nárok jednatelův, opatřil~li on věc jiného proti zákazu jeho. 
,Bylo::li negotium utiliter gestum, není to nároku gestorovu na závadu, 
jestliže původní úspěch jednání jest později zase zmařen bez, viny jedna,: 

1) Ait praetor: Si quis negotia alterius, sive quis negotia, quae euiusque eum is 
, moritur fuerint, gesserit, iudicium eo nomine dabo. D. 3, S, 3 pro . 

2) Dostalo"li se mu toho nějakým opatřením ve jmění domini, , na př. dobytím 
pohledávek nebo prodejem jeho věcí, bude povinen vydati to, jen když dominus opa, 
tření jeh~ schválí. . . . . 

~) Též mylné domnění jednatelovo, že ne g o t i u m jest ve prospěchu do min i , 
nedostačuje. Quid si putavit se utiliter facere , sed patri familias non expediebat? Dico 
hunc non habiturum negotiorum gestorum actionem : ut enim eventum non spectamus, 
debet utiliter esse coeptum. D . 3, S, 9, 1. Ulp. 
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telovy.l Nedospělý dominus jest zavázán k náhradě pouze, na kolik jest 
obohacen z jednání gestorova. 

III. Za jistých okolností mají průchodactiones . negotiorum gestorum, 
jakkoli, kdo byl činný v cizí věci, měl úmysl opatřiti ji pro sebe sama. 
Mlt,lvíme tu o n e p r a v é negotiorum gestio. Obzvláště může, vládne"li 
kdo cizím předmětem majetkovým (na př. prodá::li cizí věc) věd orně, 
aby obohatil sebe bezprávně, majetník onoho' předmětu, schvá1i" jeh~ 
jednání, naň nastupovati actione negotiorum gestorum directa" a přísluší 
pak nepravému jednateli nárok na náhradu vynaloženého, ale jen, na kolik 
dominus jest obohacen z jeho jednatelství. Též propouštějí se druhdy ac,,' 
tiones negotiorum gestor-um v případech, kde někdo opatřil cizí věc pro. 
sebe, maje ji omylem za svou vlastní.2 

IV. Z jednatelství bez příkazu propouštějí se ve dvou případech 
z v I á š t n í actiones. 

1. Kdo o pat ř í P o h ,ř e b místo toho, kdo jest zavázán jej vypraviti 
(hlavně místo dědice, neuložil"li zustavitel v testamentu pohřební povin" 
nosti jiné osobě), . bez jeho příkazu, . má proti němu z ediktu praetorského 
actionem funerariam (in aequum et bonum conceptam) na náhradu útrat 
pohřebních.3 S nárokem tím jest spojeno privilegium exigendi. I když, 
jednatel vypravil pohřeb proti vůli zavázaného, propouští se jemu actio 
funeraria, káže"li to za těch oněch okolností slušnost. V pozdním právu 
klasickém poskytuje se utilis actio funeraria po případě i tomu, kdo opatřil 
pohřeb, pokládaje omy le1;ll sebe za .zavázaného (za dědice). 

2. Věřitel, který, byv missus in possessionem, uvázal se v držení statků 
dlužníkových, jest ze správy jejich zavázán a oprávněn podobně jako ne" 
gotiorum gestor přes to~ že hic commune, non alienum negotium gessisse 
videtur. Odpovídá však jen za dolus. Praetorským ediktem jsou tu pro" 
puštěny zvláštní actiones. 

I) Sulfidt, si utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium. Et ideo si insulam 
f ulsit vel servum aegrum curavit, etiamsi insula exusta est vel servus obiit, aget negotio" 
rum gestor um. D. 3, S, 9, 1. Ulp. Srv. pozn. předch. 

2) Zejména má, když někdo prodal cizí věc bon a f i d e pro sebe a věc ta zahy" 
n ula u kupce, čímž rei vindicatio vlastníkova odpadla, vlastník actionem neg9~ 
t i o rum g e s t o r, u m proti prodatelovi o vydání toho, oč se obohatil cenou trhovou . 
N aopak jest tomu, kdo. pókládaje sebe omy~em za dědice, spÍnil odka~y uložené dědi'" 
covi, poskytnuta a ct i o ne g o ti o rum g e st or u m co n tr a ri a proti pravému dědici , 

, na kolik tento jest . z jednání jeho obohacen. 
3)- 'Praetor aH ~ »Quod funeriscausa ·sumptus factus ' erit, eius reciperandi nomine: 

in eum, ad quem .ea res pertinet, iudicium dabo.« D. 11, 7, 12, 2. 
~ , . " :, , "."' , I~ 'I i . .' ~ - " ! ;.i I J 'j,', ::, '; -: ,-o ,," .• , -; -; '-1 ;: ) !! j, J ď '; .. , 

. 'I " :. :: ~ ; , , . 1 
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" ~ .( "'I : .~; 'l J!' • . :' ! I ,;/1 :1." . 

42Q. 



§ 198. / 

OSTATNí QUASIKONTRAKTY. 

. -I. Z por u č ~ n s tví (tutela) nad nedospělým vznikají vzájemné obli~ 
gační nároky mezi poručencem a poručníkem, pro které onomu přísluši 
actio tutelae directa, poručníkovi pakactio tutelae contraria. Obě iudicia 
jsou bonae {idei. 

II. Spoluvlastnictví nebo společenství jiného práva věcného 
způsobuje mezi účastníky vzájemné obligační nároky, nechať se zakládá 
na smlouvě společenské nebo vzešlo, aniž vůle účastníků se nesla kesdru<' 
žení. Společenství, vzniklé bez smlouvy společenské k němu směřující, slove 
u nás communio incidens, jako společenství mezi spoludědici nebo mezi 
více odkazovníky, jimž byla odkázána tatáž věc. Obligaci ex communione 
slouží, běží..:li o společenství mezi spoludědici, actio familiae erciscundae 
(v. právo dědické), v ostatních případech a,ctio communi dividundo nebo ~ 
nf jde..:li o spoluvlastnictví, nýbrž o jiné věcné právo (o právo emfyteu:: 
tické, superficiární, ususfructus, usus, právo zástavní) actio communi divi~ 
dundo utilis. Stejný cíl, jako actiones communi dividundo a familiae er" 
ciscundae, může míti a bývá proto jmenovaným dílčím žalobám po bok 
stavěna actio fmium regundorum. Všecka tři jmenovaná iudicia jsou duplicia. 

Actio communi dividundo směřuje předem k zrušení společenství a k r o z:: 
d . ě len í společné věci nálezem soudcovým. Práva žádati za soudní roz:: 
dělení věci společné lze se zříci pouze na čas, nikoli na vždy. Také není 
právo to podrobeno promlčení. KrOlll toho actio communi džvidundo nese 
se ke splnění vzájemných z á vaz k ů, vzcházejících ex -communione. Obli" 
gatio, které lze zjednati platnost actione communi dividundo, má celkem 
podobný obsah jako obligace ze smlouvy společenské. p,ři tom stojí druh 
druhu za dolus a culpa, v Justinianském právu za culpa in concreto. Účast:: 
ník smí požadovati na druzích náhrady nákladu, který učinil pro spole:: 
čenstvo. Co se týče posuzování těchto vzájemných závazků, jest actio com" 
muni dividundo iudicium bonae {idei, ač snad teprve v právu poklasickém . 

III. U v á z á ním s e v ·d ě d i c tví (aditio hereditatis) vzniká pro dě:: 
dice' podle klasického práva za jistých okolností, v právu J ustinianském 
pak všeobecně, civilní závazek obligační splniti odkazy jemu uložené. 

IV. Kdo splnil z omylu závazek, kterého vskutku nebylo, má proti 
příjemci obligační nárok na vrácení splněného 1 a poskytuje se jemu pro 
tento nárok condictio, v Justinianském právu zvaná condictio indebiti. 

') 1s quoque qui non debitum accepit ab eo qui per errorem solvit, re ob ligatur : 
nam proinde ei condici potest, »si paret eum dare oportere«, ac si mutuum accepisset. 
sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is qui sol vendi
animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere. GaL 3, 91. 
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III. CON DI CTI O N ES SIN E CAU SAo 

§ 199 . 

O CO N DICTION ES SIN E CA U SA PO \lŠECHN Ě. 

I. V četných případech poskytuje se někomu obligační právo z důvodu 
toho, že jiný se o b o h a t i I na újmu jeho bez d ů vod ně (sine causa, 
rľon ex iusta causa). Právním nárokům pro bezdůvodné obohacení slouží 
condictiones, nejprve actio de certa credita pecunia nebo condictio certae 
rei. Teprve působením klasické pravovědy vyvinula se ponenáhlu condictio 
také pro takové případy bezdůvodného obohacení, kde předmět, který 
zavázaný měl plniti, byl {acere, tedy incert~m. Condictio, nesoucí se k fa cere 
oportere, byla pak od Justinianských kompilatorů zvána condictio inc~lti.l 
Právníci římští odvozují condictiones, vzcházející z bezdůvodného obo..: 
-hacení, z ius bon~m et aequum nebo z ius gentium a naturae 2 ze všeobecné 
zásady slušnosti, aby nikdo se neobohatil škodou druhého a aby bylo 
vráceno, co někdo má bez spravedlivého důvodu. 

lL Všeobecné podmínky kondikcí těchto jsou, že jeden se obo:: 
hatil na újmu druhého a že obohacení to jest neodůvodněným. 

1. O b o h a cen í něčí na ú jmu strany druhé může záležeti především 
v tom, že majetek jeho byl rozmnožen ztenčením majetku strany 
druhé.3 Stačí však též, že ma jet e k jeho n e·b y I z ten č e n, čímž straně 
druhé vzešla újma, že jmění její nebylo rozmnoženo.4 Obohacení na škodu 
druhého nesmí však býti vyrovnáno závazkem, který vzchá~í obohacenému 
proti osobě třetí.5 

" ') Zejména lze jí domáhati se zřízení služebnosti, JIZ zříditi bylo bezdůvodn"ě 
opominuto, nebo zru~ení obligace, která byla bezdůvodně podstoupena. 

2) Hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. 
D. 12, 6, 14. Pomp. Perpetuo Sabinus pro bavit veterum opinionem existimantium, id quod 
ex iniusta causa apud aliquem sit, posse condici .. D. 12, 5, 6. Ulp. Haec condictio ,ex 
pono et aequo introducta, quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revo" 
care consuevit. D. 12, 6, 66. Pap. 

, 3) Tak když nabyl vl~stnictví nebo jiného práva věcného nebo práva obligačního 
nebo i jen pouhého držení, nebo byl zproštěn břemene věcného n~bo závazku obli. 
gačního. 

4) Tak když bylo na škodu strany druhé opominuto uložiti jemu věcné bře" 
meno . .nebo osobnJ závazek nebo vyžádati na něm. náhrady nákladů, nebo on "požíval 
věci nebo služeb strany druhé bez úplaty. 

5) . Proto vlastníkovi peněz, které někdo jiný dal zápujčkou bez jeho svolení, ne. 
.přísluŠí co n d i cti o proti vydlužitelovi, který je spotřebo~al bon a f i d e a tím do-da" 
t~čně se ;zavazoval zapůjčiteli. 
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Podle toho může býti i pře d m ě t kondikce velmi různý .. N askytuje 
se nejen condú;tio tei, nýbrž i condictio libetationis, possessionis,1 setvitutis, 
cautionis, obligalionis, impensatum, habitationis, opetarum. Co se dotýče 
zvláště condictionis tei, nepřísluší ona vlastníkovi, dokud trvá jeho právo 
vlastnické k věci, jež může provésti tei vindicatione. Vždyť condiclio tei 
směřuje k dari opottere, proti vlastníkovi věci pak nemůže jiný míti po;, 
vinnost k dare, t. j. k opatření vlastnictví jejího.2 . 

2. kdy obohacení jest bezdůvodné (sine causa)? Na otázku tuto 
prameny nedávají a nelze vůbec dáti odpovědi formůlí, která by pojímala 
všecky sem náležející případy. Právníci římští podnikali více pokusů roz;, 
tříditi a seskupiti přečetné případy kondikcí pro bezdůvoqné obohacení, 
a;niž pokusy ty se zdařily. Také nemá klasická pravověda pro jednotlivé 
kondikce technických imen podle důvodu, na k~erém se zakládá nárok 
o vydání obohacení. Teprve v Justinianské kompilaci jsou různé případy 
kondikcí pro bezdůvodné obohacení roztříděny způsobem zdařilejším a po;, 
jmenovány podle svého základu materiálného. Vyskytujeť se pak tu těchto 
šestero kondikcí pro bezdůvodné . obohacení (cond:ctiones sine causa y š. 

. srn.): condictio indebiti, condictio causa dala causa non secuta, condictio 
furtiva, condictio ob turpem causam, condictio ob iniustam causam a con;, 
dictio sine causa v tiŽŠ. srn. 

§ 200. 
-_/ 

CONDICTIO INDEBITI. 

1. Condictio indebiti se propouští, jestliže kdo s p ln i lne d] u h o my;, 
1 e m. Předpokládá tedy: 

1. že bylo plněno s úmyslem, aby byl s pln ě n dluh (animo solvendi) , 
buď že měla býti uskutečněna vlastní solutio nebo dalió in solutum; 

2. že nebylo předpokládaného dluhu, buď že ani . nepovstal nebo po;, 
vstav později zanikl.3 Ale condictio indebili zpravidla nepřísluší, jestliže 
předpokládaný závazek jest pouhá obligatio naturalis. Též nemá místa, 
byla;,li splněna před časem obligace, které jest uložena lhůta počínacL 
Naproti tomu má průchod condiclio, jestliže ze závazku výminečného bylo 
plněno, dokud výminka ještě se nesplnila. 

9Co n d i cti o p o ss e s s i o n i s přísluší dřívějšímu držiteli, nechať· jest vlastníkem 
věci čili nic. 

2) .odchylkou 'odtud propouští , se vlastníkovi co n d i ct i o r e i pmtizloději a lup'i ~ 
čovi: (c'ondictio ex' causa furtiva) .a proti tomu; kdovypudH vlastníka z pozemku 
násiľím. 

,3) ,Z.a' ,splněnínedluhu, .pokUdá se Itéž, byl~li s~Qe : záyaz~~ platným, ,ale, he,.ta~ovým, 

jak jej, kdo plnil, předpokládal,.: ja:k~. když .. b.ýlQ, , pln.ěn:o jiJ;l~mJln·ežli ,pravémll' v,ěřiteli \ 
nebo od jiného, nežli od pra:vého dlužníka, nebo více, néžlii.qlu~ník. ',byLpQvinen .. ; i.Y" 
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3. Kdo plnil, musil býti strany dluhu na o myl u. I Plnil;,li kdo věda,. 
že zavázán není, nemůže zpět požadovati.2 Onen omyl mllsí býti omlu;, 
vitelný. Omyl právní (error iuris) zpravidla nesta~í. Ví;,li příjemce, že 
~ávazek, který splnitel předpokládá, nepozůstává, páše furlum, a vzchází 
proti němu condictio furtiva. 

4 .. Condictio indebiti jest vyloučena, náleží;,li domnělý závazek mezi 
0l!y, ,které vzrůstají popřením na dvojnásobné. 

5. O ~ ů k a z u při soudním provedení condictžonis indebiti ustanovuje 
se obsáhlými interpolacemi v Digestech, že jest na žalobci, aby dokázal 
nejen, že bylo splněno, nýbrž i že předpokládaný dluh byl indebitum.3 

II. Co se tkne pře d m ě t u, který lze požadovati condictione indebiti,' 
jest, když byly žalovanému plněny indebite ' pen í z e nebo jiné z a s tup i;,' 
tel n é věci, příjemce zavázán vrátiti tolik věcí stejného druhu, jako by 1 
obdržel. Závazek tento jest obligací generickou a postihuje nebezpečí 
nahodilé zkázy žalovaného. Byla::li však převedena v majetek žalovaného 
věc ne z a s tup i tel n á, jest on zavázán vrátiti ji in specže. Zahyne;,li věc 
nebo vezme;,li jinou škodu, bude žalovaný z toho práv, jen když se tak 
stane jeho vinou. A však k vině ' bude se tu vyhledávati, aby žalovaný 
vědě] o svém závazku, tedy zvěděl později, že obdržel indebžtum. K vině 
se tu přičítá pouze culpa žn faciendo. Co získal z věcí, musí příjemce 
vydati vše. Při condictio cettae pecuniae však není povinen platiti úroku, 
ani ne po prodlení. 

III. Splnil;,li někdo víc e než byl dlužen, přísluší mu condictio ne;, 
dluhovaného přebytku (plus debito solutum). N ení;,li kondik~e přebytku 
možna, lze vymáhati , zpět celé plnění a obligace se obnoví.4 

(§20!) 

C -ON DICTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA. 

Plnil~1i kdo jinému, předpokládaje podle smlouvy, že se uskuteční 
určitá budoucí okolnost, ne ne ctná, má, když tato nenastane, proti pří" 
jemci' plněného kondikci, při čemž nečiní rozdílu, zdali ona okolnost se 

I) Omylu jest rovna pochybnost, jak ustanovil J ustinian, řeše tím dřívější spory . 
2) Cuius per ' errorem dilti repetitio est, eius consulto dati . donatio est. D . 50, 17, 

53, Paul. 

, 3) Odchylka odtuď bývá" když splnila dluh osoba nezkušená nebo když příjemce 
pop.řel, 'že , byl Qbdrželsplilění, . a náleží, zdaří-li se tento dů.kaz, na žalovaného, aby 
dokázal" že předpokládaný závazek byl platnY. . " 

'. !) 1,:,,' ;4) Si, centum j dehens, quasi 'ducenta .deb.erem, .. fuqdum ,ducentof!.lID solvi, com petere 
re'pétitioneirt Marcellus', scribit ;,et ' centum' I manere , . stipulationem " , .;:~ , nemo 'I,ttnim ' invitu~ : 
compellitur ad communionem. D. 12, 6, 26, 4. Ulp. 
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. stala nemožnou vinou pnJemcovou nebo náhodou.! O pře dm ě t u 'con~ 
dktionis ob rem dati platí stejná pravidla, jaká byla uvedena · o condicti,?' 
índebiti. 

Okolností předpokládanou může býti jednání příj'emcovo nebo jiná 
událost. 

1. V prvém případě jest podle J ustinianského práva condictio ob rem 
dati vyloučena, stane:::li se předpokládané jednání příjemci nemožným bez
jeho viny. To platí hlavně o kondikci, směřující k navrácení toho, co 
bylo plněno z nepojmenovaného kontraktu, když příjemce ~esplnil, co· 
byl slíbil navzájem. Jiným případem toho druhu jest condictio, která 
přísluší, když obdařený nesplní modus jemu uložený. 

2. Ke kondikcím příslušejícím, když bylo plněno hledíc k ji n é u d á::
los t i bud o u c í, náležejí na př. condictiones, vzcházející, jestliže doš byla 
zřízena před sňatkem nebo (podle novějšího práva) darování se stalo m.ezi 
snoubenci a nedojde pak ke sňatku, nebo jestliže bylo učiněno darování 
pro případ smrti a dárce přežije obdařeného, jestliže z převodu věcí za::· 
půjčených nepovstane platná zápůjčka pro nedostatky vůle, jako v pří::: 
padě tom, kdy vzejde t . zv. condictio luventiana; jestliže kdo plnil, hledě 
ke smíru, který měl býti nebo byl učiněn, když smír se nestane skutkem, 
nebo ten, kdo plnil, jest odsouzen nálezem soudním z právního poměru,. 

který byl vyrovnán smírem (t. zv. condictio ex transactione); jestliže vě:::
řitel osvobodil dlužníka, očekávaje, že jiný způsobilý dlužník dluh podle· 
úmluvy převezme, avšak žádný expromissor dán nebude resp. expromlS::: 
sorem jest žena, mající beneficium S. C:::i Velleiani. 2 

§ 202. 

CONDICTIO OB TURPEM VEL INIUSTAM CAUSAM~ 

1. Condictio ob turpem causam máprůchod, když bylo někomu něco· 
poskytnuto hledíc k budoucí okolnosti v ten způsob, že přijetí poskyt::: 
nutého jest nečestné pouze pro příjemce.3 Zda1i předpokládaná 

1) Si is, cui mortis causa servus donatus est, eum manumisit, tenetur condictione 
in pretium servi, · quoniam scit posse sibi condici, si convaluerit donator. D . 39, 6,. 
39. Paul. 

2) Si convenerit cum debitore, ut expromissorem daret, et acceptum ei latum sit. 
deinde is dederit mulierem, quae auxilio senatus consulti munita est, potest ei condici , 
quasi non dedisset. D. 16, 1, 8, 8. Ulp. - Confr. D. 12,4, 4. 

3) Quod si turpis causa accip!entis fuerit, etiamsi res secuta sít, repeti potest: (2) ut 
puta dedi tibi, .. ne sacrilegium facias, ne furtum, ne hominem occidas. D. 12, 5, I, 2 fr. 
2 pr. Paul. Ulp. 

434 

okolnost vskutku nastala čili nic, na tom nic nezáleží. Je:::li však nečest~ 
ným zároveň jednání poskytatelovo, jest condictio vyloučena. 1 

Condictio ob iniustam causam přísluší proti tomu, kdo nabyl něčeho 
z právního jednání, zavrženého od zákona, na pře ze zapověděného 
darování nebo splněním dluhu herního, přijetím úroků přesahujících zá:::
konnou míru, nebo přijetím toho, co bylo plněno ze smíru o odkázaném 
výživném, nepotvrzeného od magistrata, nebo bylo slíbeno vis metusve causa .. 

§ 203. 
'-- . 

CONDICTIO SINE CAUSA V UŽŠíM SMYSLU. 

. Condictio sine causa v užš. srn. poskytuje se v rozmanitých jiných pří~ 
padech bezdůvodného obohacení na újmu jiného. Náleží sem i případy , 
kde obohacení žalovaného se stalo s přičiněním škodujícího, i kde se 
stalo bez jeho přičinění. 

1. Pro obohacení, které se dostalo žalovanému v ů I í žalobcovou, pro". 
pouští se condictio, jestliže hned od poč á t k u nedostávalo se jemu ná". 
ležitého důvodu; jako bylo$li něco dáno k dosažení úspěchu po právu ne::: 
možného, na př. zřízením dotis pro manželství právně neplatné, nebo byl:::li 
kdo obohacen, obdržev plnění od osoby nezpůsobilé ke zcizení, nebo jestliže 
původní právní důvod později od pad I, jako když závdavek po prove::: 
dení smlouvy, nebo dlužní úpis po zru.šení dluhu zÓstal v rukou věřite", 
lových, nebo když skončil se quasi ususfructus. 

2. Případem obohacení nastalého bez v ·ů I e toho, komu jest na újmu ~. 
jest, když se dostala někomu věc z cizí držby silou přírodní nebo vypu::: 
zením z držby, kdež pak jest propuštěna proti němu condictio possessionis ~ 
Sem náleží též condictio proti bonae fidei possessoru, který se obohatil 
spotřebením nebo zcizením věci na újmu vlastníka jejího. 

1) Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dícimus: 
veluti si pecunia datur, ut male iudicetur. D. 12, 5,3. Paul. - Sed quod meretrici datur •. 
repeti non potest, ut Labeo et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea, quod utrius::: 
que turpitudo versatur, sed solius dantis: illam eni:m turpiter facere, quod sit meretfix. 
ilon turpiter accipere, cum sit meretrix. D. eod. 4, 3. Ulp. 

" ! ", 
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IV. ACTIONES ADIECTICIAEQUALITATlS'.! 

§~ 
POVŠECHN É O AC'TI ON ES ADIECTICIAE 

QUALITATIS . . 

1. Podle práva praetorského jest majetník moci v jistých případech 
práv jako dlužník vedlejší za obligace poddaných dětí nebo otroků, vzešlé 
ex negotio, t. j. ze smlouvy nebo jiného důvodu zavazovacího, který nemá 
povahy deliktu ani kvasideliktu, tedy zvláště ex contractu nebo quasi ex 

'contractu. Z té příčiny bývají pak proti majetníku moci propuštěny acti:: 
ones de peculio, tributoda, de in rem verso nebo quod iussu. Podobně 
jest podle ediktu a praxe pán živnostenského závodu nebo kterýkoli při:: 
kazovatel zavázán pro obligaci, kterou jeho jednatel, byť i nebyl jeho moci 
podroben, podstoupil zaň smlouvou, vedle jednatele, a mají z toho dů:: 
vódu místo proti pánu živnosti actiones exercitorža nebo institoria a proti
přikazovatelovi actio quasi institoria. Ty i ony actžones jmenují se u nás' 
společně actiones adžecticiae qualitatis. , 

S p o leč n o u pod m í n k o u všech těchto žalob jest, Že z negotia pod:: 
dané osoby nebo jednatele vznikl pro tohoto nebo pro onu platný, třebas 
nežalovatelný závazek. V poměru k tomuto závazku má pak obligace" 
která se vymáhá actione adiecticiae qualitatis, povahu závazku akcesso:: 
rického. Zavázaný r'učí tu za dluh jiného podobně jako adpromissor, liší 
se však od něho tím, že jest zavázán pouze iure praetorío a že obligace, 
jeho není závazkem smluvním, nýorž ručením zákonným. Obsahem a práv:: 
ním osudem hlavní obligace řídí se i obsah i právní osud obligace adjek:: 
tické. Co do obsahu rovná se tedy actio adiecticiae qualit,atis žalobě, která
vzešla třetí osobě z negotia, zavazujícího osobu poddanou nebo jednatele, 
nebo byla by vzešla,' kdyby otrok podnikající negotžum byl svobodným. 
Ostře se to obráželo jmenovitě v pro cesné formuli žalob adjektických. For::, 
mula byla totiž sepsána podle obyčejnéh0 vzorce žaloby z toho neb onoho 
kontraktu nebo ,kvasikontraktu, tedy actionis certae creditae pecuniae , 
empti, venditi" 'Iocati atd., jen že se záměnou subjektů, t. j. intentio její; 
svědčila osobě poddané (nebo jednateli), po případě s fikcí svobody oné 
osoby (»si liber esset ex iure Quiritium«), cQndemnatio však svědčila 
majetníku moci (nebo pánu závodu). Tím bylo n'ařízeno porotci, aby 
k tomu, k -čemu nalezne býti zavázanou osobu poddanou (jednatele) , 
nebo nalezl by, kdyby . byla svobodnou, odsoudil majetníka moci (pána 
závodu). 

Actiones de peculio, tributoria a de in rem verso přivádějí obsah hlavní 
obligace k platnosti jen s jistým omezením,. ostatní actiones adiecticiae qua:: 
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.lita tis však směřují k plnému objemu hlavní 'obligace (in solidum). O acti:: 
ones adiecticiae qualitatis, příslušejících z -negotia osob poddaných proti 
majetníku moci, bude jednáno místněji v právu rodinném, o ostatních 
v § následujícím. 

§ 205. 

ACTIONES EXERCITORIA, IN STITORI A 

A QUASI INSTITORIA. 

1. Pán ž i v n o s tip I a ve c k é, rejdař (exercitor navis), který usta~ 
novil spr á v celo cl i (magister navis) k' provozování plavby po živno:: 
stensku, jest z obligačních . právních jednání, kterými správce lodi, provo:: 
zuje plavbu, se zavázal za něho, vedle tohoto práv in solidum.1 Actio, 
propuštěná pro tento závazek proti pánovi plavecké živnosti ediktem prae:: 
torovým, jest actio exercitoria. Za správce lodi se pokládá též ten, koho 
magister navis, dosazený od exercitora samého, postavil místo sebe v čelo 
závodu, jehož je představeným. Actio exercitoria předpokládá nejen, že 
magister byl činným pouze v mezích obdrženého příkazu, po případě na 
Kolik to provozování plavecké živnosti, kterou spravuje, s sebou přinášívá, 
nýbrž též, že, předsebíraje právní jednání, dal druhé straně na jevo, že 
je podniká pouze jako magister navis, takže spolukontrahent si jej za:: 
vaz oval hledě k pánovi závodu. 

Actio exercitoria směřuje k celému dluhu magistrovu, jest actio per:: 
petua a přechází na dědice aktivně i pasivně. ' J e::li více , exercitorů, jsou 
zavázáni in solidum. Jestliže exercitor navis, jsa v moci jiného, provozuje 
plavbu po živnostensku s povolením majetníka moci, propouští se z jed:: 
nání, které bylo učiněno s magistrem od něho . dosazeným, actio proti 
majetníku moci in soZžďum. 

II. N a pán a kterékoli j in é ž i v n o s t i jest pro závazky z obligač:: 
ního právního jednání, které od něho trvale ustanovený spr á v c e živnosti 
nebo jednotlivého 'odboru jejího (institor) za něho předsevzal, dána actio 
institoria, a to in solidum.2 O actio této platí celkem stejná pravidla jako -
o ' actio exercitoria. Zejména-, jest potřebí i zde, aby jednání, podniknuté 

1) Naopak žaloba z právního jednání magistrova na jeho spolukontrahenta přísluší 
exercitorovi, není=li ma g i s t e r poddán jeho moci, jen zcela výjimečně. Sed ex eontrario 

: ěxercenti navem adversus eos, qui eum magistro eontraxerunt, actionem non pollicetur. 
solent plane praefeeti propter ministerium annonae, item praesides provinciarum extra 
ordinem eos iuvare ex contraetu magistrorum. D. 14, 1, 1, 18. Ulp. 

2) A c ti o proti spolukontrahentovi institorovu se propouští pánovi závodu jen, 
když by jinak nebylo lze jeho uchrániti před ztrátou, Jako když in s t i t o r se stane 
insolventním. 
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-od 'institora, náleželo · k oboru jemu svěřenému a ahy druhá strana věděla, 
'že ínstitor jedná pro onen obor, a hledíc k tomu s ním vešla ve smlouvu. 
O objemu zástupčí moci institorovy rozhoduje i zde předem obdržený příkaz. 
Pokud není co jiného ustanoveno, jest institor oprávněn předsebírati právní 
jednáni, pokud to provozování živnosti nebo jednotliveho odboru jejího, 
ke kterému byl ustanoven, s sebou přinášívá. Zřízenec ve veřejném krámě 
pokládá se za zmocněna, aby jako žnstitor uzavíral právní jednání, která 
11áležejí k tomu onomu obchodu krámskému, není~li to jemu zapověd~no 
písemnou vyhláškou tam vyvěšenou. Právo dosaditi jiného místo sebe za 
institora, institor zpravidla nemívá. 

III. Od konce 2. století po Kr,. byla přičiněním Pap i n i a n o v Ý tll 
-v každé jiné případnosti, kdy někdo učinil obligační smlouvu k příkazu, 
jiného a zřetelem k němu, proti přikazateli dána utilis actio ad exemplum 
institoriae nebo quasi institoria. 

V. O·BLIGATIONES EX DELICTO VEL 
QUASI EX DELICTO. 

§ 206. 

FURTUM. 

1. Furtum páchá, kdo osvojuje si věc movitou nebo osobu, podro~ 
'benou cizí moci, bezprávným způsobem, jsa si bezpráví vědom a maje 
úmysl sebe tím obohatiti.1 Úmysl osvojiti si věc bezprávně (animus fu~ 
randi) 2 musí býti ve skutek uveden hmotným nakládáním s věcí (contrect: 
latio rei).3 Za furtum ' pokládá se bezprávné přisvojeni si. věci především. 
když se děje s úmyslem obohatiti se věc í samou nebo směnnou hodno~ 
tou její (t. zv. furtum rei). Sem nál~ží nejen bezprávné odnětí věci cizí 
z drzby jiného (krádež), nýbrž i bezprávné přivlastnění si věci nalezené;t 
zpronevěra věci svěřené (depositářem, kommodatářem, nájemníkem, spo~ 
lečníkem, mandatářem, poručníkem), přijetí věci, kterou plnil jemu druhý 
-omylem a příjemce vzal věda, že onen se mýlí, riebo bezprávné zcizení 
věci malae fidei possessorem nebo zcizení zastavené věci vlastníkem. Ale 
Jurtum jest tu též, když animus lucri faciendi záleží v úmyslu se obohatiti 

') Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel" rei ipsius vel 
,etiam usus eius possessionisve. D. 47, 2, 1, 3. Paul. 

2) Furtum sine affectu furandi non committitur. 1. 4, 1,. 7. 
3) Hoc iure utimur, ut furtum sine contrectatione non fiat. D. 47, 2, 52, 19. Ulp 
4) Qui alienum (quid) iacens lucri faciendi causa sustul1t, furti obstringitur, sive . 

scit, cuius sit, si ve nescit. Sabinus apud Gellium N. A. XI. 18, 21. 
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-pouze u z 1 V á ním neho drž e ním věci (t. zv. furtum usus a furtum pos~ 
.sessionis), jako když depositář užívá věci deponované jakýmkoli způso::: 
'bem, nebo kommodatář věci půjčené jinak, než mu bylo. dovoleno, nebo 
'když vlastník sám odnímá vědomě věc svou tomu, kdo jest oprávněn 
k držení nebo zadržení jejímu jako usufruktuář neb zástavní věřitel nebo 
bonae /idei possessor. Furtum jest možné pouze na věci m o v i té neb na 
svobodných osobách, které jsou pod rodinnou mocí jiného. Dále se ' před::: 
pokládá, že věc jest ve vlastnictví soukromém.1 Furtum nemůže býti spá~ 
·cháno na věcech, náležejících do dědictví, dokud nebyly ještě vzaty v držení 
dědicem. Teprve za Marka Aurelia bylo bezprávné vzetí věci z cizího 

·dědictví prohlášeno snesením senátním za zvláštní delikt, zvaný crimen 
expilatae hereditatis, který měl býti stíhán ' extra ordinem trestem ve~ 
řejným. 

II. Z furta vzniká actio furti směřující k pokutě. Actio furti přísluší 
.každému, i< do máš k o d u z fu r ta. Furti actio ei competit cuius interest 
rem salvam esse. (Gai. 3, 203.) Bývá to zpravidla vlastník vzaté věci nebo, 
kdo má k n~ jiné právo věcné, zejména usufruktuář, usuář a zástavní vě~ 
:řitel, nebo byl její bonae fidei possessor, nikoli však malae fidei possessor. 
Pro věc vzatou detentorovi jest actio furti jemu propuštěna, jestliže, jsa 
zavázán custodiam praestare jest povinen pro furtum dáti náhradu vlast::: 
níkovi.~ Actio furti jest propuštěna proti tomu, kdo sám spáchal furtum, 
.anebo jehož pomocí neb návodem se stalo furtum. Spoluvinníci jsou za~ 
vázáni kumulativně. Proti dědicům vinníkovým actio furti nepřísluší. 

Actio furti má vždycky vzápětí infamii pro odsouzeného, jakož i pro 
toho, kdo unikl odsouzení smírem, učiněným se škodujícím. Jinak jest 
:pokuta, ke které se nese actio furti, podle okolností rozdílná. Hlavně roz::: 
hoduje, zdali furtum jest manifestum nebo nec manifestum, t. j. zdali pa~ 
chatel bd'l postižen při skutku samém čili nic. 

1. ~ á k o n e m XII. tabulí byla ustanovena na furtum manifestum 
poena capitalis. Zloqěj noční, při skutku uchopený, směl býti usmrcen na 
samém místě, zloděj, při činu ve dne dopadený, alespoň, když se bránil 

') Předmětem furta nemůže býti res nullius; též ne res divini iuris nebo 
věci státu, ale odcizení těchto věcí stíhá se z povinnosti úřední jako s a c r i leg i u m, 
jde~li o majetek božský, jako pec u I a t u s při odcizení majetku státního. 

2) V případnosti této odpírá se a cti o fu r t i vlastníkovi, je~li detentor solventnÍ. 
Si fullo polienda curandave aut sarcinator sarcienda vestimenta mercede certa acceperit 
eaque furto amiserit, ipse furti habet actionem, non dominus, quia domini nihil interest 
ea non periisse, cum iudicio locati a fullone aU,t sarcinatore suum consequi possit, si 
modo is fullo aut sarcinator rei praestandae sufficiat; nam si sol vendo non est,tunc 
quia ab eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio conpetit, quia hoc casu 
ipsius interest rem salvam esse. Gai. 3, 205. Zájem žalobce musí tedy býti p r á v n í, ne 
snad jen hospodářský. 
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rukou. ozbrojenou.l Otrok při furtum 'postižehý mel býti z nálezu s'oud", 
ního zmrskán a popraven svržením se skály T arpeiské~ Jinak fur, byv 
zmrskán, měl býti přiřčen od magistrata škodujícímu v porobu. · Stejný 
trest nastával, když věc odcizená byla nalezena v domě podezřelého pro; 
hledáním učiněným per lancem et lidum 2 (furtum conceptum) nebo když. 
podezřelý se opíral prohlídce (furtum prohibitum). Dovoleno bylo však 
ve všech těchto případech, že škodující spokojil se s náhradou smluvenou 
se' zlodějem, načež odpadla poena capitis. Průběhem času byl pak tento. 
trest odstraněn dílem právem ob y č e j o v Ý m, dílem p r a e to r e m, a měly 
místo něho v právu klasickém průchod jednak praetorským ediktem pro::: 
puštěné actiones furti manifesti a prohibiti na čtyřnásobné, jednak civilní 
actio furti concepti na trojnásobné hodnoty odcizené věci, po . případě in;. 
teresse škodujícího. Při tom bylo rozhodným pro furtum conceptum a pro'" 
hibitum ne již starobylé prohledání domu per lancem et licium, nýbrž prostá 
'prohlídka před svědky. Tomu však, u kterého věc byla nalezena, příslu= 
šela proti třetí osobě, která ' jemu dala onu věc právě proto, aby býla 
postižena u něho, z práva obyčejového actio furti oblati o troj~ásobné. Též. 
byla ediktem praetorským propuštěna actio furti non exhibiti proti tomu~ 
u kterého byla 'nalezena odcizená věc, když on' se zpěčoval ji vydati. Acti~ 
ones furti concepti, prohibiti, oblati a non exhibiti nebyly převzaty do 
práva J ustinianova. . . ' 

2. J e",li furtum nec manifestum, vzchází z něho pro vinníka, když on 
i škodující jsou cives Romani, ze zákona XII tabulí závazek, označený . 
jako pro fure damnum decidere oportere. Záleží v povinnosti zaplatiti dvoj::: 
násobnou hodnotu věci, za jistých okolností dvojnásobné interesse. Nárok 
této povinnosti odpovídající jest (legitima) actio furti nec manifesti. Je",li 
škodující . neb vinník peregrinus, má průchod actio furti manifesti jako 
ficticia (s fikcí občanství). , 

III. Vedle toho, že ex furto přísluší proti pachatelovi actio poenalis, 
jsou proti němu propuštěny v 1 a s t n í k o v j vzaté věci ještě actiones rež 
persecutoriae, t. j. dílem žaloby vlastnické na vydání věci (rei vindicatio. 
actio Publiciana) , dílem condictio. Tato zove se v J ustinianově kom pi::: 
laci condic:tio furtiva nebo condictio ex causa furtiva. Směřuje k vydání 
odcizené věci i s plody a k plné náhradě škody. Zdali fur má odcizenou 
věc ještě v držení, čili nic, na tom nezáleží. Ježto pak jest proti kondikci 
v prodlení samým spácháním furta, neosvobozuje se ani, když ztratil věc 

1) »Si nox furtum faxsit. si im pccisít, iure caesus esto. (13) Luci ... si se telo 
defendit, .. , endoque plorato.« XII tab. 8, 12. . 

: 2) Lex praecipit, ut qui quaerere ve lit, nudus quaerat, licio cinctus, lancem habe~s. 
Quid sit autem licium, quaesitum est; sed verius est consuti genus esse, quo necessar~ae 
partes tegerentur. Gai. 3, 192. 193. 
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beze své viny. Condictio furtiva přísluší. pouze vlastníkovi odcizené věci 
a' věřiteli, který má k ní právo zástavní. Lze nastupovati touto kondikcí 
proti vlastnímu pachateli, ne však proti pomocníkům jeho. Jelikož rei habet . 
persecutžonem, jest condictžo furtiva propuštěna neomezená jak dědicům 
škodujícího, tak i proti " dědicům pachatelovým. J e"li více pachatelů, jsou 

r právi solidárně. Že ex causa furtiva vzchází vlastníkovi condictio rei, jest , 
v právu klasickém odchylkou od pravidla, připuštěnou, jak prameny praví, 
odio furum. Nebo condictio rei, jsouc žalobou, která přivádí k platnosti 
nárok na dare (na převod vlastnictví), odepírá se jinak tomu, kdo již 
vlastníkem věci jest, naproti nevlastníkovi. 

§ 20 

RAPIN A A JINÉ NAsIL!. 

I. L o u p e ž (rapina), t. j. odnětí věci movité, které bylo vykonáno 
zlovolně násilím proti osobě, spadá pod pojem furta a vznikají proto z ní 
actio furti a condictio furtiva. Ale v nepokojných dobách válek občan::: 
ských vydal praetor M. T erentius L u c u II u s 77 nebo 76 pře Kr. edictum, 
z něhož se vyvinul zvláštní delikt loupeže. Edictum Lukullovo propouštělo 
pro případ ten, že by někomu bylo u š k O,z e n o n a věc ech nebo jemu 
byly věci uloupeny úmyslně násilím, vykonaným od ozbrojených 
nebo srocených lidí, zvláštní iudicium, nesoucí se intra annum utilem 
k čtyřnásobnému učiněné škody nebo uloupené hodnoty, po roce na jedno::: 
duchou náhradu. Pozdější interpretací byly ustanovení tomuto podrobeny 
všeliké případy úmyslného násilného uškození na cizí věci nebo uloupení 
věci, i když nebylo spácháno od lidí srocených nebo ozbrojených, nýbrž 
od jednotlivce. Zejména žaloba z loupeže (actio vi bonorum raptorum) 
propouští se v právu klasickém zpravidla pro každý případ násilného furta. 

Zda vedle actžo vi bonorum o quadruplum přísluší i condictio, bylo 
u klasických právníků sporno. J II S t i n i a n prohlásil žalobu za acťio mixta, 
rozhodnuv (jmenovitě interpolacemi), že žaloba směřuje k trestu trojná= 
sobného a k obnosu náhrady škody.l Odsouzený stává se infaITlis. Proti 
dědicům lupičovým actio vi bonorum průchodu nemá, ani na obohacení, 
jehož se jim dostalo z loupeže, ale ovšem condžctžo furtžva na náhradu 
škody, způsobené loupeží.2 

1) Quadruplum autem non totum poena est etextra poenam rei persecutio sicut 
in actione furti manifesti diximus: sed in quadruplo inest et rei persecutio, ut poena 
tripli sít. Trib. I. 4, 2, pr. 

,2) Puto ideo praetorem non esse pollicitum in heredes in id quod ad :eos per;:. 
venit, quia putavit sufficere condictionem. D. 47, 8, 2, 27. Ulp. 
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II. Podle jiných ediktů příslušelo pro loupe i nebo krádež nebo uško., 
zení na věci, staly"li se při ob e c n é po hro mě: při požáru, sesutí bu". 
dovy, ztroskotání lodi, při přepadení lodi nebo i domu, proti pachatelovi 
a ukrývači iudicium do roka in quadruplum, po roce in simplum, ze zlo" 
volného uškození .na . věci pak, spáchaného při s h I u k U, actio do roka na 
dvojnásobnou, -. po roce na jednoduchou náhradu škody a pro násilné od~ 
nětí věci nebo pro {urtum nebo bezprávné uškození na věci, jichž se do" 
pustili publikán nebo jeho lidi, vybírajíce berně, proti publikánovi iudi" 
dum na dvojnásobnou náhradu škody, jestliže tato nebyla nahrazena do 
litiskontestace a tato byla provedena do roka, po roce na jednoduchou 

náhradu. . 
III. Don u t i I" I i kdo jiného k jednání, buďsi k právnímu jednání 

nebo k jednání pouze faktické povahy (na př. aedificii depo~itio), ~ro" 
pouští se donucenému praetorská actio quod metus causa, o ktere bylo Jed" 

náno již na jiném místě. 

§ 208. 
~ 

DAMNU M INIURIA DATU M. 

I. U stanovení zákona XII tabulí a pozdějších leges o bez p r á vn é m 
u š k o ze n í n a věc i, nám namnoze neznámá, byla zrušena a nahrazena 
zákonem Aquiliovým, plebiscitem to učiněným před r. 76 př. Kr. 
Pouze některé předpisy XII tabulí o zvláštních případech, jako ustanovení, 
podle kterého z poseknutí cizích stromu vznikala actio d~ arboribus suc~isis 
na pokutu 25 assů za každý posečený strom (v dolejI III, 1), podrzely 

platnost i po zákonu Aquiliově. . . . 
Pouze první a třetí kapitola zákona AquIhova vztahUje se k d~mnum 

iniuria daturtl, t. j. ke škodě způsobené bezprávným ublížením na věci:l, 
V první kapitole ukládala lex Aquilia peněžnou pokutu tomu, kdo zabll 
cizího otroka nebo cizí čtvernohé zvíře stádní,2 v třetí kapitole pak tomu, 
kdo způsobil druhému škodu jiným poroucháním jeho věci, jmenovitě 
spálením, zlomením nebo pokažením jejím.3 Odnáší se tedy třetí kapitola 

l) Kapitola druhá týkala se adstipulatora, který vykonal akceptilaci obmyslně na 

škodu stipulatora. ., . 
2) Lege Aquilia capite primo cavetur: »)Sie quis servum servamve ah.enum ~henamve-

quadrupedemve pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurlml fUlt, tantum 

aes dare ero (domino. Trib.) damnas esto.« O. 9, 2, 2 pr. 
' 3) Huius legis secundum quidem capitulum in desuetudinem abiit,§ 5. Tertio ~ute~ 

capite ait eadem lex Aquilia: »Ceterarum rerum praeter hominem et pecude~ ?CCl~OS st 

quis alteri damnum faxit, quod usscrit frege it rupt'rit inil1ria, quanti ea res fUlt ln dlebus 
triginta proximis, tantum aes ero (domino. Trib.) dare damnas esto.« 0.9,2,27,4. 5 . . Vlp~ 
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dílem k pouhému zranění cizího otroka nebo stádního čtyřnohého zvířete, 
dílem k jakémukoli uškození na jiné cizí věci, movité nebo nemovité. 

Jak podle první, tak i podle třetí kapitoly zákona byla vlastní (directa) 
.actio legis Aquiliae propuštěna pouze, když věci bylo uškozeno přímým 
tělesným působením na ni (t. zv. damnum eorporé eorpori datum). Ale 

, (časem byla actio legis Aquiliae udílena jako actio utilis neboli in {actum, 
když majetková škoda byla způsobena bezprávným půs.obením na cizí věc, 
při čemž však pachatel nepůsobil na věc tělesně (t. zv. damnum corpori 
sed non corpore datum), na př. když někdo postavil před otroka jed, jehož 
tento pak požil, nebo když někdo zavřel cizí zvíře a nechal je pak pojíti 
hlady. Ba actio legis Aquilžae utilis nebo in {actum byla propuštěna též, 
kdy kdo uškodil druhému tím, že na jeho věc působil, neporušuje však 
při tom tělesné celistvosti její (t. zv. damnum nee eorpore nee <:orpori 
datum), jako když působením jednoho věc druhého se poděla někam, 
odkud nebylo již lze ji dostati (na př. když druhému b'yly vyraženy 
peníze z rukou, takže spadly do hlubiny, nebo když cizí otrok byl zbaven 
pout a uprchl). Konečně byla actio legis Aquiliae utilis udílena též v pří" 
padě tom~ že bylo ublíženo · na těle osobě s v o bod n é. 

Actiones legis Aquiliae direeta a utilis nebo in {actum předpokládají. 
že škoda byla způsobena činem p o s i t i vn í m. Z pouhého opominutí ne" 
vzchází závazek akvilský, leč by přistupovalo k předchozímu (nezavině~ 
nému) jednání positivnímu, které jest příčinou škody.] K skutkové podstatě · 
žaloby Aquiliovy vyhledává se dále, že jednající ne měl p r á va k tomu 
onomu jednání (iniuria ve srn. objektivního bezpráví), a že škodu lze jemu 
přičísti k vině (iniuria ve srn. subjektivního bezpráví). Za vinu přičítá se 
tu jemu již (levis) cu/pa, podle toho, co právě pověděno bylo, ovšem 
pouze eulpa při jednání positivném, tedyeulpa in {aciendo (t. zv. akvilská 
culpa). Za provinění se však pokládá nejen, když škodné jednání se stalo 
z nedbalosti nebo neopatrnosti, nýbrž i když kdo uškodil věci jen z ne::: 
dostatku náležitých vědomostí nebo náležité zručnosti nebo síly. 

II. A etio legis Aquiliae přísluší v I a s t n í k o v i věci, na kterou bylo 
. působeno, jako aetiQ utilis též jiným věc n ě op r á vně n Ý m (zástavnímu 
věřitelovi, usufruktuářovi) a bonae {idei possessorovi, pro uškození na 
plodech posud neoddělených též pachtýřovi, nikoli však jiným obl i g ač n ě 
oprávněným, na př. ne kommodatářovi. Jsouc aetio legitima, byla aetio 
legis Aquiliae aktivně i pasivně omezena na občany římské. Ale pere~ 
grinovi nebo proti němu udělovala se pro damnum iniuria datum alespoň 
actio utilis s fikcí občanství. Aetio legis Aquiliae z první kapitoly směřuje-

l) Proculus ait, si medicus servum imperite secuerit, ex lege Aquilia competere 
.actionem. O. 9, 2, 7, 8. VIp. Sed et qui bene secuerit et dereliquit curationem, securus-
110n erit sed culpae ~eus intelligitur. D. eod. 8 pr. Gai. 
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k náhradě nejvyšší hodnoty, kterou zabitý otrok nebo zabité dobytče mělo. 
v posledním roce, actžo legžs Aquilžae z třetí kapitoly k náhradě nejvyšší 
hodnoty, kterou věc měla v posledních 30 dnech. Právníci římští pojímali 
tu náhradu hodnoty věci záhy v ten smysl, že měla krom obecné hodnoty 
věci napravena býti další škoda, způsobená poroucháním věci, a takto. 
škodujícímu plněno býti úplné interesse. Actžo utžUs pro ublížení na těle 
svobodnému směřuje k plnění interesse majetkového, podrobněji k náhradě 
útrat za léčení a ušlého výdělku. N apro~i zapírajícímu stupňuje se nárok 
na .dvojnásobné. Náhrada, ke které se nese actžo legžs Aquilžae, pokládá 
se za pokutu, třebas se pravilo o ní, že ad 'rež persecutžonem respžcžt. To. 
se jeví hlavně v tom, že, je::li více vinníků, jest každý zavázán k celé ná:: 
hradě kumulativně. 

III. V některých případech bezprávného uškození na věci jsou pro:: 
puštěny zvláštní actžones. 

1. Nahoře dotčená, ze zákona XII tabulí pochodící actio de arboržbus 
succžsžs ·na 25 assů za každý poražený strom potrvala i po zákonu Aqui:: 
liově, konkurujíc s actžo legžs Aqužlia~. Krom toho byla poskytnuta 
praetorským ediktem pro tajné usekání cizích stromů actio arborum furtžTn 
caesarum na dvojnásobné interesse. 

2. Pro zlovolné porouchání hro b u slíbena jest praetorským ediktem 
actžo sepulcrž vžoli:ztž tomu, kdo má zvláštní právo k hrobu, o pokutu 
peněžnou, na kterou má nalézti soudce podle volného uvážení; není::li zvláště 
o.právněného, actio popularžs o 100.000, po případě o 200.000 sestertiů. 

Má vzápětí infamii. 
3. Proti tomu, kdo vede veřejnou cestu na pozemek jiného, přísluší 

actio viae receptae (reiectae?) o náhradu škody. 
4. Jestliže kdo zlým úmyslem přijal k sobě nebo svedl, ke zlému cizího. 

otroka a tím jej mravně zkazil, přísluší proti němu vlastníkovi otrokovu 
praetorská actžo servž corruptž o dvojnásobnou náhradu škody. Pro svedení 
dítěte poddaného propouští se majetníku moci actžo utilis proti svůdci 
o pokutu peněžnou, která má býti vyměřena volným uvážením soudcovým. 

§~ 
INIURIA. 

I. lnžurža znamená nejprvé vůbec každé bezpráví. Ale inžurža v užším 
srn . (= contumelža, vf3et~) jest bezprávné jednání spáchané z úmyslu, aby 
se jím dala na jevo nevážnost právní osobnosti druhého. Tento zvláštní 
směr zlovůle pachatelovy (anžmus facžendae žniuržae, u nás anžmus žnžu:: 
ržandi) dovede vtisknouti povahu žriiuriae v uŽŠ. srn. rozmanitým bez:: 
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právným činům. lnžurža v užš. smyslu je tu netoliko, když kdo (vědomě) 
se dotýká přímo cizí osobnosti jako (vědomým) ublížením jí na 
těle, na svobodě, ~ právu občanském nebo na cti, nýbrž i kdykoli někdo 
útočí na právní osobnost druhého pouze ne pří m o tím, že porušuje jeho 
p r á v o (veřejné nebo soukromé, majetkové nebo rodinné) s úmyslem, aby 
jemu u blížil na cti. Případy takového nepříméh~ ukřivdění osobě jsou 
hlavně, když kdo anžmo žnžuržandž brání druhému, aby neužíval věcí r zůsta:: 
vených obecnému užívání všec~, nebo nevykonával práva vlastnického, 
nebo vniká do pozemku, do bytu druhého proti jeho vůli nebo ubližuje 
cizímu otroku na těle Ostatně může žnžurža způsobená jedné osobě býti 
zároveň nepřímo injurií proti jinému, jako proti jejímu otci, manželovi, 
snoubenci nebo dědicovi. 

II. Zákon XII tabulí ustanovil na jednotlivé případy ublížení na těle 
různé pokutv: na zničení celého údu, když se vinní k se škodujícím jinak 
nedohodl, odvetu (taUo), . na zlomení nebo roztříštění kosti, bylo::li učiněno 
svoqodnhp.u, pokutu 300 assů, bylo::li učiněno otrokovi, pokutu] 50 assů, 
na každé jiné ublížení na těle pokutu 25 assů. 1 . 

Na místo pevných trestných sazeb XII tabulí' pro ublížení osobě na 
těle stanovil p r a e t o r patrně podle vzoru řeckého peněžnou pokutu po:: 
hyblivou. V ediktě, kterým zavedl tuto novotu, měl praetor na mysli 
zajisté pouze injurii r e á I n o u. Ale k ediktu tomuto, jejž právníci římští 
nazývají edžctum · generale, přistoupila · časem řada zvláštních ediktů prae:: 
tor~kých pr?ti jiným různým případům injurie, spadajícím po výtce pod 
pOjem lnJune ve r bál n é, a to proti veřejnému pohanění,2 proti útokům 
na cudnost,3 proti zlehčení dobré pověsti4 a proti injurii ublížením cizímu 
otroku. Podle těchto ediktů určen byl dosah injurie od pravovědy ve 
smyslu uvedeném nahoře pod LCo se pak týče účinků jejích, byla pro 
všechny případy injurie udělena actio žnžuržarum na peněžnou pokutu, 
kterou měli porotcové (zpravidla recuperatores) stanoviti podle volného 
uvážení svého, hledíce k okolnostem jednotlivého případu (quantum bonum 
aequum vždebitur). Při tom neměla však býti překročena suma, na kterou 
žalobce sám si cenil křivdu. Byla::li žnžurža podle povahy skutku nebo 

1) )Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. Manu fustive si os fregit libero , 
CCC, si servo, CL poenam subito. Si íniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto.« 
Fest. v. Talionis. 

2) Ait praetor: »Qui adversus bonos mores convicium cui fecisse cuiusve opera 
f actum esse dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret : in eum iudicium dabo.« 
D. 47, 10, 15, 2. 

3) Il1iuria committitur, si quis matrem familias aut praetextatum praetextatamque 
adsectatus fuerit sive cuius pudicitia adtemptata esse dicatur. 1. 4, 4, 1. 

4) Ait praetor: )Ne quid infamandi causa fiat, si quis adversus ea fecerit, prout 
quaeque res erit, animadvertam.« D . 47, 10, 15, 25. 
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místa nebo osoby, které bylo ublíženo, těžší (atrox), ocenil příkoří praetor 
a odsuzovával pak soud porotní obyčejně k celé pokutě praetorem na;: 
vržené. Odsouzeného stíhá infamia. Actio iniuriarum přísluší jen infra: 
annum utilem a nepřechází na dědice toho, komu bylo ublíženo, aniž se 
propouští proti dědicům vinníkovým. Zaniká též, jestliže pohaněný učinit 
pactum de non petendo nebo smír, nebo i jestliže jen dal jednou na jevo ~ 
že urážka jej nehněte. 

Podle zákona diktátora 1. K o r ne 1 i a S u II y (lex C ornelia de iniuriis)' 
mohla iniuria, spáchaná určitými násilnostmi, býti stihána od pohaněného, 
pouze veřejným trestn'Ím řízením (iudicium publicum). V době císařské' 
bylo pohaněnému volno místo agere ex lege Cornelia dobývati pokutu 
peněžnou, soudcovým oceněním určenou, soukromoprávní praetorskou actio 
iniuriarum, a došlo konečně k tomu, že pohaněný mohl při všech injuriích 
voliti mezi actio iniuriarum a nastupováním na vinníka trestním řízením. 

extra ordinem. 

§ 210. 

DOLU S A CALUMNlA. 

1. Uškodí:::li kdo druhému na majetku ze zlého úmyslu, vzchází tomuto 
proti onomu praetorská actio doli o plnou náhradu škody, před pokládajíc, že
škodujícímu nepřísluší jiná actio. Actio doli je tedy žalobou pouze pod p ů r::: 
n o u, a to tou měrou, že konkuruje=li s nárokem na restitutio in integrum". 
ustupuje tomuto. Další zvláštností její jest~ že praetor slíbil ji uděliti jen 
pro případ, bude:::li tu iusta causa, vyhrazuje si to posouditi causa co::: 
gnita. Zejména nepřipouštěl actionem doli při škodě nepatrné, aniž proti 
osobám, které jest míti v úctě, propouštěje však proti os~bám těm místo 
ní actionem in factum. V mezích těchto actio doli jest všeobecná žaloba 
pro zlovolné poškození na majetku a slouží takto k doplnění nejen žalob 
ex delicto, nýbrž i žalob ex contractu. O zavedení a obsahu jejím srv. 
§ 48, II, kdež promluveno bylo o užití jejím na podvod. 

II. Deliktu calumniae, se dopouští, kdo přijímá peníze (nebo peněž::: 
nou hodnotu), aby vznesl proti jinému proces, soukromý nebo veřejný ~ 
nebo aby ustal od procesu, věda, že jest nespravedlivým. Ediktem prae., 
torským propouští se proti němu actio o čtyřnásobné toho, co obdržel , 
po roce o jednoduchý obnos. Actio tato přísluší tomu, kdo ' byl ohrožen 
úskočným procesem, nikoli již dědicům jeho. Actio in factum o quadru::: 
plum jest ryze poenalis. Vedle ní propuštěna jest poskytatelovi, nechať jím 
byl ohrožený, nebo kdo jiný, condictio o vrácení poskytnutého, předpo::: 
kládajíc, že sám nejednal nepočestně. Byla:::li z těchto actiones jedna vzne::: 
sena na soud, jest vyloučena druhá. 
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§ 211. 

OBLlGATlONES QUASl EX DELICTO. 

I. Naproti soudci, který buď obmyslně buďz přenáhlenosti neb nevěda::: 
mosti porušil svou povinnost (iudex qui litem suam fecit), jest dána škodují::: 

I címu praetorská actio o peněžnou pokutu, která se má určiti porotcovým vol", 
ným uvážením. V případě tom~ že soudce byl učinil nesprávný nález obmyslně, 
mělo býti nalézáno na pokutu, rovnající se plné hodnotě předmětu procesného. 

II. Nesprávnému nalézání práva soudcem podobá se porušení povin::: 
. nosti pol ní h o měř i č e, byť se i nezařazovalo přímo mezi kvasidelikty. 
V praetorském ediktě »si mensor falsum modum' dixerit( byla poskytnuta 
straně, které uškodil polní měřič (mensor), udávaje nesprávnou výměru 
pozemku, na pře při prodeji neb v rozepři mezní, proti němu actio o plnění 
interesse.1 K 'ní vyhledává se dolus měřičův. Proti dědicům jeho nemá 
místa. Jí obdobná actio utilis propouští se proti z n a 1 c ů m, kteří učiní 
v jiné věci údaje nesprávné o míře nebo počtu!.... 

III. Jestliže bylo něco vylito nebo vyhozeno z domu, ležícího na 
místě, obecenstvem navštěvované~, a tím způsobena škoda majetková, jest 
proti tomu, kdo obývá 2 v oné části domu, ze které vylití nebo vyhození 
se stalo, dána z ediktu actio de effusis et deiectis o dvojnásobné způso::: 
bené škody. Nárok ten přechází i na dědice škodujícího. Byl:::li oním vy::: 
litím nebo vyhozením svobodný člověk usmrcen nebo poraněn, přísluší 
actio de effusis et deiectis jako actio popularis, a to pro usmrcení na 50.000 
seste!tíů (50 aureů), pro poranění na peněžnou pokutu podle volného uvá", 
žení soudcovského. Zraněný sám má jako žalobce- přednost před ostatními 
občany. Pro něj jest actio perpetua, jiným se uděluje jen intra annum ut;", 
lem. Jako actio popularis nepřechází aktivně na dědice. Naproti dědicům 
zavázaného však actio de effusis et deiectis nepřísluší nikdy. Obývalo:::li 
v bytě víc e osob společně, jsou zavázány in solidum, jak se podobá, po 
způsobu korreality, mají však vzájemné právo postižné. 

IV. Má:::li někdo něco p o s t a ven o nebo p o věš e' n o na výstupku 
s~avení nad místem, kudy lidé chodí, způsobem ohrožujícím mimojdoucí, 
má proti němu podle ediktu praetorského místo actio popularis de posilo 
et suspenso o pokutu 10.000 sestertiů (10 solidů). 

V. Proti lodníkům (nautae) a hostinským (caupones, stabularii) 
přísluší _ pro furlum nebo damnum iniuria -datum, které bylo spácháno na 
věcech cestovatelů na lodi nebo v hostinci od lodníků nebo hostinských 

1) Adversus mensorem agrorum praetor in factum actionem proposuit: nam interest 
nostra, ne fallamur in modi renuntiatione. § 1. Haec actio dolum malum dumtaxat exigit: 
(lata culpa plane dolo aequiparabitur.) D. 11, 6, 1 pr. 1.Ulp. 

2) Nikoli proti vlastníkovi domu jako takovému. 
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samých nebo od lidí jejich, nebo od osob, které obývají v hostinci trvale, 
praetorská actio {urti nebo in factum o dvojnásobné. Tyto actiones, poe;; 
nales nepředpokládají jako actio de recepto, že věci cestujících, na nichž 
se stalo fu~tum nebo damnum iniuria, byly převzaty od lodníka nebo ho;; 
stinského. Za skutky spolucestujících však neodpovídá lodník ani hostinský.' 

§~ 
ACTIONES NOXALES. 

I. Podle starobylé zásady, které při jednotlivých deliktech zjedna~y 
. průchod předpisy zákonů (zákon X~I tabulí, lex Aquilia, lex Plaetoria) 

a ediktu praetorského, jest z deliktů dětí poddaných a otroků propuštěna 
proti majetníku moci ta ona actio ex deUcto jako actio noxé!t1is. Proti této 
jest majetník moci oprávněn, zprostiti se závazku k plnění pokuty (noxia~ 
sarcire) tím, že vydá žalobci pachatele (noxae dedere).1 Noxae deditio sama 
není při tom in obligatione, nýbrž pouze in solutione. ZemřeL:li vinník 
po litiskontestaci, mohl podle klasického práva majetník moci osvoboditi 
se od placení sumy kondemnační (litis aestimatio) tím, že žalobci vydal 
mrtvolu vinníkovu celou nebo z části, podle práva J ustinianského však jeho 
pánovi nezbývá než zaplatiti litis aestimationem. Noxae deditio dítěte dála 
se mancipací, čímž dítě vešlo in causam mancipži. Noxae deditio otrokova 
má se uskutečniti mancipací nebo injurecessí, podle J ustinianova práva 
tradicí. Přípravou k iudicium noxale jest actio ad exhibendum, směřující 
k tomu, aby domnělý vinník byl postaven před soud, čímž žalobci se stane 
možným ohledáním jeho zjistiti, zda jest totožným s pachatelem, a ma;; 
jetník~ moci přiměti k prohlášení o tom, zda přejímá jeho defensi čili nic. 
Otrok, in iure přítomný, kterého nikdo tím neobhajuje, že by vzal na se 
iudžcium noxale, může k rozkazu praetorovu býti 04 žalobce odveden a má 
jej pak tento žn bonžs. Není~li žalovaný držitel otroka jeho vlastníkem; na~ 
bývá žalobce noxae deditione držení vedoucí k usucapio (pro noxae de~ 
dito) , a to, i kdyby věděl, že žalovaný není vlastníkem otroka. Noxae 
deditione otroka, nabývalo se v právu klasickém vlastnictví jeho trvale,. 
V právu Justinianském však smí ,noxae deditus, jestliže odsloužil dluh, 
žádati, aby byl propuštěn na svobodu. 

1) Actiones noxales jsou výrazným dokladem původního právního stav~l, kde 
delinkvent, ať sui iuris" či alieno iuri subiedus, jest vydán pomstě poškozeného. Zaloby 

,noxalní představují ten pokročilejší stupeň vývoje, že majitel moci nemusí prostě trpěti, 
aby poškozený zmocnil se vinníka, ale jest zavázán zaplatiti pokutu a jen, nechce:li 
toho, musí vydati v~nníka. Jest pravděpodobné, že bylo tu střední stadium vývojové , 
kde ze svémocného odvedení vinníka scházelo jen na základě smíru mezi poškozeným 
a majitelem moci a dobrovolné pokuty. (Girard,) 
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Zavázán tímto způsobem jest pater familias nebo dominus pachatelův 
jen, když má pachatele zároveň fakticky ve své moci, a to v době litis;; 
kontestace.1 Ale proti otci nebo pánovi, který, byv tázán od žalobce před 
magistratem: (in iure interrogatus), by proti pravdě popíral, že jest pater 
familias nebo vlastník ' pachatelův, nebo že nepřítomného' pachatele fak;; 

I, 'ticky má v moci, nebo který pachatele pustil dolo malo z faktické moci, má 
průchod iudicium sine noxae deditione (srv. § 77, III). Vyjmouc actionem 
legis Aquiliae poskytují se a'ctiones noxales též proti držiteli, který není 
vlastníkem, a to proti bonae i malae {idei possessoru. Spáchal;;li delikt 
otrok náležející více vlastníkům, jsou tito actione noxali zavázáni solidárně. 

Pro delikt poddané osoby jest majetník moci zav~zán pouze z mo;; 
'cenského poměru, tedy jen, trvá~li poměr mocenský v době litiskontes;; 
tace. Platí tu zásada: noxa caput sequitur. Zemře~li tedy vinník před litis~ 
kontestací, zaniká actžo noxalis úplně, leč by byla nastala již mora in acci~ 
pžendo iudžcio. Dalším důsledkem jest, že přejde~li vinník po spáchání 
deliktu z posavadní moci pod moc 'jiného, přísluší odtud aclžo noxalis 
pouze proti novému majetníku mod. St~:me;;li se však pachatel později, 

"ale před litiskontestací, sui iuržs, jest nyní proti němu samému propuštěna 
,actio ex delicto jako actio directa, kdežto naopak, když persona sui iuris 
přejde po spáchaném deliktu pod moc jiného, vzniká tím proti tomuto 
.actio noxalis, která posud byla directa actio, příslušející proti pachatelovi 
samému. Smrtí pachatelovou zaniká actio noxalis na dobro, leč by pa~ 
,chatel byl zemřel až po litiskontestaci (v. nahoře). 

Dopustídi se poddaná osoba deliktu pro t i samému ma jet n í k u 
moci, nevzchází tomuto žádná actio. Vždyť jest mezi majetníkem moci 
a osobou jemu podrobenou vyloučena všeliká actio. V případě takovém 
nevzniká actio, ani když pachatel později se dostane pod moc jiného, 
nebo se stane svobodným. Dostane;;li se naopak pachatel, jinému podrobený, 
po spáchaném deliktu, pod moc škodujícího, zanikne tím actio na dobro. 
Zda actio tato obživne, když pachatel vystoupí zase z moci škodujícího, 
bylo sporno.2 

I) Jestliže majetník moci, věda o zamýšleném zapověděném činu osoby poddané 
a moha jemu zabrániti, tak neučinil, může býti žalován buď z deliktu poddané osoby 
a cti o ne n o x a I i, buď z vlastního účastenství v bezpráví tou nebo onou žalobou ex 
delicto, nemajíd již vlastnosti actionis noxalis. Majetník moci zůstává tu zavázán 
osobně, i když poddaný vystoupí z jeho moci. Ale též pachatel sám může po pro~ 
puštění na svobodu býti žalován. Spáchala~li však poddaná osoba delikt přímo k rozkazu 
majetníka moci, jest pouze on zavázán jako vlastní vinník a nemá průchodu a ct i o 
n oxalis, 

2) Sed si filius patri aut servus domino noxam commiserit, nulla actio nascitur: 
nulla enim omnino inter me et eum qui in potestate mea est obligatio nasci potest; 
:i deoque et si in alienam potestatempervenerit aut sui iuris esse coeperit, neque cum 
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Ze závazku osoby poddané cizí moci, který pro ni samu vzešel qUéi.Sr 

ex delicto, nemá proti majetníku moci průchodu actio noxalZs.1 Ale. když. 
zapověděný čin, pro který jest zavázán quasi ex delicto přímo pater fa,; 
mi.'ias, na př. jako obyvatel bytu nebo lodník nebo hostinský, byl spáchán' 
bez jeho vědomí od osoby jeho moci poddané, může se od závazku k pIa,,· 
cení pokuty osvoboditi též noxae deditione vinníka. 

Za pozdějšího císařství odpadla noxae deditio poddaných dětí a vy~; 

mizela proto attio noxalis proti otci naprosto. 2 Ale noxae deditio otroků. 
a actžones noxales ze zapověděných činů jejich jsou uznány ještě v Justi", 
nianově právu. 

II. Učinilo"li čtyřnohé zvíře škodu neobyčejnou divokostí svou •. 
aniž to bylo někým zaviněno, musí podle zákona XII tabulí vlastník zvířete' 
dáti škodujícímu náhradu škody (noxiam sarcire) nebo odstoupiti jemu 
zvíře (in noxam dedere) mancipatione nebo in iure cessione, je:::li res nec 
mancipi, tradicí živého zvířete.3 Žaloba zove se actio de pauperže.4 Jestliže 
ji n é z v í ř e, nežli čtyřnohé, učinilo škodu, jest propuštěna actio utilis. 
Actio de pastu, zavírající nárok stejný a rovněž na XII tabulích se za"
kládající přísluší, když dobytče spase cizí pozemek bez zavinění lidského.-

ipso neque eum eo, euius nune in potestate est, agi potest. unde quaeritur, si alienus. 
servus filiusve noxam eommiserit mi hi et si postea in mea esse eoeperit potestate, utrum. 
intercidat actio an quiescat: nostri praeceptores intercidere putant, quia in eUJIl casum, 
deducta sít, in quo actio consistere non potuerit, ideoque, licet exierit de mea potestate,. 
agere me non posse; diversae seh6lae auctores, quamdiu in mea potestate sit, quiescere 
actionem putant, quod ipse mecum agere non possum, eum vero exierit de mea potestate •. 
tunc eam resuscitari. Gai. 4, 78. 

I) Si fllius familias seorsum a parte habitaverit et quid ex cenaeulo eius deiectum 
effusumve sit, sive quid positum suspensumve habuerit, cuius casus periculosus est :: 
luliano placuit in patrem nullam esse actionem, sed cum ipso fiHo , agendum quod et 
in f1iio fami1ias observandum est, qui litem suam fecerit. I. 4, 5, 2. 

2) Sed veteres quidem haec et in filiis familias masculis et feminis admiserunt. nova· 
autem hominum conversatio huiusmodi asperitatem recte respuendam esse existimavit
et ab usu communi haec penítus recessit: quis enim patitur filium suum et maxime' 
filiam in noxam alii dare, eum in filiabus etiam pudicitiae favor hoc bene excludit. I. 4,8,7 .. 

3) Si quadrupes pauperiem fecisse dieetur, actio ex lege XII tabularum descendit:· 
quae lex voluit, aut dari id quod nocuit, aut aestimationem noxiae offerri. § 7. Et gene,,· 
raliter haec aetio locum habet; quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit •. 
ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qul. 
equum percusserit, teneri. D.9. I, 1 pr. 7. Ulp. 

4) Též tato žaloba jest dokladem o primitivním, arci u Římanů dávno překonaném. 
nazírání na delikt a škodu. Charakteristické jest. že je tu jakási analogie mezi deliktem-o 
člověkem spáchaným a škodou, zvířetem způsobenou; předpokládá se že ke škodě došlo
mimořádnou divokostí (contra naturam) - divokým zvířetem způsobená škoda nikdy 
nezakládá actio de pauperie, ježto u něho divokost je přirozená - vyžaduje se tedy 
vybočení z normálního chování. (Ferrini.) 
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Jako pro actzones noxales z deliktů poddaných osob platí i pro obě zde 
uvedená iudicia noxalia, že, popře:::li žalovaný, in iure interrogaius, 
křivě svoje vlastnictví zvířete, pozbude práva osvoboditi se noxae de di::: 
Hone. Rovněž platí i z~e, že noxa caput sequitur. Změnil"li se tedy po 
způsobení škody vlastník zvířete, jest práv nynější vlastník, a pojde:::li 

, zvíře před litiskontestací náhodou, zaniká actio. S po I u v I a s t ní c i jsou 
zavázáni solidárně. 

Kdo chová nebezpečné zvíře na místě, kudy lidé chodí, jest z ediktu' 
aedilů zavázán, když tím svobodný člověk ztratil život, k pokutě 200.000 

. sestertiů, když svobodný vzal jiný úraz na těle, k pokutě, na kterou soudce 
. podle volného uvážení nalezne, když však bylo uškozeno na věci, k po::: 
kutě dvojnásobné škody. 1 

I) Aiunt aediles: »Ne quis canem verrem .vel minorem, aprum, lupum, ursum . 
pantheram, leonem, (L. 42) qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere 
damnumve dari p~ssit«. si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solid<?s 
ducentos si nocitum 'homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videhitur. 

. condemnetur, eeterarum rerum, quanti damnum datum factumve sít, duplí. D. 21, 1. 
40, 1 fr. 42. Ulp. 
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ROZDíL ČTVRTÝ. 

PRÁVO RODINNÉ. 

HLAVA PRVNÍ. 

FAMILliA A MANŽELSTVí. 

§ 213. 

ÚVOD. 

1. Římská familža jest organismem ryze juristickým. Nespočívá na my::: 
šlence ochrany jednotlivce, jako rodina naše, nýbrž na absolutním právu 
hlavy rodiny (pater familias) nad poddanými. Familža jako soujem svo::: 
bodných osob, spojených prostředkem moci otcovské (patria potestas), 
po případě manželské (manus), tvoří jednotku hospodářskou i právní. 
Pater f amilias je vlastníkem všech věcí, patříCích k společné domácnosti 
a vykonává obsáhlou moc nad manželkou, dětmi, otroky i polootrockým 
služebnictvem (personae in mancžpio). Familža zahrnuje tak všechny osoby 
a věci patřící k domácnosti (srv. § 35). ' 

Rodinná moc hlavy . rodiny jest tedy ústředním pojmem římského 
práva rodinného. Toto pojetí rodiny dochází výrazu zejména tím, že plnou 
způsobilost k právům i k činům má pouze pater familias. I když na poli 
práva veřejného a později i v právu soukromém osoby podrobené moci 
otcově (personae alieni iuris) domohly se postupne uznání své osobnosti, 
platila původní juristická organisace nadále nejen po celou dobu republiky, 
ale i za principatu. 

II. Rodina zakládá se manželstvím, platným iure civili (matrimonium 
ius fum, legitimum); jest to manželství občana římského se ženou, která 
má římské conubium. Pouze z manželství tohoto způsobu vstupuj í děti 
ve status svého zploditele, jsou jeho filii legitimi -a vzniká patria potestas 
,p ro zploditele a agnatio mezi tímto a zplozeným. Jediné matrimonium 
iustum může tedy , vésti k zachování familie a rodu občana í:ímského, 
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a pojímal tedy jím občan ženu za uxor liberorum quaesundorum causa ~ 
Manželství, při kterém není římského konubia mezi manžely, nemá práv::: 
ních účinků, jež žus civile spojuje s manželstvím, jmenuje se non žustae 
nuptiae, a jsou děti z takového manželství proti otci fUžž žnžustž. Status 
jejich řídí se zpravidla právním postavením matky. Otci~ i když jest cžvis 

r Romanus, nepřísluší nad nimi patrža potestas a není proto mezi ním a dětmi 
poměru agnátského, nýbrž pouze cognatio. 

V manželství jsou ' proti mužovi od práva uplně uznáni za děti jen 
ti, kdož byli od něho zplozeni v manželství. Tímto právním účinkem 
a k němu směřujícím úmyslem mužovým (affectio maritalis) liší se man::: 
želství od všelikých jiných druhů pohlavního spojení, jako jsou concu:::o 
binatus a contubernium. 

III. Concubinatus jest trvalým spojením pohlavním, při kterém úmysl 
mužův nesměřuje k tomu, aby ti, kteří by se zrodili z tohoto poměru ,. 

byli pokládáni v právu za jeho děti.' Není tu na straně mužově affectžo 
maržtalis. Z ostatních poměrů nemanželských cOflcubinatus vyjímá se od 
p~čátku principatu tím, že jest dovolen mravem i právem.1 Přece však byl 
a zůstal concubžnatus v právu klasickém pOlněrem pouze faktickým. Ze:::' 
jména jsou děti konkubiny rovny všem ostatním dětem nemanželským. 

Concubinatus, jsa poměrem monogamickýin, jest vyloučen manželstvím 
nebo jiným konkubinátem. 

Contubernium, t. j. trvalé pohlavní spojení meZI otroky nebo mezI. 
svobodnými a otroky, jest rovněž dovoleno. 

1. PAT R I A POT ES TAS. 

§ 214. 

OBSAH MOCI OTCOVSKÉ. 

Patria potestas jest právní moc otce nad dítětem, které jest v jeho 
familii. Podle starého práva civilního jsou filius a filia familias otci svému 
úplně podrobeni, takže, dokud trvá patrža potestas nad nimi, tedy zpra::: 

1) Zákonodárce, nepodrobuje co n c u b i n a t u s trestu legis I u li a e de a d u lt e ri i s 
co e r cen d i s, jež nemanželské obcování stíhala veřejnoprávně jako a d u I t e r i u m nebo, 
s tup rum, zamýšlel dáti jím náhradu za manželské spolužití osobám, kterým nové zákony 
nebo i jen názory společenské zabraňovaly pojmout, se v manželství, zejména osobám, 
které nebyly sobě rovny stavem, jako když šlo o poměr mezi mužem stavu senatorského 
a propuštěnkou, nebo když muž by] pat r o n u s ženy propuštěné z otroctví. Zvláště ' 
důležitým byl co n c u b i n a t u s pro stav vojenský, na kolik příslušníkům toho ' stavu. 
bylo zapověděno vcházeti v mat ri m o n i u m i u s t um. 
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vidla po čas života otcova, jsou soukromoprávně téměř rovni otrokům. 
Co se však veřejných práv dotýče, j~st filius familias úplně svoboden 
a způsobilý k právům.! . 

V patria potestas jsou uzavřena hlavně tato práva: 
I. Pater familias jest za starších dob neobmezeným s o u d c e m nad 

všelikými přečiny 'Svých dětí a manželky hi manu a nl0h1, vykonávaje 
tuto domácí pravomoc soudní, nalézti na kterýkoli trest, jmenovitě na 
t r es t s m r t i (vitae necisque potestas). Ale podle starého mravu neměl 
pater familias nález na smrt učiniti jinak, leč vzav o tom radu se svými 
nejbližšími příbuznými a přáteli. Zneužil~li pater familias otcovského práva 
života a smrti, mohlo to míti proň vzápětí censorskou důtku. 2 Císařové, 
zakročujíce vůbec proti zneužití moci otcovské, omezili ji v 2. století po 
Kr. zvláště předpisem, že pater familias musí nález na přísnější trest, hlavně 
nález na smrt dáti schváliti od státního úřadu, takže odtud otci zbyla 
nad dítětem pouze moc mírnější kázně .. Podle starobylého mravu příslušelo 
otci též právo n o v or o z e n é dítě podle vlastního uvážení u s mrti ti 
nebo po hod i t i. Teprve v 2. století po Kr. jest jak usmrcení, tak i po~ 
hození novorozencovo od otce učiněné činem trestným. 

II. Otec měl právo man c i p o vat i poddané dítě. V nejstarší době 
byl to opravdový prodej. Toto ius vendendi omezil zákon XII tabulí, usta~ 
noviv: Si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto. Ale teprve 
v 2. století po Kr. jest opravdový prodej dítěte zakázán zpravidla naprosto 
a připuštěn jen v největší nouzi. Povolení toto pozdější konstituce císařské 
obmezují na prodej novorozeného dítěte. Dalším případem jest mancipatio 
·ex noxali causa, jíž dítě spáchavší delžctum bylo vydáno tomu, komu 
bylo ublíženo. Prodej dítěte do ciziny zbavoval dítě úplně svobody, tak" 
že se stalo otrokem. V klasickém právu se již nevyskytuje. Ale dítě prodané 
spoluobčanovi, . rovněž dítě ex noxali causa nebo s fiduciÁrní úmluvou <.) 

mancipované, bylo pouze in causa mancipii. Prodejem novorozeného dítěte 
v nouzi učiněným, jejž jediné císařské zákony dovolovaly, povstalo v no~ 
vějším právu pravé otroctví. 

III. Majetníku moci otcovské přísluší proti každému, který jemu zadržuje 
poddané dítě, vindicatio směřující k vydání dítěte. K témuž konci nese 
se žnterdictum de liberis exhibendis, jímž se nařizuje tomu, kdo zadrž.uje 

1) Filiusfamilias in publicis causis loco patrisfamilias habetur, veluti ut magistratum 
gerat, ut tutor detur. D. I, 6, 9. Po m p. 

2) Později, ale ještě za republiky, bývalo usmrcení dítěte, při kterém ,nebyly zacho::: 
vány formy mravem předepsané, zejména úkladné zabití, stíháno soudně jako zločin. Od 
dob Konstantinových pak stihá otce, který usmrtil dítě, dokonce po e n a par r i c i d i i. 

a) T. zv. mancipatio sub fiducia remancipationis nebo manumissionis, jíž se užívalO' 
k rozvázání moci otcovské. 
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"dítě otci, aby postavil jemu dítě na soud, a k němu se pojící interdictum 
.de liberis ducendis, jímž se zakazuje, aby otci nebylo překáženo, odvede~li 
·si na to dítě. Proti interdiktům de liberis exhibendis nebo ducendis, 
kterýmiž se otec domáhal předvedení nebo odvedení provdané dcery, 
:bývala od těch dob, co otcova moc v příčině zrušení manželství dceřina 
:byla omezena, udílena exceptio manželovi jejímu. 

Proti dítěti samému mohl pater f amilias moc otcovskou k platnosti 
přivésti původně pouze vlastní silou, postrádaje při tom naprosto právní 
·ochrany žalobou. Teprve za císařství bývala otci proti dítěti pomoc poskyt~ 
'nuta magistratským zakročením extra ordinem. Naopak lze zase dítěti 
proti otci domáhati se toho, aby je uznal za své. Dítěti jest k tomu konci 
-v ediktu praetorském propůjčeno praeiudicium de partu agnoscendo. Roz~ 
:sudek v to:nto procesu o otcovství působí odchylkou od pravidla (§ 83, 
.nI, C 2) též proti každému třetímu, předpokládajíc, že mezi stranami nebylo 
.bezprávného dorozumění (collusio). 

§~. 

JAK VZNIKÁ PATRIA POTESTAS. 

1. N arodí"li se dítě, které bylo zplozeno od manžela v manželství 
'platném iure civili, připadá patria potestas nad ním jeho n a r o z e ním 
.s a mým zploditelovi, a byl:::li tento v době zplození filius familias, též 
·otci, v jehož moci tehdy byl. 

II. Jsou případy, že děti, ke kterým otec nenabyl ihned moci otcovské 
proto, že mezi ním a matkou v době zplození jejich nebylo matrimonium 
.iustum, spadají pod moc jeho teprve p o z cl ě ji. 

1. Nad dítětem ex nuptiis IlOn iustis n~bývá z p I o d i tel později 
moci otcovské tím, že on, po případě manželka jeho, d o sáh n e ob č a n~ 
ství římského. Též mohl princeps tomu, komu udělil občanství římské 

:zároveň s dětmi, povoliti, aby měl děti před tím zplozené v moci otcovské. 
2. Jak teprve křesťanští císařové zavedli, obdržují děti z kon::: 

kubinatu (liberi naturales) určitým způsobem právní postavení manžel::: 
'ských dětí. My tu mluvíme o leg i t i m a c i. Pod otcovskou moc svého 
zploditele dostávají se děti legitimované, jen když k tomu přiv~lí. Le::: 
gitimace může se státi p ~ zdě j š í m s ň a t ke m mezi zploditelem dětí a kon::: 
kubinou (legitimatio per subsequens matrimonium). Možná jest dále t. zv. 
legitimatio per oblationem curiae, zavedenÁ T h e o d o s i e m I I. Tato usku:: 
tečňuje se tím, že otec dá syna z konkubiny zapsati do seznamu dekurionů 
své domovské obce nebo dceru z konkubiny provdá za dekuriona. Ko::: 
nečně podle ustanovení J u s ti n i a n o v a legitimace může nastati též per 
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rescriptum principis, což děje se na žádost otcovu, ale nebývá povoleno" 
když jest otci posud možno pojmouti konkubinu za manželku, nebo když 
má otec děti manželské. Jestliže otec sám sice nepožádal za živa za legiti" 
maci, ale v testamentě prohlásil, že dítě má býti jeho dědicem jako man", 
želsky zplozené, může dítě po smrti otcově samo žádati císaře za legitimaci 
(t. zv. legitimatio per testamentum). 

III. Patria potestas může býti nabyta též umělým způsobem, t. j . , 
P r á v n, í m jed n á ním, kterým někdo přijímá druhého za vlastní dítě ~ 

Právní jednání toto jmenuje se adoptžo v širším smyslu. Hlavní myšlenka, 
na které se zakládá adoptio, jest původně ta, že mají být zachovány fa" 
mUia a sacra její, kde není potomků přirozených. Jsou dva druhy adopce: 
adrogatio, když osoba za vlastní přijatá jest persona sui žuris, a adoptio· 
v užším smyslu, když někdo přijímá za vlastní dítě osobu, která byla až 
dosud v moci otcovské jiného. 

Tu i onu adopci může předsevzíti pouze muž, ne též žena.1 Zdali 
m I a d š í může adoptovati staršího, bylo sporno ještě za dob Gajových. 
Později byl0 za právo přijato, že, kdo chce adoptovati, má býti starší. 
nežli ten, kterého adoptuje, a to, jak předpisuje J u s ti n i a ri, alespon 
o 18 let (plena pubertas). Adoptovati mohou i kdož nejsou schopni 
plození, podle Justinianského práva však nikoli castrati. Císař J u s t i n u s 
zapověděl adopci vlastních dětí nemanželských. Lze též adoptovati někoho 
za vnuka. Má"li adoptivní vnuk býti pokládán za dítě určitého syna, jest 
potřebí svolení tohoto. 

I. Adrogatio děla se původně pouze auctoritate popuU, zevrubněji lege 
curiata, t. j. tím, že comitia curiata přijala návrh, který jim v té příčině 
učinil ponHfex maximus je řídící z předchozího rozhodnutí kollegia pon::; 
tifiků, jehož úřadem bylo' vyšetřiti, zdali arrogace se nedotýká prospěchu 
veřejného (hlavně náboženského) nebo soukromého prospěchu osoby, která 
měla býti arrogována. V komitiích samých pak před návrhem na arrogaci2' 

stalo se prohlášení arrogátora a arrogovaného, že chtějí, aby tento byl 
podroben moci onoho, jako by byl jeho iustus filius. K tomu přistup o::; 
vala ještě sacrorum detestaHo, t. j. prohlášení arrogovaného před kuriemi~ 

1) Feminae adoptare non possunt, quia nec naturales liberos in potestate sua habent : 
sed ex indulgentia principis ad solacium liberorum amissorum adoptare possunt, Ll, 11, 10. 
Počínajíc , Diokletianem dovolovali totiž císařové též ženám, které byly ztratily vlastn í 
děti, adoptovati. Ale tímto osvojením, jež se koná reskdptem císařským, nevstupuje 
osvojenec ani pod rodinnou moc ani ve familii osvojitelky, nýbrž vzchází mezi nimi 
pouze právní poměr dítěte k Illatce a 's tímto vzájemné dědické právo intestátní. 

2) Eius rogationis verba haec sunt: »Velitis iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam 
iure legeque filius sit, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique 
ei vitae necisque in eum potestas sit et, uti patri endo filio est. Haec ita uti dixi, ita 
vos Quirites rogo.« Gel!. N. A. 5, 19, 5-9. 
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že vystupuje z posavadního společenství sakrálního. Adoptio per populum 
nemohla se státi jinde, n'ežli v Římě. Arrogací usnesením kurií jest též 
adoptio per testamentum, jíž provedena byla zejména adopce K. Oktavia 
Juliem Caesarem. Při ní jest prohlášení arrogátorovo před kuriemi nahra" 
zeno jeho testamentem, podle kterého ustanovený dědic má býti pokládán 
za syna jeho. Vedle arrogace, která se uskutečňovala jednáním s kuriemi, 
vstoupila za principatu adrogatio per rescriptum principis, jež se pak za 
absolutriého císařství stala výhradnou formou pro adoptování osob sui iuris. ' 

2 e n y a ne d o s pěJí nemohli býti arrogováni, jelikož ti i ony ne" 
mohli sami rozhodovati o svém , právním postavení, ba neměli vůbec _pří" 
stupu do komitií, poručníkům jejich pak' nebylo přiznáno právo je svým 
prohlášením před kuriemi podrobovati cizí moci. 1 Po zavedení arrogace 
ex res~ripto principis bylo lze . arrogovati též osoby ženského pohlaví. 
Arrogovati nemá, kdo jest podle věku svého ještě schopen zploditi děti, 
tedy zpravidla mladší 60 let,2 aniž má kdo arrogovati více osob, leč by 
měl pro to zvláštní spravedlivý důvod. Vždyť ~rrogaci toho způsobu ne" 
žádá nezbytně původní účel arrogace, zachování rodiny. ' 

Adrogatio má vzápětí" že adrogalus a má:di on ve své , moci děti 
nebo manželku, též tyto podrobují se moci arrogatorově a přestupují do 
familie, rodu a sakrálního společenství jeho a stávají se agnáty všech jeho 
agnátů, a na kolik agnatio zavírá kognaci, též kognáty jejich. Zároveň 
přestávají být agnáty svých posavadních agnátů, zůstávajíce však kognáty 
svých pokrevních příbuzných. I uskutečňuje se arrogací capitis deminutio 
minima. Posavadní smluvní dluhy arrogovaného zanikají arrogací, jen že 
podle praetorského práva pomáhá se věřitelům restitutione in integrum. 
Pro závazky arrogovaného ex ' delicto propouštějí se nyní proti arrogáto:> 
rovi actiones noxales. Ve všechna práva majetková arrogovaného ' kromě 
těch, která zanikají kapitisdeminucí, vstupuje adrogator jedním rázem jako 
universální sukcessor. 3 

1) Teprve od Antonina Pia byla dovolena arrogáce nedospělých, musilo se však 
při tom šetřiti jistých opatrností. Obzvláště musily býti prve vyšetřeny důvod arrogace 
a prospěšnost její pro nedospělého a musili všichni poručníci jeho k ní při voliti. Dále 
musil adrogator se zavázati (otroku státnímu, později notářovi) slibe~ rukoJměmi 
pojištěným dílem, že zemře"li arrogovaný v nedospělosti, jmění jeho vydá těm, kterým 
by bylo připadlo, kdyby ad r o g a ti o se byla nestala, dílem, že když jej v nedospělosti 
z otcovské moci zase propustí - což ostatně jen z dobrých příčin učiniti směl - vydá 
jemu samému celé jeho jmění. 

2) ln adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta annis sit ' qui 
adrogat, -quia magis liberoruťn creationi studen! debeat: nisi forte morbus aut váletudo 
in 'causa sit aut alia 'iusta causa adrogandi , veluti si coniunctam sibi persůnam vdit 
adoptare. D . 1, 7, 15, 2. UIp. 

3) Podle ,' J usÚnianova práva přemění se majetek arrogovaného v jeho b tJ n a 
a d ven t i cia. Jen ony statky, kterých by byl arr~govaný nabyl jako ca s t ten s e 

30 - Heyrovský, Právo fímské . 4'.57 



2. Adoptio v UZSlm smyslu dála se imp2?rio magistratus, podrobněji ' 
mancipací a vindikací, dicis causa předsevzatými, jejichž předmětem byl~' 1 

osoba, která měla býti adoptována. Mancipací dítěte zbavoval.se posavadnr 
otec mo~i otcovské, již sobě pak vindikací (i,1 iure Cf!SSion2) zJednival ~tec 
adoptivní. Kdežto nejstarší právo vychází ze zásady, že patria pot,e~tas Jes~ 
nerozlučitelná, bylo v dobách po zákonu XII tabulí ustanovem Jeho, sf 
pater filium ter venumduit, filius a patre libe~ esto, od pravovědy užito 
k tomu, aby vytvořena byla právní forma pro umělé rozvázání mOCI otcow: 
ské. Patr::r ' familias mancipoval syna, kterého chtěl diti jinému za vlasb 
ního (dare in adoptionem), osobě třetí s úmluvou (pactum filuciae), ~by 

/syna propustila hned zase ex mancipio, načež osoba ta ~řed5evzala pred 
magistratem manumissionem per vindictam a tím způsobIla, ,že syn .spa~l ' 
zase zpět pod moc otce svého. Po tom následovala druha manczpatzo. ' 

, synova, zase sub fiducia m lnumissionis, a opětná manumissio, yčímž zase 
způsobeno, že se vrátil zase pod moc otcovskou. Nato byla predsevzata 
po třetí mancipatio synova, kterou se nyní zrušila patria pot.esta: na dobr~. 
Bývalo obvyklým, že tato třetí mlrlcipatio se dila su!J fz.duc~a remanc~~ 
pationis a p')dle toho fiduciář remancipoval po třetí manclpac., syna otCI . 
aby závěrečný úkon adopční mohl býti předsevzat od otce sameho. Tento 
závěrečný úkon záležel v tom, že adoptator vindikoval dítě od otce za 
svého syna před soudním magistratem, a ježto otec tom.u neodporoval: 
magistrat přiřknul syna adoptantovi za vla~tního. Chtěl.h otec v ado?cl 
dáti dceru nebo vnuka, stačila, jak interpretatio dovozovala z uvedenych 
slov XII tabulí, ke zrušení moci otcovské jediná mancipace, po níž hned ' 
následovala re .nancipatio a viniicatio dcery nebo vnuka. Ostatně mohla ' 
třetí mancipace syna nebo první mancipace dcery \nebo vnuka stári se též 
bez úmluvy remancipační. Dítě tu pak nebylo již: remancipováno otci, nýbrž 
adoptator je vindlkoval přímo od osoby, které je otec byl naposled ~a~~ 
cipoval. - J u s t i n i a n, odstraniv formality, právě dolíče~é:. u,stanovtl, z~ 
adopce děje se prostě prohlášením pře d s o ude m, ktere Clnl posavad~l 
majetník moci se souhlasem adoptátorovým a bez odporu se strany prl~ 
tomného adoptovaného a dá zapsati do soudníhopr?tokol~. . " y 

Adoptio má ten ú čin e k, že adoptovaný (adoptzvu) sam, nlkoh tel. 
jeho děti aniž uxor in manu, vystupuje z posavadní mo: i .. otcovské a ag~ , 
nátského svazu a vstupuje pod otcovskou moc a ve famtlll ad.op:antovu" 
čímž utrpí capitis deminutionem minimam. ~le podl: J ~ s t~ ~ I ~ n o v a, 
předpisu má adoptio míti v zápětí změnu moct otcovske a famlh~ Jen ten::.' 
kráte když, někdo byl adoptován od pokrevního a s cen den t a sveho nebo
byl dán v adopci od ascendenta, který jej měl v moci jen nepřímo, na př~ 

, pec u li u m, kdyby byl již v době nabytí býval podroben ml,)ci otcovské, stávají se 

arrogací jeho pec u li ume a str e n s e. 
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jestliže děd, maje v moci sy~a i vnuka z ,tohoto zrozeného, dá v adopci 
vnuka. V těchto' dvou případech mluvíme <> ad<;Jptio plena. Ve všech jiných: 
případech však zůstane 'adoptovaný pod dosavadní mocí otcovskou a v po~ 
savadním svazu agnátském, a nemá pak taková adopce (t. zv. adoptio minus 
plena) jiných právních účinků, nežli že adoptovaný nabývá proti adoptan~ 

t ovr zákonného dědického práva, jaké přísluší dítěti proti. otci. 

§ 216. 

JAK ZANIKA PATRIA POTES TAS. 

I. Patria potestas zaniká smrtí majetníka moci nebo smrtí podda:o': 
n'ého dítěte . Zemřel~li p3ter fa'milias, stávají se sui iuris jen ty' osoby,' 
které byly jemu podrobe~y přímo, kdežto v příčině vnuků a snach, kteří ' 
byli v jeho moci zároveň se svými otci nebo manžely, nabývá nyní patria 
potestas nebo manusotců nebo manželů jejich úplné účinnosti. Stejný účinek 
jako smrt majetníka moci nebo dítěte, má p o z byt í s v o bod y nebo řím:= ' 
ského ob č a n s tví jednoho nebo druhého. U padne"li ve válečné zajetí ma~: 
jétník moci nebo podrobené dítě, má místo ius pos liminiž. D'okud neníroz;' 
hodnuto, zda zajatec se vrátí postliminio, jest patťia potestas na vahá(;:h'.: 

II. Patria potestas zrušuje se jistými hod n o st m i dít ě t e. A sice' 
vystupuje dítě z moci otcovské podle staršího práva, stane:=li se flamen 
Dialis nebo virgo Vestalis, podle J u s t i n i a n o v a práva, obdrží~li patriciát 
nebo jinou z nejvyšších hodností státních nebo hodnost biskupskou. ' 

Za t r es t pak pozbývá moci otcovské podle zákona XII tabulí ote~, 
který syna prodá po třetí, podle zákonů absolutných císařů otec, který po~: 
hodí dítě nebo vydá dceru prostituci nebo vejde v manželství krvesmilné .. 
, III. Pater familias může moc otcovskou též sám zrušiti pr á v ním: 

j ed n á ním, a to buď tím, že dítě podrobuje moci jiného (mancipací, 'dá:o' 
ním v adopci a in manum conventione) anebo tím, že dítě propouští nad 
prosto z moci, aby se ono stalo sui iuris. V poslednějším případě zove 
se právní jednání emancipatio. 

1. Jako při adopci, děj e se i při e man c i)p a c i zrušení moci otcovské 
mancipad dítěte a je též forma e 'nancipační výtvorem prrtv'ovědy, jež, opí.i 
rajíc se i tu o slovné znění zákona XII tabulí, zjednala emancipaci plat:= 
nosti asi současně s adopcí. Emancipatio syna děje se, hledíc k předpisu 
XII tabulí, tím, že pater familias maricipuje syna třikráte osobě třetí, jež 
jej pokaždé z mancipia propouští per vindictam. Třetí mancipací zrušuje 
se na dobro patria potestas, a na to následující (třetí) manumissí ex man=, 
,cipio stává se syn sui iuris. Při emancipaci dcery nebo vnuka stačila jediná 
mancipatio a manuinissio. Vzhledem k právům, která manumissio ex man:b 
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cipio dávala manumissorovi, bylo obvyklým, že po~le úmluvy, učinene 
při třetí mancipaci syna nebo při první a jediné mancipaci dcery nebo 
vnuka, fiduciář nepředsevzal závěrečný úkon emancipační, manumissionem 
per vindictam, nýbrž remancipoval dítě otci, aby tento mohl sám vyko~ 
nati manumissi. Vedle popsané staré civilní formy zavedl císař A n a s t a::: 
sius (502 po ,Kr.) emancipaCi reskriptem císařským, který pater 
familias měl si vymoci a k soudu složiti. J u s t i n i a n pak, odstraniv 
formu starého práva úplně, postavil na její místo přímé prohlášení otcovo 
před příslušným úřadem a v přítomnosti dítěte, že dítě z moci propouští. 
o čemž pak měl býti učiněn zápis . do úředního protokolu. 

K emancipaci může pater familias býti donucen jen ve zcela mimo'" 
řádných případech. Zejména lze vynutiti extra ordinem emancipaci dítěte, 
jestliže 'otec zneužil moci otcovské nebo přijal odkaz zůstavený jemu sub 
modo, aby emancipoval dítě. Dále může, ' kdo byl arrogován nedospělÝt 
zastává",li, že adrogatio jemu není prospěšnou, dosíci, že soud, vyšetře věc~ 
pohne arrogátora k emancipaci. Naopak může podle nejnovějšího práva 
otec odvolati emancipaci pro hrubou nevděčnost emancipovaného a tím 
tohoto zase sobě podrobiti. Odporu dítěte proti emancipaci přikládali váhu 
teprve pozdější klasičtí právníci. Emancipationes nejnovějšího práva vyža", 
dují svolení dítěte, jen Že stačí, jestliže dítě neodporuje, tak že mohou 
hýti emancipováni také infantes. 

3. Právní ú čin e k emancipace záleží v tom, že emancipatus stává se 
sui iuris, ale zároveň vystupuje z posavadního svazu agnátského, zůstávaje 
kognátem členů dřívější rodiny. I postihuje jej capitis deminutio minima. 
Zároveň pozbývá moci otcovské nad svými dětmi, zplozenými před eman", 
cipací, které odtud jsou podrobeny přímo moci svého děda. Peculium, které 
dítě mělo, podrží jako vlastní jmění, jestliže otec mu jeho neodejme při 
emancipaci. Starší emancipatio měla též ten účinek, že kdo předsevzal zá", 
věrečnou manumissi, nechať to byl otec sám (parens manumissor) nebo 
fiduciář (extraneus manumissor), stal se tím 'kvasipatronem emancipova>< 
ného a obdržel tím proti němu podobné právo poručenské, jaké měl vlastní 
patronus proti svému propuštěncovi. Z emancipací novějšího práva vzchá~ 
zejí práva kvasipatronova (dědické i poručenské) výlučně otci samému~ 
jemuž přísluši také t. zv. praetnžum emancipatžonžs (srv. str. ·479 pozn. 2) . 

§ 217. 

O POMĚRU MEZI RODIČI A DĚTMI. 

Poměr rodičů k dětem jest sice, jako poměry rodinné vůbec, upraven 
po výtce pravidly společenského mravu a mravnosti, jeví však, i když, 
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nehledíme k moci otcovské, také právní účinky. Z nich jsou hlavně 
tyto: 

1. Moc vy c h o v á v a c í nad dítětem jest spolu s právem káracím obsa", 
žena v moci otcovské. Vůle o t c o v a rozhoduje též o výchově dětí po jeho 
smrti. Jinak náleží vychování po smrti otcově ' mat c e, pokud se znova ne'" 
provdá. A však ú řad může učiniti i jiné opatření, žádá:::!i to prospěch dítěte. 
Také při rozvodu rodičů rozhodne podle novějšího práva soud o tom, 
u koho z nich mají býti děti vychovány; a ponechá se vychování jejich 
matce zejména v případě tom, že otec byl vinen rozvodem. 

2. Mravní norma, která ukládá dětem vděčnou o d d a n o st (obsequium) 
k rodičům a velí dětem, by rodičům vzdaly úctu, zabezpečena je též ně", 
kterými předpisy právními. Podl~ ediktu nesmí nikdo pohnati na soud 

. (in ius vocare) svých rodičů, jestliže si ' nevyžádal povolení praetorova~ 
Děti nesmějí na rodiče nastupovati žalobami, které jsou actžones famosae, 
nebo ve kterých se jako základ žalobní vytýká dolus žalovaného, nebo 
užíti proti nim exceptiones doli nebo vis metusve causa. Z povinnosti 
vděčnosti dává se též záva~ek dětí k vyživování nuzných rodičů a bene::: 
fžcium competentiae, poskytnuté rodičům proti dětem. 

3. Otec nebo i matka jsou zavázáni zříditi pro děti dotem nebo do::: 
nationem ante nuptias. Od konce 2. stol. po Kr. jsou povinni a I i m e n t a c í 
(vyživováním) svým descendentům všichni ascendenti, ale také ascendentům 
všichni descendenti. Z ascendentů mají alimentační povinnost nejprve otec, 
za ním matka, pak děd a bába a další předkové. Povinnost alimentační vzcháú 
pro ascendenta nebo descendenta pouze, má",li on dostatečné jmění a nemůže",li 
se zároveň druhá strana sama obživiti. Dědice osoby povinované nepostihuje 
závazek alímentační, vyjmouc proti o t c i jejímu, jestliže upadl v největší 
nouzi. Míra výživy má býti určena dílem podle stavu osoby potřebné, dílem 
podle majetnosti osoby zavázané. Prohřešil=li se, komu se nedostává výživy, 
proti svému ascendentu nebo descendentu v povinnostech příbuzenských, . 
nemá proti němu nároku alimentačního . - D ě t i ne man žel s k é mají až 
do J ustiniana právní nárok alimentačni pouze proti své matce a jejím ascen::: 
dentům, nikoli však proti zploditeli svému. Teprve J u s t i n i a n propůjčil 
dětem z konkubiny nárok alimentační proti otci (pater naturalis), ba i proti 
jeho pozůstalým dětem manželským a dědicům a uložil naopak dětem z kon
kubiny povinnost vyživovati otce svého. 

§ 218. 

IUS PATRONATUS. 

1. Z otroctví na svobodu propuštěný (libertus) jest podle římských 
názorů k m~numissorovi v stejném mravním poměru oddanosti, jako dítě 
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·k otci svému. Poměr ten, " ukládáproP4.štěncovi naproti manumissorovi 
nebo pat r o n o v i též právní povinnosti. J 'im odpovídající práva slovou 
souhrnem ius , patronq.tus. " ,,' I 

lus patrqnatus přísluší přeqevším '. 111 a n u m i s s o r o v i, po něm des" 
cen den t ů m jeho (liberi patroni). D ě tip rop u š t ě n co v y právu patro" 
nátnímu po zásadě podrobeny nejsou. Jen některé právní závaz~y, ply", 
noucí z povinnosti úcty k patronovi, jsou uloženy také jim. 

Od počátku principatu se vyskytovalo, že císařové udí1eli jed~otlivým 
propuštěncům právo nositi zlaté prsteny (ius aureorum anulorum), a tím 
:právo rytířské a plnou ingenuitu, takže zaniklo i ius patronatus nad pro; 
puštěncem. Od konce 2. stol. po Kr. však pouhé ius aureorum anulorum 
nezjednává propuštěncovi již hodnosti rytířské, aniž zrušení patronatu. 
jakkoli způsobuje, že se všech ostatních stránek libertinus pokládá se za 
.ingenua. Od těch dob propuštěnec mohl vstoupiti úplně v stav osoby 
ve svobodě zrozené, takže i ius patronatus odpadlo, jen když jemu byla 
udělena od císaře . natalium restitutio, což se stalo zpravidla jen po před::: 
chozím svolení patronově. J u s ti n i a n ustanovil, že každá manumžssžo 
o sobě zakládá pro propuštěného ius al,lreorum. anulorum, vzdá"li se však 
při ní manumissor zároveň patronatu, že nastávají právní účinky natalžum 
restitutžonis. 

ll. lus patronatus má tento obsah: 
1. Povinnost vděčné odd a n o s t i zavazuje . propuštěnce patronovi 

i po právu k trvalé úct ě . .1 nesmí libertus, neobdržel:::li zvláštního povo::: 
lení praetorova, po hna t i n a s o u d (in ius vocare) ani patrona ani dětí 
a rodičů jeho a odepírají se · propuštěncovi naproti jmenovaným osobám 
actiones famosae a exceptžones dolž a quod metus causa. Dále jest zavázán 

, propuštěnec vyživovati nuzného patrona , a nuzné děti nebo rodiče patr9'" 
novy a přísluší patronovi a jeho dětem a rodičům proti nemu beneficium 
competentiae .. 

2. Libertus jest povinen na požádání patronovo konati jeho osobě 
jisté s I už b y (operae officiales), jako jsou obecné doprovázení patrona~ 
,cesty konané s ním. nebo pro něho, jednatelství v jeho věcech, hlídání 
jeho domu nebo též práce z oboru řemesla nebo umění, jež libertus právě 
proyozuje. Závazek propuštěncův k operae officiales jest především pouze 
obligatio naturalis 1 a stává se žalovatelným teprve tím, že liberlus ony 
služby patronovi zvláště slíbí po propuštění z otroctví a za příčinou na::: 
by té svobody, buďsi přísahou (iurata promissžo operarum) anebo stipu::: 
lační promissí. Zpravidla ' činí již otrok tuto přípověď přísežně nebo bez::: 

I) Libertus cum se putaret operas patrono debere, sol vit ; condicere eum non posse. 
quamvis putans se obligatum solvit, lulianus scripsit: natura enim operas patrono 
libertus debet. D. 12, 6, 26, 12. Ulp. 
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foremně, opakuje ji ,hned po propuštění ve fQrp:1ě p~ísežné nebo stipulačníJ 
Operarum .ot-ligatio jest obligací verbálnou, i když zřízena ,byla přísahou 
propuštěncovou, takže bylo připuštěno užíti na ni akceptilace. - Prae.: 

Jorské edictum zapovědělo onerandae lžbertatis causa imp cs'-ta, t. j. úmluvy 
učiněné za tím účelem, aby propuštěnec mohl býti od patrona udržován 

" . ve stálém těžkém poddanství. Obzvláště byla podle ediktu praetora R u::: 
:tili a vylou~ena actio na pokutu peněžnou, ke které se zavazoval libertus 
pro případ, že by byl nevděčen nebo neposlušen, zejména proti ní při::: 

puštěna exceptio onerandae libertatis causa. 
Povinnost ke konání služby v jednotlivém případě nastává pro pro" 

, puštěnce teprve, když jemu ta která služba byla od patrona zvláště o p o::: 
věděna (opera žndžcta). Nevykonal:::li propuštěnec ~lužebopověděných, 
jest proti němu propuštěna aclÍo operar-um na peněžn9u hodnotu služeb 
zmeškaných (operae praeteržtae). Actio operarum jest actio civilž~" jejíž 
,intentio zněla na operas dare oportere. Její zvláštnosti jest, že na dědice 
osoby oprávněné zpravidla nepřechází. Jen dětem patronovým přísluší 
jak nárok na operae officžales vůbec, tak i actio oper-arum pro nevyko::: 
nání služeb od patrona opověděných, když jsou dědici jeho nebo sluiby 
ty jim byly zvláště vyhrazeny.2 Aby mohl patron propuštěncovi' opově::: 
děti služby, jest jemu dáno interdictum de lžbertoexhibendo proti každému, 
kdo jemu zadržuje propuštěn ce. 

III. Patron má proti propuštěncovi zákonné p r á vod ě d i c k é (ius in 
:bonis l/berti), s nímž souvisí por uče n s tví, příslušící patronovi nad pro::: 
puštěncem po dobu nedospělo~ti tohoto a nad libertou po čas života jejího. 

II. O MAN ŽEL S TVÍ. 

§ 219. 

PODSTATA A DRUHY MANŽELSTVí. 

I. Man žel s tví (nuptiae, matrimonium) jest od práva uznané, trvalé 
spojení muže se ženou k úplnému společenství živ:ota. Nu pti a e sunt con::: 
iunciio maris et feminae et consorcium omnis vitae, divini et hu~ani iuris 
communicatio. (D. 23, 2,1. Modest.) 

I) 0bvyklým bylo, že patronovi byly od propuštěnce slibovány povšechně ope r a e 
;donum munus, t. j. nejen služby, n5'brž i dary. Operae pak bývaly slibovány 
určitým počtem (m i II e ope r a e, cen t u mop e r a~) a znamenala tu jednotlivá 
ope r a službu celodenní. 
. 2) Pro tyto zvláštno~ti st<lví se k ope r a e o ff i ci a I e s v protivu ope r a e fa b ri 1 es, 
t. j. řemeslnické a jim podobné služby, ke kterým k d o ko I i se zavázal, nehledě kpo. 
měru patronátnímu. 
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· Ještě v klasickém .právu · naskytuje . se dvoje matržmonium iustum: 
man žel s·tv í přísné (manželství s manus) a manželství vol n é (man;: 
želství bez manus). 

Podle nejstaršího práva jest s iustum matrimonium sloučena manus, 
t. j. otcov~ké rovná moc manželova pad manželkou. Zena, vcházejíc v man$ 
želství, podrobovala se za dob nejstarších nezbytně oné moci (in manum 
convenire). Vystupovala tím ze své agnátské familie, čímž nastala pro ni 
capitis deminutžo minima, a vstupovala do familie mužovy. I měla pak 
uxor in manu, přes to, že se jmenuje mater famžlias, proti manželu svému 
stejné právní postavení jako fžlia familias naproti otci svému. Byl=li manžel 
sám ještě pod mocí otcovskou, nemohla za trvání této vykonávána býti 
manus od něho samého, nýbrž příslušela otci moc rodinná výhradně též 
nad synovou manželkou, jež pak byla k němu neptis loco. 

Co se o s o b n í stránky tohoto mocenského poměru dotýče, jest uxor 
in ~anu podrobena domácí kázni majetníka moci. Při výkonu jejím 
niěl v. důležitějších případech, jak mrav předpisoval. přibrati jako con::: 
silium nejen, jako při soudu nad poddaným dítětem, své vlastní příbuzné, 
nýbrž i kognáty ženiny. Není pochyby, že mohlo v nejstarší době nale'" 
zeno by ti též na trest smrti. Hlavně býval činěn nález na rozvod a úplné 
nebo částečné zadržení majetku ženina, přešlého sňatkem na manžela. Za", 
jisté příslušelo manželovi nad manželkou in manu ' též ius vendendi ac 
mancipa·ndi. Avšak opravdový prodej manželky, byv zapověděn staroby'" 
lým mravem a náboženským předpisem (lege regia) , a noxae deditio její 
ne.zachovaly se ·do doby historické. Ale ~všem vyskytuje se ještě v kla:: 
sic'kém právu mancipatio manželky, předsevzatá dicis causa k rozloučení 
moci manželské. Manžel byl dále oprávněn jme n o vat i manželce po:: 
ruč n í k a a měl proti každému, kdo ji jemu zadržoval, právo vindikace. 

Záhy bylo za iustum matrimonium uznáno též takové spojení muže 
se ženou, při kterém byla sice affectio maritalis, ale žena se nepodrobo:: 
vala moci manželské. Manželka tu nepřestupovala ze své familie do mu:: 
žovy a proto též neutrpěla kapitisdeminuce, nýbrž, byla::li doposud v moci 
otcovské, zůstala podrobena otci nebo, byla::li suž iuris, nepozbyla své 
samostatnosti. Teprve v pozdější době klasické byla při manželství vol", 
ném propuštěna manželovi interdicta de uxore exhibenda ac ducenda proti 
každému třetímu, který zadržoval jemu manželku, byť to byl i její pater 
familias. 

již na sklonku republiky jest manželství přísné méně obvyklým nežli 
manželství volné a zároveň provedeno odloučení manželství a manus v· tom 
směru, že jest možná i manus bez manželství. Spojená s manželstvím nebo 
bez něho vyskytuje se manus ještě za klasických právníků, vymizela však 
úplně do dob J ustinianových. Nejnovější právo zná pouze manželství volné. 
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§' 220. 

LEGES IULIA ET PAPIA POPPAEA. ~ 

Proti nechuti k manželství a .vychování dětí, jež vzmáhala se v dobách 
přechodu od republiky k principatu povážlivou měrou, směřovaly leg es 

-1ulia et Papia Poppaea z roku 18 př. Kr. a 9 po Kr. Podle zákonů těch 
(novae leges) mají mužové od 25 do 60 let, ženy od 20 do 50 let po:: 
vinnost býti ženatými nebo vdanými a míti děti. Též ovdovělí nebo roz", 
v edení mají se znovu oženiti nebo provdati, a to vdovy do 2 let, ženy 
rozvedené pak do 18 měsíců. Manželství musí býti přiměřeno stavu manželů . 

Kdo nevyhoví tomuto přikázání, jsa caelebs, t. j. neženatý nebo ne:: 
provdaná, nebo orbus, t. j. žije sice v manželství, nemaje však dětí, jest 
stižen soukromoprávními ú j mam i v právu dědickém (poenae caelibatus 
et orbitatis). Naopak stanovily leges Iulia et Papia různé od měn y zase 
pro ty, kdož měli děti, obzvláště větší počet jejich, jako výhody v právu 
·dědickém, osvobození od různých osobních břemen práva veřejného nebo 
'soukromého a jisté přednosti při dosazování na úřady. 

Náprava života manželského, které leges Iulia et Papia Poppaea chtěly 
docíliti prostředky s oním mravním účelem se nesrovnávájícími, pokutami 
a odměnami hmotnými, jimi ovšem dosažena nebyla. Zákony ty měly pouze 
v zápětí obohacení státní pokladny a zhoubné řádění udavačů. Když pak 
křesťanství, jež pokládá stav panický a panenský za dokonalejší, od dob 
Konstantinových víc a více působilo na římské zákonodárství~ byly po:: 
kut.y, uvalené na neženaté, nevdané a bezdětné, jakož i výhody, poskyt:: 
nuté rodičům obdařeným více dětmi, odstraněny krok za krokem. 

--------§ 221. 

O Z PŮ SO B lL O STI K MAN ZEL S TVt. 

Jsou důvody, které činí určitou osobu právně naprosto nezpusobilou 
k manželství (absolutné prekážky manželské), a jiné důvody, 
které vylučují právně manželství alespoň mezi jistými osobami (r e I a t i vn é 
překážky manželské). 

1. A b s o I u t n ě nezpůsobilými k manželství jsou o t r o c i , ne do", 
s pěl í, castrati a ti, kdo jsou toho času v jiném s vaz k u man žel = 
s k é m. Poéínajíc od . Augusta až do 4. století po Kr., nemohli v 'o jí n o v é, 
kteří byli občany římskými, po dobu služby vojenské vcházeti v platné 
manželství římské; matrimonium iustum, které byli uzavřeli dříve, pozbý:: 
valo právní platnosti na čas služby. 
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II. Rel a t i v n Ý m i překážkami manželskými jsou: 
1. Pří b u z e n s tví. P o k r e ven s tví v r o v n é linii, jak man~' 

želské tak i nemanželské, vylučovalo manželství vždycky, aniž se překážka 
ta omezovala na určitý stupeň. Co se dotýče pří b u z e n s tví v linii p 0::

b <> č n é, bylo manželství mezi sourozenci, plnorodnými nebo polorodnými. 
rovněž za všech dob neplatným. Překážka manželství mezi vzdálenějšími 
příbuznými pobočnými však sahala v různých dobách d.o různých stupňů ~ -
V J ustinianově právu bylo o ní stanoveno, že nepřipouští se manželství 
mezi příbuznými, mezi kterými jest t. zv. respectus parentelae, t. j. mezi 
osobami, z nichž pochází jedna přímo, druhá nepřímo od společného.
předka, jako mezi strýcem a neteří a dcerou neteře nebo synovce. Adopční 
příbuzenství jest jak v linii rovné, tak v linii pobočné překážkou man", 
želskou v stejném objemu jako příbuzenství pokrevní, ale v linii pobočné-
jen na tak dlouho, co trvá adopční poměr. --

Š v a g r o v s tví v linii r o vn é vylučovalo vždycky manželství. V línii 
po b o č n é _ nebylo překážko.u manželství až do křesťanských císařů, kdy 
byl zapověděn sňatek s manželkou bratrovou nebo se sestrou manželčinou. 
Dále nebylo lze pojmouti za manželku ti e v ě sty synovy nebo otcovy' 
aniž matky nevěstiny nebo konkubiny otcovy. J u s t i n i a n zakázal též
manželství mezi křestním kmotrem a kmotřenkou. 

2. R ů z n o. s t s t a v u. Matrimonium legitimum nenf možné mezI. 
osobami, mezi kterými není římského konubia, tedy zpravidla ne mezI. 
občany římskými a Latiny nebo peregriny. 

Leges Iulia et Papia Poppaea a rozšiřovací interpretace zapověděly man,.
želství mužů rodem svobodných se ženami stiženými in fa mi í a manželství 
senátorů a dětí jejich spr o p u š t ě n c i a potomky herců, ale jen v ten způsob". 

že manželství proti této zápovědi uzavřené bylo platné a pouze neosvobozo~ 
valo od pokut celibátu, věděl==li ten který o. překážce. Později byly řečené 
sňatky osob senátorských prohlášeny za neplatné. Odpadnutím pokut ce"" 
libátu pozbyla platnosti zápověď manželství, zakládající se na zákonech 
Juliově a Papio.vě. Jen sňatky osob senátorských s propuštěnci nebo. herci 
zůstaly i nadále neplatnými, až konečně J u s t i n i a n odstranil i tu pře", 
kážku manželskou kus po kuse. 

3. R ů z n o s t n á b o. žen s k é h o v y zná ní. Za křesťanských císařů 
bylo neplatným manželství mezi křesťany ~ židy. 

4. Úřad. Podle mandatů císařských státní úředník nemůže vejíti 
v manželství se ženou z té provincie, kde on koná právě službu. P.odle 
senatuskonsulta za císařů Marka a Kommoda nemůže po. ruč ní k ani jeho 
descendent o.ženiti se s poručenkou, dokud poručník nevydal počet ze 
správy poručenské, leč by porUčenka byla dokonala 26. rok svého. věku 
nebo. již otec její byl ji určil tomuto. manželství. 
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, : i . 5. Z I o čj n. Lex lulia de adulteriis stanovila trest na manželství mezi 
{c i z o I o ž'n í k e m a cizoložnicí._Podle J u s t i n i.a n o. v ~ předpisu jest man== 
želství toho druhu neplatným, jakož i .o.d d~b Konstan~ino.vých man"" 

.ž:e~ství mezi .ú n o s c e m a unesenou. -

--. ..... 

ZASNOUBENÍ. 

Sňatek manželský předcházívá obyčejně z a s n o u b e n í, t. j. obapolný 
slib pojmouti sebe budoucně v manželství. 

Ve starší době bylo zasnoubení činěno dvěma vzájemnými sponsiones 
a jmenuje se odtud sponsalia (snoubenci = sponsus et sponsa). Podle práva 
starých Lat i n ů, u nichž zasnoubení se dělo rovněž sponsemi, příslušela ,. 
když jedna strana nedostála slovu svému, druhé actio ex sponsu o pe~ 
nežnou náhradu škody. Ale u Řím a n ů samých sponsalia nebyla nikdy 
právně závazná a žalovatelná a bylo povždy lze zasnoubení libovolně zru~ 
$iti jednostranným odstoupením, aniž vzešla povinnost nahraditi škodu 
nebo zaplatiti pokutu smluvenou. Inhonestum visum esf, vinculo poenae 
matrimonia obstringi, sive futura sive iam contracta. (D. 45, 1, 134 pr~ 
P a u L) Jen když by I dán z á v d a vek (arr a sponsalicia), platilo v pozd~ 
,ním právu, že jej ztrácí strana, která zrušila zasnoubení bezdůvodně. Kdo. 
pak, nevypověděv posavadních sponsalií, po druhé se zasnoubí nebo. v man,.. 
želství vstoupí s jinou osobou, upadá v infamii. · 
, V klasickém právu není pro zasnoubení předepsána fo. r m a. Sufficit 
nud u s co n s e ~ s u s ad c~nstituenda sponsalia. (D. 23, 1, 4. U I p.) Jest 
možné též mezi nedospělými, jsou==li jen infantia maiores. Děti v moci . 
otcovské moho,-:! se zasnoubiti pouze s povolením otcovým; ba o.tec jest 
oprávněn~ám zasnoubiti svoje děti, čemuž může odporovati sice syn 
vždycky, ale dcera jen, když ženich jest nepočestným. Zasnoubení se zru~ 
~uj e jednostrannou výpovědí. Je==li ' zas~oubená o.soba v mo.CI · otco.vské~ 
může otec její. sám dáti výpověď. 

§ 223. 

JAK SE U.ZAvíRÁ MANŽELSTVí. 

S ň a t e k žádá pro h I á š e n í s o u h I a s n é v ů I e obou snoubenců 
a je==li snoubenec , v moci otcovské, též svolení patris familias. Filius fa t: 
mUias, který jest v moci dědově, má potřebí krom svolení dědova též 
ppvolení svého o.tce. Dceru mo.hl pater familias provdati podle .své vůle ; 

467 



,odporovati otci směla, jen když ji chtěl - provdati za muže nepočestného. 
Podle zákona -Juliova mohl pater familias, -jestliže odepíral svolitI k sňatku 
dítěte bezdůvodně, býti donucen ke svolení. 

Co se dotýče for my smlouvy manželské, jest rozeznávati, zdali jde 
o manželství přísné nebo o manželství volné. 

I. Manus povstávala trojím způsobem: confarreatione, usu nebo 
coemptione. 

1. Confarreatio jest náboženský úkon, záležející v oběti špaldového 
koláče (panis farreus), jež se koná J ovovi. Při obřadu tomto jsou přítomni 
pontifex maximus, flamen DiaUs a 10 svědků, a bývají od snoubenců pro:< 
sloveny určité formule, kterými prohlašují svou shodnou vůli, nesoucí se 
k manželství. Též prohlásila nevěsta sl~vnostně, že přijímá rodové jméno 
ženichovo (»Ubi tu Gaius, ego Gaia«). Sakrálním sňatkem tímto vstupo:< 
yala nevěsta ve familii a gens i v sacra ženicha a pod manus jeho. Con:< 
farreatio byla přístupna pouze patriciům. Již na sklonku republiky vysky:: 
-tuje se jen jako náležitost úřadů nejvyšších obětních kněží, jako byli rex 
sacrorum a flamines maiores. Nebo kněžský úřad tohoto druhu mohl za:: 
stávati jen, kdo pocházel z manželství per confarreationem uzavřeného 
a žil sám též v takovém manželství. Podle zákonů z první doby princi:: 
patu způsobila confarreatio jen ještě, že žena knězova (flaminica) byla 
in manu viri pouze quod ad sacra. 

2. Usu vzchází manus pro toho, se kterým žena žila fakticky jako 
manželka jeho nepřetržitě po jeden rok. Manželka tím přestupovala do 
Jamilie mužovy, sacrorum communicatio však tu nenastala. Usus mohl býti 
podle XII tabulí přetržen a vznik manus od vracován tím, že žena byla 
od muže vzdálena každoročně tři po sobě jdoucí noci. Když vyvinula 
se coemptio, pozbyla in manum conventio usu namnoze své důležitosti 
a byla pak záhy úplně odstraněna zákony a právem obytejovým. 

3. Nejmladší forma pro in manum convenire, zvaná coemptio, záležela 
ye vzájemné otázce a odpovědi ' snoubenců, kterými prohlašovali srovnalou 
vůli vejíti v manželství, a v jednání per aes et Ubram, před pěti svědky 
a libripendem konaném, kterým muž sobě obrazně kupuje manželku. 
K tomu přistoupilo ještě jako při konfarreaci foremné prohlášení nevěstino, 
že béře na se rodové jméno ženichovo. Coemptione vstoupila žena ve fa:< 
milii a pod manus mužovu, nikoli však v jeho sacra. Coemptio vznikla 
-zajisté teprve v době" kdy mancipatio se stala pouhým obrazným trhem 
(tedy po XII tabulích) jakožto občanská forma sňatku, která na rozdíl od 
náboženského úkonu konfarreačního byla přístupna všem občanům. 

Ke konci republiky vyskytuje se vedle coemptionis matrimonii cau.,a 
učiněné coemptio fiduciae causa facta (coemptio fiduciaria). Jest to právní 
jednání, které žena činí k tomu konci, aby uskutečnila pouze jednotlivý 
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právní účinek manželství samému cizí, jako změnu svého poručníka (co~ 
emptio tutelae evitandae causa facta) nebo dosažení způsobilosti k zřízení 
testamentu (coemptio testamenti faciendi gratia facta). Zena může toto 
právní jednání předsebráti nejen s manželem, nýbrž i s někým jiným. 
Coemptio fiduciaria děje se v obyčejné formě coemptionis, jen že strany 
neprohlašují, ž~ vcházejí spolu v manželství, a připojují úmluvu (pactum 
fiauciae), že coemptionator má remancipovati ženu třetímu, aby tento osvO:<o 
bodil ji zase manumissione ex mancipio. Byla::li coemptio fiduciaria předse:< 
vzata s manželem samým, nastoupila pravá manus se všemi svými účinky_ 
Ale coemptione fiduciae causa cum extraneo facta žena vystoupila sice ze 
své famiIie, ale nevstoupila ve familii a pod rodinnou moc koemptiona~' 
torovu a tento nenabýval jiné moci kromě práva k remancipaci ženy. 

II. Pro vejití v man žel s tví vol n é právo nepředpisovalo určité 

formy. Jisté obřady, hlavně slavné odvádění nevěsty do domu ženichova 
nebo písemné zřízení smluv dotálních byly tu sice obvyklé, ale právně 
nebyly nezbytné. Manželství bylo po právu platně uzavřeno, jakmile snou~ 

benci prohlásili srovnale, že hned odtud chtějí sobě býti manžely, nechat 
tak učinili přímým prohlášením mezi přítomnými nebo skutky (přijetím do 
domu mužova). Nuptias non concubitus, sed consensus fa cit. (D. 50, 17, 
30. U Ip.) J u s t i n i a n zavedl pro některé případy určitou formu sňatku,_ 
jmenovitě ustanoviv, že jde:<li o sňatky mezi osobami vyšších stavů, pO:<c 
čínajíc těmi, kdo jsou personae illustres~ nebo pojme::li kdo za choť po:<
savadní konkubinu svou, mají při vcházení ve sňatek zřízeny býti písemné 
úmluvy o věnu (instrumenta dotaUa). 

§@ 
JAK SE KONČí MANZELST\lt 

I. Manželství se končí smrtí a ztrátou svobody nebo občan~ 
s tví manžela nebo manželky. 1 us postUminii v příčině vol n é h o man:: 
želství, zrušeného válečným zajetím, místa nemá. Opírá:<li se však žena bez:< 
důvodně opětnému spojení s mužem, navrátivším se ze zajetí, mají podle 
pozdějšího klasického práva stihnouti ji následky bezdůvodného rozvodu ._ 
Podle Justinianova práva nezrušuje již válečné zajetí samo sebou manžel:< 
ství. - Také zrušuje se manželství tím, že později nastoupí překážka man:: 
želská, jako když vzejde příbuzenství mezi manžely z pozdější :1dopte; 

II. Manželství lze zrušiti soukromou vůlí stran, kteréžto zrušení man:< 
želství se zove r o z vod e m (divortium v š; sm.). Rozvod může se usku:< 
tečniti zcela volně buď snesením obou manželů (divortium v užš. srn.) nebo 
jednostranným projevem vůle jednoho z nich (repudium). -Volnostiroz:< 
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-vodu nelze se vzdáti smlouvou aniž platně stipulovati pokuty ' pro' případ: 
rozvodu. Obzvláště může i uxor žn manu donutiti manžel~ ke zrušení' 
manu"" jednostrannou vypovědí. také pater famžlžas, v jeh<?ž. moci jest 
manžel nebo manželka,' může sám rozvésti manželství dítěte., Podle císař",: 
:ský~h konstitucí z 2. století po Kr. může tak učiniti jen se souhlasem 
dítěte, bez tohoto však pouze, ' má"li vážný a spravedlivý důvod. Jakkoli 
volnost rozvodu byla právně neobmezena již za nejstarších dob, býval 
přece do polovice 3. ·století pře Kr. (Sp. Carvilius Ruga 231 př. · Kr.) za" 
.chováván starobylý mrav, podle něhož rozvod dál se jen z dobrých příčin 
ná základě rozhodnutí rodinného soudu. Později se přihazovaly rozvody 
libovolné a lehkomyslné, na sklonku republiky a za princi patu měrou 
-povážlivo~. Ale kdo zneužil práva rozvodu, uvaloval na sebe censorskou' 
·důtku, a toho, kdo zavinil rozvod, stihla v příčině navrácení dotžs újma 
na majetku. 

Za kře s ť a n s k Ý ch císařů byl dovolen pouze rozvod obapolným' 
svolením (divortium communi consensu), nebo rozvod z určitých zákonem' 
schvá~ených důvodů. Na rozvod, předsevzatý b~z zákonného důvodu, a ria 
rozvod zaviněný byly stanoveny přísné majetkové, po případě osobní 
tresty. J u s t i n i a n zapověděl též divortium communž consensu, prohlašuje' 
je dokonce za neplatné, leč by oba manželé složili slib čistoty. I jest podle 
J ustinianova práva úplně be~trestným pro oba manžely pouze džvortium 
bona gratža, t. j. jednostranný rozvod z důvodu zákonem schváleného, ale 
od druhé strany nezaviněného, jako rozvod pro upadnutí ve · válečné: 
zajetí, projde",li pět let, co zajatý jest nezvěstným, pro složení slibu čistoty, 
pro impotenci mužovu. . 

Co se dotýče for m y rozvodu, zrušuje se manželství uzavřené confar", 
reatione zase obdobným náboženským úkonem, diffarreatione. Manus. 
vzniklá coemptžone nebo usu, zrušuje se remancžpatžone ,'t . j . tím, že žena 
jest od muže mancipována třetímu, který ji pak ex causa mancžpžž pro", 
pouští manumžssione per vindictam. Pro zrušení vol n é h o manželství 
nebyla v starším právu forma předepsána; obvyklá byla při něm slova : 
»tuas res tibi habeto (agito)«. Teprve lex lulía de adulterižs zavedla pro 
ně určitou formu; vůle ~měřující k rozvodu měla býti ·'proh-Iášenapřed 
sedmi dospělými občany římskými. Později vešlo ve zvyk o tomto prohlá:i 
šení zříditi listinu (libellus divortižs . repudii) a odevzdati ji druhé straně. 

III. Opětně vejíti v manželství (secunJae nuptiae) po zrušeni 
dřívějšího bylo povždy volno jak mužovi, tak i ženě, podle zákona Juliova 
a ·Papiova do jistého věku dokonce povinností. 

Podle praetorského ediktti stihla infamža v d o v u, která se provdala 
znovu před tím, než uplynul smuteční rok - Romulský o 10 mě=,,
'Sicích - a manžela jejího, nebo, byli",li v moci otcovské, otce jejich. Důvod 
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pro ustanovení toto shledávají římští právníci v tom, že jím měla býti 
zamezena nejistota v příčině otcovství (»turbatio sangužnis«). Byla proto , 
-vztahována též na vdovu takového muie, naproti kterému mrav neukládal . 
-povinnosti smutku, jenže taková vdova, když porodila dříve, nežli prošla 
dotčená lhůta, mohla v nové manželství vstoupiti beztrestně ihned. Zákony 
křesťanských císařů byla smuteční doba rozšířena na 12 měsíců a bylo, 
zapověděno též rozvedené ženě, aby se zase neprovdala, dokud by ne", 
prošel jeden rok po rozyodu. Dále měly podle těchto zákonů ženu, která 
v stoupila předčasně v nový sňatek, postihnouti újmy majetkové. ' 

V nejnovějším právu má vůbec opětné vejití v manželství 
v zápětí právní účinky, majetku se dotýkající, na újmu toho, který vstoupil / 
v nové manželství. ( 

lIL MAJETKOVÉ PRÁVO DÍTĚTE. 

§ 25 

MAJETKOPRÁ VNt POST AVENt DtTĚTE. 

I. V rukou hlavy rodiny jsou podle starého práva soustředěna všecka 
práva, jichž členové její nabývají, a to práva rodinná i majetková. N abyl",li 
filius familias moc i man žel s k é nebo o tc o v sk é, nemůže moc tato, 
dokud sám jest podroben, od něho býti vykonávána; nebo po ten čas 
j est pater familias výhradnýni vykonavatelem veškeré moci rodinné. P r á v 
ma jet k o v ý ch pak nemohou {llii a {lliae familias vůbec pro sebe nabýti,l ' 
Všech práv majetkových, která jim připadají, nabývají po zákonu nezbytně ' 

svému otci, sami jsouce naprosto nezpůsobilí, aby měli svého jmění: Filius 
familias nihil suum habet. (U 1 p. 20, 10.) To jest zásadou starého práva 
-civilního. 

I) Osoba in c a u s a man ci p i i, t . j. moci otcově podrobený, kterého pater man", 
cipoval, podržuje svobodu a plné právo občanské, afe jest zároveň naproti tomu, komu 
byla lJlancipována, servi loco, čímž pro ni nastoupí ca piti s · deminutio mi", 
nim a. Tato poddanost došla praktického . uznání více se stránky majetkoprávní, nežli 
.'i osobní. In man ci p i o jsoucí podržuje též co n u b i u m svoje. Ma'1želství jeho trvá 
dále a, bylo~li leg i ti m u m mat r i m o n i u m, zůstává jím býti. Po stránce majetkového 
práva je:.t osoba in ' man ci p i o tomu, komu byla mancipována, úplně podrob\!na, ne", 
jinak nežli otrok pánu svému. Ona nemůže platně právním jednáním se zavázati, aniž 
práv majetkových pro sebe nabýti a míti. Vše~h p~áv majetkových, která jí připadají, 
nabývá nezbytně jen pro toho, v jehož mancipiu jest. I nemuhla osoba in c a u s a man ~ 
ci p ii míti žalovatelné pohledávky za majetníkem moci. Odchylkou odtud bylo jí však 
časem pruti samému majetníku moci, když se na ní dopustil injurie, udělena actio 
i ni uri aru m. 
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, Od této zásady platí- již v k 1 a s i c k é m právu některé odchylky. N ej~ 
prve jsou dítěti moci otcovské podrobenému přiznány jednotlivé žalovatelné 
nároky. Filius familias může v nepřítomnosti otcově nebo v jiném pří~ 
padě nouze na soudě provésti suo nomine určité obligační žaloby, jako 
actiones depositi, commodati, iniuriarum, které byly nabyty jeho právním 
jednáním nebo deliktem na něm spáchaným, interdictum quod vi aut dam 
a querelu inofficiosi testamenti. Závažnější odchylkou jest, že za jistých 
okolností uznává se od práva vlastní a s a m o s t at n é j měn í dítěte pod;" 
daného. Starobylé peculium (profecticium) sice náleží pouze f a k t i c k Y 
osobě poddané, po p r á v u však majetníku moci. Ale peculium castrense 
jest od dob Hadrianových pokládati za vlastní jmění synovo ' ve smyslu 
právním. 

Za absolutného císařství množí se případy, kdy dětem v moci 
otcovské může příslušeti vlastní jmění, až konečně podle práva J u s t i~ 
n i a n o v a pouze to nemůže býti nabyto od dítěte poddaného a náleží 
otci, čeho ono nabývá z majetku otcova. 

II. P r á v ním jed n á ním mohl filius familias ode dávna z a v á z a t i 
se platně a mohl ze závazků tohoto způsobu zpravidla být i ž a lov á n 
jak za trvání, tak i po zrušení mod otcovské. l Avšak podle praetorského 
ediktu můŽe syn, který z moci otcovské vystoupil, nezdědiv náležité části 
otcovského jmění, pro závazky, vzniklé z právního jednání za trvání pod" 
danosti, odsouzen býti pouze in id quod facere potest. Naproti tomu filia 
familias neměla ještě v klasickém právu způsobilosti se zavazovati smlouvami 
a obdržela ji teprve v právu nejnovějším. Z de I i k t ů dětí, jsoucích v moci 
otcovské, vznikají pro ně, a to i pro filiae familias, již podle starého práva 
závazky žalovatelné. 

Druhdy jest obligací poddaného dítěte vedle něho zavázán též pater 
familias. Edictum praetorské propouštělo za jistých okolností pro obli" 
gační nároky, které někomu vzešly z ' k o n tra k t u nebo k v a,s i k o n" 
tra k t u dítěte proti otci, v jehož moci jest dítě, actiones, zvané u nás. 
adiecticiae qualitatis. Zde I i k t ů poddaného dítěte pak byl pater fami" 
lias práv všeobecně dílem již podle práva civilního" dílem , podle práva 
praetorského, ale jen tak, že se mohl osvoboditi od tohoto závazku vy" 
dáním pachatelový,m (noxae deditione). 2 

III. Mezi otcem a dítětem jemu podrobeným po právu není možné
právní jednání majetkové. Obzvláště nemůže pater fami/ias poddanému 

1) Z toho vyjímá se ovšem zápůjčka peněžitá. 
3) Jelikož k provedení n o x a e de d i t i o n i s dítěte žádalo se úplné rozvázání moci 

otcovské, učili Prokuliani, že má~li býti ex n o x a I i c a u s a mancipován f i I i u s fa m i , ~ 
1 i a s, jest potřebí tří mancipací. Podle Sabinianů však tu stačilo, že man c i pat i o byla 
předsevzata jedenkráte. , 
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d!t~ti uč.initi platného darování. l Též jinými právními skutečnostmi, jmeno" 
vlte delIktem, nemůže nabýti pater familias naproti dítěti nebo dítě na" 
proti němu právního, žalovatelného nároku majetkového. l\1ezi otcem 
a ~ítětem jemu. poddaným jest vyloučena všeliká soudní rozepře. Rovněž 
neJsou možnýmI právní nároky a závazky mezi osobami. které jsou podro" 
beny té-že moci rodinné, a jsou právní jednání mezi nimi učiněná neplatnými . 

Zásady tyto byly zeslabeny již za principatu. Obligační závazky a ná" 
roky dítěte z jeho kontraktů nebo kvasikontraktů s otcem nebo s osobami 
v m~ci téhož otce byly pokládány za obligationes naturales. Ba císařskými 
reskrIpty byly přiznány dětem proti majetníkům moci' otcovské též ně" 
které zákonné nároky, které bylo lze vymáhati na soudě již za trvání moci 
otcovské, ovšem jen extra ordinem. Jsou to nároky dotační a alimentační. 
U z~ání peculii castrensis za samostatné jmění synovo mělo v zápětí, že 
meZI otce~ a s~nem byly v příčině tohoto pekulia možné úQ-Ině platné 
smlouvy, Jakož I žaloby a soudní rozepře. 

Podle práva pozdní doby klasické pak stane se d a'r o v á ní, jež učinil 
pater (amil~'as poddanému dítěti, platným tím, že otec při emancipaci dítěte 
neodejme Jemu daru nebo že otec zemře před dítětem, neodvolav daru. 

§ 226. 

P ECULIU M A · ŽALOBY ADJ EKT ICKÉ. 

. I. Již velmi záhy přiházívalo se, že pater fa~ilias dítěti, hlavně synovi 
Jemu podrobenému, nebo pán otrokovi ,svému uděloval určité statky, do" 
voluje jemu, aby jich užíval pro sebe sama a je spravoval více méně volně . 
Statky toho způsobu zovou se peculium. Justinian užívá o nich jednou 
v.ý:azu peculium paganum, gl,ossatoři a pozdější mluví o peculium profec" 
tzclUm podle obdoby dotis profecticiae. Peculium náleŽí podrobenému 
pouze fakticky, po právu však jest částí majetku otcova ' nebo pánova 
(patrimonium). Otec nebo pán jest právním subjektem statků pekuliárních 
a :nůže je zcizov~ti a .o nich pořizovati zcela libovolně s plným právním 
~Č1nkem. Zemře~1i, . nále~ejí věci a práva pekuliární k jeho dědictví a pře" 
J~ou, neustanovIl"h o nIch posledním pořízením čeho jiného, na jeho dě" 
dlce. Právní důležitosti nabylo však peculium hlavně předpisem praetor" 
ského ed iktu, podle něhož majetník moci jest pro závazky podrobeného 
ex conrractu nebo quasi ex contractu práv, pokud stačí peculium. 

Peculium z ř i z u j e se' osobě poddané tím, že majetník moci jí sku" 
tečně odevzdá ty ony věci, movité nebo nemovité, nebo přikáže ty ony 

1) Si pater mio quem in Dotestate habet donet, deinďe dece dat, fi1ius pro donato 
nOD capiet usu, quoniam nu Ha donatio fuit. D. 41, 6, I , 1. Paul. ' 
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pohledávky za třetími z úmyslu, aby je měla pro sebe, ~žívajíc jich pro 
svoje zvláštní potřeby. Otrok může mí~i ve ,svémy p:~ul,lum za~e otroka 
(servus vicarius), jehož peculium pak Jest , za~oyven cash pekuha on?ho 
vrchního otroka (servus ordinarius). Poddane dlte a otrok mohou pecullUm 
.svoje též sami rozšířiti, uzavírajíce práv~í je~nání k .rozinno.žení jeh~ (ex 
.-causa peculii). Peculium pak se r o z šIř uJ e netohko datwne, ale 1 po~ 
ihledávkami poddaného vůči třetím osobá~ (jež jso,u ~vš.em po práv,u poh~~~ 
dávkami majitele moci) i pohledávkamI (naturalnlml) po~da~eho .vU~l 
majiteli moci ex contractu (na př. tím, že podd~ný dal maJltel~ ~OCI za~ 
půjčku nebo vynaložil něco ve správě jeho ~aJetk,u, r~s don:~n:ca? Na 
druhé straně zrn e n.Š uj e se peculium, nehlede k vyplatam, uClnenym. ve 
správě pekulia (in causa peculiari),l dluhy. pod~anéhyo (ex con,tractu I ex 
delicto) proti majiteli moci.2 Připomenol:l.h ~~u~no, ze POd~~~l n:mo~?u 
žádného k gekuliu náležejícího práva převéstI na ]lne.ho nebo zru~lt.l, lec ?y Jim 
majetník moci byl udělil administrationem (nebo lzberam admmzstratwnem) 
,peculii, kterážto concessio administrationis nezavírá vša~ ~ ~obě té~ zmoc~ 

-nění k darování předmětů pekuliárních nebo k propustenl otroku peku~ 
liárních.3 Majitel moci může peculium v každé chvíli nazpět vzíti z ČáS~l 
nebo zcela. U menší::li však nebo odvolá::li peculium in Freudem ~r.ed.l~ 
lorum, mohou věřitelé pekuliární tomu čeliti na základě clausula doll (Vl~ 
dále sub. II). Zanikne~li patria nebo dominica potest~s ,(smrtí otco:,ou: s~~t~ 
poddaného. emancipací dítěte, zcizením neb.o m,anumls~l otroka), pres.tava te: 
peculium, spadajíc zpět na posavadního maJe~mka mO~l ~ebo do p~zustal?st1 
jeho. Jen když při emancipaci dítěte nebo ph manumlSSl o~rokove pe~ullUm 
nebylo nazpět vzato, pokládá se za to, ~e bylo d~ro:ar:o, emanclp,ova: . 
.nému nebo propuštěncovi a stává se takto Jeho vlastnlm ].menlm po pravu. 

I) Servus ... si ex causa peculiari fideiussit, tunc id, quod ex peculio solverit, repe~ 
1:ere dominus non poterit. D. 46, 1, 19. lul. . ' ., . 

:I) Sive autem ex contractu Quid domino debeat sive ex ratlOnum rehqUls, deducet 
,dominus. sed et si ex delicto ei debeat, ut puta ob furtum quod fecit, aeq~e deducetur . 
. sed est quaestionis, utrum ipsa furti aestimatio, id est id solum quod do~mo a~e~t, an 

. vero tantum, quantum, si alienus servus commisisset, id est cum furtI poems. sed 
prior sententia verior est, ut ipsa furti aestimatio sola deduc~tur., D., 15, 1, 9, 6. Ulp. 
Při deliktní obligaci nesráží se tedy pokuta, což byzantsky prav~~~, ,St~fa~os (~as. 
Suppl. 211) vysvětluje takto: 'Ýl YUQ JWLvY) o,) CPU<J~'X(ÚC; .XQEO)(jtELtUL, o. o.rtO 'VOf.lo)'V ErtL~ 
'VE'VÓ'Y\tUL (poena non naturaliter debetur, sed a leglbus lnventa est). 

3) Peculii (libera administratio) specialiter cOl1cedenda est. D. 15, 1, 7:.1. Ulp. Ve~ 
rum est, quod luliano placet, etiamsi maxime quis administrationem peculu habeat con:: 

cessam donandi ius eum non habere. D. 2, 14, 28. 2. Gai. 
4) Filius emancipatus, cui pater peculium non ade~it, res qu~dem pro don.atc vel 

pro suo, quod iustam causanr possidendi habet, usu ca~lt, sed deblt?reS c?nvemre non . 
. potest, si non sit in rem suam cognitor datus aut nommum delegatIones mtervenerunt. 

Vat. fr. 260. Pap. 
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II. Actio de peculio. Majetník moci jest podle praetorského ediktu 
podroben žalobě pro všeliké obligace poddaného dítěte nebo otroka, 
vzniklé ex negotio, potud, pokud stačí peculium dítěte nebo otroka, a to. 
nejen, když negotium poddaného bylo předsevzato, kdy 'on jej měl již ve 
své moci, nýbrž i když nabyl moci nad ním teprve po negotiu. Aby ne~ 
gotium poddaného se vztahovalo nějak k majetníku moci nebo k peculium 
nebo aby věděl o negotžum poddaného nebo je schválil, potřebí není.1 

Z negotia poddaného dítěte (nebo otroka) jest věřiteli ta neb ona actio 
ex contractu nebo quas( ex contractu, která jemu přísluší proti dítěti 
(nebo příslušela by proti otrokovi, kdyby tento byl svobodným), pro~ 
puštěna proti majetníku moci jako actio de peculio. Ve formuli její nařizuje 
se porotcovi, aby, shledá~li onen nárok proti poddané osobě pravým, 
odsoudil majetníka moci »dumtaxat de peculio et si quid dolo malo elUS 

factum est, quo minus peculii esset«. 
Pro ob je m nároku, jemuž se zjednává platnost actione de peculio, 

jest rozhodný objem, který má peculium v době rozsudku. Co náleží do 
pekulia a co se z něho vylučuje (deductio de peculio), bylo shora řečeno. 
Dodati sluší, že k pekuliu má býti přičteno též to, oč majetník moci 
zmenšil peculium dolo malo. Kdo učinil 1itiskontestaci actžone de peculio, 
nemohl podle práva klasického, rozmnožilo::li se později peculium, pro 
zbytek žalovati po druhé, leč by si byl vymohl in integrum restitutionem . 
Jinak ovšem v právu Justinianově.2 . 

Končí~li se patria nebo dominica potestas, zaniká tím peculium, od 
. majetníka moci povolené, a tím i actio de peculio proti němu příslušející. 
Ale zvláštním předpisem ediktu praetorského a rozšiřovací interpretací 
jeho dává se áctio de peculio jakožto actio annalis de peculio do roka 
(intra annum utilem) po zrušení mo~i otcovské nebo panské proti dři:: 
vějšímu majetníku moci nebo dědici jeho, předpokládajíc, že peculium 
jest u nich.3 Co se týče zvláště dědiců zemřelého majetníka moci, lze 
,actžone annali de peculio nastupovati na každého spoludědict: pro celý 

I) Etiam si prohibuerit contrahi cum servo dominus, erit i'n eum de peculio :actio. 
D. 15, 1, 29, 1. GaL 

2) J e~li otrok ve spoluvlastnictví více pánů, může, jestliže pec u 1 i u m jeho náleží 
jim společně, každý oz nich žalován býti dep e c u li o pro celý dluh a odsouzen do výše 
celého pekulia, při čemž smí odečísti od pekulia též pohledávky, které mají za:otrokem 
spoluvlastníci. Spoluvlastník, který zaplatil celý dluh, má postih na společníky a může 
jej vykonati actione pro socio nebo communi dividundo. Srv. D. 15, 
1,27,8. 

3) Praetor ait· »Post mortem eius ' qui in alterius potestate fuerit, :posteave quam 
1S emancipatus manumissus alienatusve fuerit. dumtaxat de peculio et si quid dolo malo 
dus in cuius potestate est félctum erit, quo minus peculiiesset, in arino, quo primum 
de ea re. experiundi potestas erit iudicium dabo.« D. 15, 2, 1 pro 
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dluh, ale žalovaný bude odsouzen pouze, na kolik se jemu dostalo čeho 
z pekulia. Přes to litiskontestací s jedním vykonanou osvobozují se v právu 
klasickém také ostatní a lze tento konsumční účinek odstraniti pouze resti~ 
'tutžone in integrum.1 

III. Actio de in rem verso. ,Když negotiem mezi póddanýmdítětem 
nebo otrokem a třetí osobou dostala se z majetku této hodnota do majetku 
majetníka moci, jest majetník moci osobě třetí práv z obligace svého po~ 
drobeného, ale jen až do výše svého obohacení. Pro tento závazek jest 
proti majetníku moci propuštěna actio de in rem verso. O b o h a cen í 
majetníka moci může záležeti v positivném r o z mno žen í jeho jmění , z 
ale též v tom, že otec nebo pán byl uchráněn výloh, které by byl 
jinak podstoupil sám, na př. když poddaný spotřebil věci, negotiem ob~ 
držené, pro potřeby domácnosti nebo hospodářství jeho.3 Obohacení majet~ 

níka moci musí trvati ještě v době, kdy se činí rozsudek. Actio de in rem 
verso zanikne, jestliže majetník moci nahradí poddanému, co obrátil na 
jeho prospěch. Jako pak vůbec nevzchází, jestliže v době, kdy versio se· 
uskutečňuje, obohacení majetníka moci jest zváženo pohledávkou, kterou 
má za poddaným, pomíjí actio de in rem verso, povstane::li pohledávka 
taková později. Zrušením moci otcovské nebo panské nezaniká actio de 
in rem verso. Také není omezena co do času. 

V albu praetorsk~m byl pro actio de peculio a de inrem verso vy.; 
hlášen jediný společný vzorec formule. Condemnatio její nařizovala soudci . 

1) Si ex duobus vel pluribus heredibus unus fuerit conventus, omnes heredes li" 
berabuntur, quamvis non in maiorem quam quantitatem eius peculii, quod penes se . 
habetqui convenitur, condemnetur, idque ita lulianus scripsit. sed et si plures sint fru= 
ctuarii vel bonae fidei possessores, unus conventus ceteros liberat, quamvis non maioris 
peculii, quam penes se est, condemnari debeat. sed licet hoc iure contingat, tamen ae" 
quitas dietat (rescissorium) iudicium in eos dad, qui occassione iuris ,Hberantur. D. 15, 
I , 32 pr. Ulp. 

2) Sem náleží nejen, když ten onen kus majetkový přešel negotiem poddaného přímo 

z majetku třetí osoby do jmění majetníka moci, nýbrž i když poddaný obrátil na roz~ 

množení jmění otcova nebo pánova pouze hodnotu věcí, obdržených negotiem, záměnou 
jejich, na př. když peněz, od třetí osoby vydlužených, vynaložil k tomu, aby zlepšil 
věc majetníka moci nebo opatřil jemu věc nebo zaplatil jeho dluhy. 

3) Mezi ná] ežitostmi a ct i o n i s de in r e m ve r s o uvádí se v pramenech nezřídka 
též, že poddaný musí předsevzíti negotium i versionem pro majetníka moci jako· 
jednatel jeho, tak že by poddanému, kdyby nebyl v moci jeho, vzešla proti němu a c ". 
ti o man dat i nebo ne g o t i o rum g e s t o rum co nt r a ri a o náhradu vynaloženého~ 

Ale hledíc k některým rozhodnutím pramenů , nelze v tom spatřovati nezbytné pod:: 
mínky a cti o n i s in r e m ve r s o. Pouze pro ten případ, že hodnota, obdržená nego~ 
tiem poddané oso by, dostala se do pekulia jejího, platí, že nemá místa a cti ode in. 
r e m ve r s o proti majetníku m~ci, leč by poddaná osoba hodnotou, která přešla předem 
do pekulia , obohatila ostatní jmění majetníka moci, vynaloživši ji jako jeho jednatel 
z příkazu nebo bez příkazu . 
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aby žalovaného odsoudil: dumtaxat de peculio et si quid in rem patris 
( domini) versum est. Bylo::li, jak zpravidla se dálo, v procesu užito for:: 
m ule s obojí touto vložkou kondemnační, bylo možno odsouditi majitele 
moci, i když peculium bylo insolventní, jen když alespoň majetník moci 
z negotia dítěte (nebo otroka) byl obohacen. Ž,alobci bylo však volno 
užíti též formule, ve které ta neb ona vložka kondemnační byla vynechána, 
tedy žalovati buď jen de peculio nebo pouze de in 'rem verso. 

V klasickém právu vyskytuje se pouze actio de in rem verso z negotia 
s osobou poddanou proti tomu" kdo ji má v moci. Neznáma jest klasickým 
právníkům actio de in rem verso utilis, jak slove od glossatorů, t. j. actžo de 
in rem verso z právního jednání ne pod d a n é hoj e dna tel e proti tomu, 
jehož věc byla opatřena. Ale ovšem uznává se taková actio de in rem verso 
ze zápůjčky, dané jednateli svobodnému, patrně v jednom reskriptě D i o:: 
k let i a n o v ě, přejatém do Kodexu J ustinianova. Jest však velmi podobno, 
že rozhodnutí to je interpolací, pochodící o'd J u s ti n i a n s k Ý c h kom pi:: 
látorů; a t. zv. actio de in rem verso utilis teprve výtvorem kompilátorá 

IV. Actio tributoria. Deductio de peculio pro' pohledávky, 'které má 
majetník moci za svým poddaným, nepřísluší jemu, když podrobený pro:: 
vozuje z jeho povolení- s pekuliem ž i v n o st e n s k Ý z á vod. Nebo tu mají 
podle ediktu praetorského věci a práva, k onomu živnostenskému pekuliu 
náležející (merx peculiaris), býti rozděleny stejnoměrně podle velikosti po:: 
hledávek mezi majetníka moci pro pohledávky, které má za svým poddaným, 
a mezi věřitele, kteří mají za poddaným pohledávky závodu onoho se tý
kající (in tržbutum vocarO. Jinými slovy, nemá býti různěno mezi privilego:: 
'Vaným věřitelem majitelem moci a ostatními věřiteli (extranei creditores) . 
Podle ediktu smí majetník moci sám předsebráti rozdělení pekuliárního 
zboží mezi věřitele. I · přísluší pak každému z nich proti majetníku moci 
actio tributoria na plnění toho, oč jemu úskokem majetníka moci bylo 
přiděleno méně, nežli by se' jemu bylo dostalo, kdyby rozdělení se bylo 
<lálo p~dle předpisu. Actio tributoria jest actio perpetua a připouští se 
proti dědicům, na kolik jsou obohaceni. Konkuruje s actio de peculio a de 
in rem verso; vznesením na soud jedné z nich jsou vyloučeny ostatní. 

V. Actio quod iussu. Pro obligační závazek dítěte poddaného nebo 
o troka, vzešlý z negotia, ke kterému majetník moci dal z moc n ě n í (ius:: 
s um), přísluší proti majetníku moci actio quod iussu do celé výše obligace. 
l ussum musí býti prohlášeno proti spolukontrahentovi. Může se to státi 
ve formě kterékoli . Povolení může býti speciálním 'nebo generálním. Do:: 
aatečné schválení (ratihabitio) má stejný účinek. lussum může býti od 
lnajetníka moci jednostranně odvoláno. Odvolání působí však jen, když 
strana o něm zvěděla dříve, nežli podnikla negotium s poddaným. Dalo::li 
povolení více pánů otroka, jsou právi solidárně jako spolumandanti. 
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;J I 

§r, ® J. 

PECULIUM CASTRENSE A BONA ADVENTICIA. 

1. Podle ustanovení císaře A u g u s t a a některých ' jeho nástupců 
mohl vojín, jsoucí pod mocí otcovskou, o castrense peculžum, t. j. o tom, 
čeho nabyl v službě vojenské, učiniti platné pořízení na případ smrti 
a měl zároveň za živa nad ním zcela volnou a samostatnou správu. Císař 
Had r i a n nařídil, že fžlius familias miles může o svém peculium castrense 
pořizovati na případ smrti i po čestném propuštění z vojska a může otroky 
do onoho pekulia náležející libovolně na svobodu propouštěti. K tomu 
pojil se další právní vývoj, který již na sklonku klasické doby byl skon~ 
cován tím, že castrense peculium bylo po právu pokládáno za vlastní jmění 
synovo. Dovršen byl za J u s ti n i a na. 

Nad peculium castrense má fžlius familias, i když již byl opustil službu 
vojenskou, úplně stejnou právní moc, jako ji má pater familias nad sVýln 
jměním. Co do všech ostatních poměrů, zůstává osobou poddanou moci 
otcovské. K peculium castrense synově nemá pater familias, dokud syn 
žije, naprosto žádného práva. Zejména může filius familias zcizovati res 
castrenses zcela volně a neodvisle na otci, zvláště je darovati a otroky 
na svobodu propouštěti. Actiones na ochranu práv náležejících .k peculium 
castrense může syn. provésti na soudě sám i proti vůli otcově. Pro zá~ 
půjčku peněžnou, kterou obdržel fiÍius familias, nemá, pokud stačí jeho. 
peculium castrense, místo exceptio senatusconsulti Macedoniani. B~ v pří:o 
čině peculii castrensis mohou býti učiněna platná právní jednání i mezi 
synem a otcem, jehož moci onen jest podroben, jako mezi osobami od 
sebe neodvislými, a jsou mezi otcem a synem možné actiones i procesy. 
O kastrenském pekuliu mohl filius familias pořizovati na případ smrti jako 
pater familias; zemřel~li však bez takového pořízení, spadalo castrense 
peculium na otce iure peculio. Teprve v nejnovějším právu J ustini'anském 
(Nov. 118), zústavuje se i v tomto případě castrense peculium dědicům sy~ 
novým podle obecného práva dědického. 

Castrense peculium obsahuje podle pozdějšího klasického práva pře~ 
devším vše, čeho filius familias, jsa vojínem, nabyl za pří čin o u s I u ž b y 
voj e n s k é, jako, co obdrželjako žold nebo kořist nebo posledním pořízením 
vojenského soudruha, ba i dědictví nabyté z testamentu manželčina. Pe~ 
culium castrense zavírá dále všecky věci synovi při v s tup u d o voj s k a 
od kohokoli darované, jestliže je vzal s sebou k vojsku. Konečně počítá 
se k němu ·téŽ vše to, čeho bylo dále nabyto kastrenského pekulia, zvláště 
veškeré fructus věcí kastrenských, jakož i t.o, čeho nabyl syn svými právními 
jednáními z prostředků kastrenských. 
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Ve čtvrtém a následujících stoletích po Kr. bylo právních pravidel, 
platných o peculium castrense, užito posloupně na to, čeho filius familias 
nabyl jako státní nebo dvorský úředník, jako assessor, jako advokát nebo 
jako kněz, konečně i na to, co filžu~ nebo filža familias obdrželi darem 
od císaře nebo císařovny. I zove se tento majetek dětí poddaných guasi 
castrense peculium. 

II. Zákon K o n s t a nt i n ů v odňal otci v příčině statků, které děti" 
jemu podrobené, zdědily po své matce (bona materna), jakkoli jich, jako> 
dop<Dsud, měl nabýti za vlastní a k plnému požívání, právní moc zcizeni 
a vyhradil zároveň ony statky dětem pro případ smrti otcovy. U stanoven í: 
tato byla císařskými zákony z konce 4. století přenesena 'na vše to, co' 
filius nebo filia famžlias . obdrželi bezplatně od kteréhokoli mateřského 
ascendenta (bona materni generis). Podle zákonů 5. století jsou bona ma::
terna i bona materni generis vlastním majetkem dětí samých, ke kterému:. 
příslušelo otci pouze právo požívací a správa. Totéž právo bylo vztaženo
na vše, co dítě, v moci otcovské jsoucí, získalo od svého manžela nebo 
manželky (t. zv.lucra nuptialia). Podle předpisů Justinianových platí 
toto právo o .všech statcích, kterých dítě nabylo odjinud, nežli 'z majetku 
otcova (ex re, ex substantia patris) a ne jakožto castrense nebo quasi. 
castrense peculium. Statky tohoto druhu, náležející dítěti poddanému ZOVOll 

se proti peculium castrense vel quasi, pro něž bylo starší, o něm platné 
právo zachováno nezměněné, u našich bona adventžcia. K nim patří také, 
co dítě si vydělá svou prací. 

Bona adventicia jsou jměním dítěte, a to po právu, nejen fakticky,. 
ale požívání a ·správa jejich náleží otci, v jehož moci jest dítě. l P r á v o' 
po ž í v a c í otcovo jest však co do objemu mnohem širší nežli obyčejný' 

ususfructus a bližší právu vlastnickému. Otec může požívati jako vlastník,. 
může též věci podstatně změniti, nesmí jich však zhoršiti. Nemusí dáti 
jistoty, které lze požadovati na obyčejném usufruktuářovi. Spr á v u jmění 
adventického má otec samostatnou. Otec jest zproštěn povinnosti vydatí 
dítěti svému počet ze správy. Přes to jest povinen zachovávati při sv& · 
správě veškerou bedlivost. Volná správa otcova jest však omezena, co se· 
dotýče z c i z e n í. Zcizení z jmění adventického, předsevzaté otcem jest ne~ 
platné. Právo otcovo ke jmění adventickému končí se po zásadě s mod 
otcovskou.2 

t) Výjimečně nemá pat e r fa m i I i a s k adventiciím ani práva poživacího a správy 
(t. zv. bona adventlcia irregularia). To platí na př. v příčině toho. co dítěti bylo 
poskytnuto s ustanovením, že otec nemá míti k tomu požívání nebo správy. 

. 2) Odchylka odtud bývá, jestliže pat e r fa m i li a s dítě propustil z moci e man '" 
ci pat i o n e. Konstantin a pozdější císařové ustanovili, co se týče bon a mat e r na,. 
bona materni generis a lucra nuptialia, že otec, emancipovav dítě, má obdr~ 
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o bona adventicia ' nemohlo poddané ditě ' pořizovati na případ smrti 
ani v nejnovějším právu. Možná však byla v příčině nich dědická posloupnost 
ab intestato. 

IV. MAJETKOVÉ PRÁVO MANŽELŮ. 

- -
§ 228. 

PRÁVNí ÚČINEK MANZELSTVí NA ~AJETKOVÉ 

POMĚRY. 

1. Uxor in manu má též co do majetkových právních poměrů zcela 
stejné postavení, jako fi/ia familias. Jako tato jest i uxor in manu nezpů::: 
sobilá míti vlastní jmění a nabývá práv majetkových nezbytně a přímo 
manželi svému nebo tomu, jemuž jest manžel poddán. Uxor in manu 
nemůže rovněž se zavázati platně právním jednáním. Je:::li conventio in 
manum předsevzata od ženy sui iuris, ,přecházejí veškerá majetková práva 
její (vyjmouc práva zanikající capitis deminutione) sama sebou na manž~la . 
tak že pro něho uskutečňuje se adquisitio per universitatem. Dluhy ženIny 
ze smluv však zanikají kapitisdeminucí podle práva civilního.1 Ale v prae::: 
torském ediktu propouštějí se pro dluhy ze smluv proti ženě utiles acti: 

'ones resciSsa capitis deminutione, a slibuje se pro ten případ, že by proh 
nim žena nebyla obhájena od majetníka moci, věřitelům missio in posses::: 
sionem veškerého majetku, který by byl ženin, kdyby se nebyla podrobila 
cizí moci, s právem jej prodati. 

Přešla:::li v manus žena, která byla bezprostředně před tím in patria 
potestate, tedy neměla žádného jmění, dával, jak to .ode dávna mrav kázal. 
otec její nebo někdo třetí manželovi 'hodnotu majetkovou (dos), jako 
příspěvek k zapravení majetkových nákladů způsobených manželstvím. 
Nebo náklady tyto stíhaly i tu jako při všelikém jiném manželství prImo 
jediné manžela nebo, byL,li filius familias, otce jeho.2 

II. Při manželství vol n é m žena není podrobena muži svému po stránce 
majetkového práva. Fi1ia familias zůstává i po svém provdání pod posa~ 

žeti plné jich vlastnictví jednou třetinou. J ustinian pak povolil místo toho otci, aby 
podržel polovici požívání dosavadního jmění adventického(t. zv. p r a e m i ume man ~ 

cipationis). .. . 'v ' 

, 1) Hledíc ,k tomu, že pro osoby, vystoupivší z agnátské famlhe, zamkla tez ro" 
dinná s a cr a jim uložená, ženy vcházely druhdy v manželství co e mp ti o nese starci 
(senes coemptionales), aby se tím zbavily povinnosti obětní (coemptio sacro~ 
rum interimendorum causa facta). 

2) Matrim~nii onera ma ritus sustinet. D. 23, 3, 75. T r yp hon. 
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vadní mocí otcovskou a vše, čeho nab.ývá, připadá otci jejímu. N ení:::li 
manželka již pod mocí otcovskou, jest i na dále sui iuris a způsobilá míti 
pro sebe majetek a nabývati práv majetkových. Jmění manželčino zů::: 
stává pak právně úplně odděleno od jmění manželova a jest samostatným 
majetkem jejím. Volné manželství samo o sobě neuděluje manželovi žád::: 
ného práva k majetku a ' k nabytí ženinu. Přes to jsou i tu onera matri::: 
monii uvalena přímo pouze na manžela. Požadavku mravu a slušnosti, aby 
žena přispěla něčím k ulehčení břemen těchto, bylo i tu vyhovováno 
tím, že ' bývala manželovi věnována dos od ženy nebo pro ni od někoho 
jiného. Jmění ženino, které nebylo věnováno manželovi jako dos, jest 
vlastním volným majetkem manželčiným. Manžel nemá k němu více práv 
nežli manželka postoupila jemu dobrovolně. Zena může převésti na muže 
též vlastnictví těchto věcí a přísluší jí pak po skončení manželství con::: 
dictio sine causa. Pro správu jmění, kterou žena svěřila svému muži, dal 
J u s ti n i a n tyto dva předpisy. Muž jest zavázán zachovávati pouze dili::: 
gentiam quam suis a manželka má z konné právo zástavní k celému jmění 
manželovu. 

Manželé mohou po zásadě vcházeti spolu v právní jednání majetko~ 
vého práva všeho druhu jako s kýmkoli jiným a provésti proti sobě acti~ 
cnes kterékoli. Výjimkou jsou v tom omezeni., 

1. D 'a r o v á ním e z i man žel y (donatio inter virum et uxorem) jest 
podle práva obyčejového, vytvořivšího se teprve po zákonu Cinciově, za::: 
pověděno. Mezi manžely nemá štědrost jednoho býti vykořistěna druhým. 
Zápověď vztahuje se pouze k darování v užším a vlastním smyslu. Ze::: 
jména omezuje se zápověď přesně na ony případy, ve kterých jmění pří" 
jemcovo rozmnožuje se tím, co poskytatel obětuje.] Zápověď postihuje 
nejen darování přímo mezi manžely 'samými, nýbrž též darování z f a,m i 1 i e 
jednoho manžela do fa m i I i e druhého. Ale pouze darování, které má 
mít účinnost pro dob u t r v á ním a n žel s tví, je'st zapověděno. I jest 
dovoleno darování učiněné před manželstvím, není"li účinek darovací 
.odložen až do manželství, nebo darování po skončení tp.anželství jakož 
i darování učiněné sice za manželství, ale na příp'ad smrti nébo rozvodu. -
Výjimečně jest dovoleno též vlastní darování mezi manŽely, jako darování, 
učiněné od ženy mužovi za tou příčinou, aby mohl dosíci jistých hod" 
ností, nebo darování k znovuzřízení shořelého domu a všeobecně daro" 
vání mezi císaře~ a císařovnou . 

1) Concessa est donatio se pul tur a e causa: hoc autem ex eo venit, quod deH" 
nUl solet eam demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem 
et accipiente~ fadat locupletiorem. (7) Manumissionis causa donatio facta valet, licet 
non hoc agatur, ut statim ad liber.tatem, sed quandoque perducatur. D. 24, 1, 5, 
.s fr. 7, 9. Ulp. 
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Zápověď darování mezi man.žely způsobuje, že právní jednání, jímž 
darování to se provádí, jest ne p I a t n é žpso žure.1 Plody, těžené z daro~ 
vaného předmětu, však obdařený podrží, a to podle J uliana a Ulpiana 
všechny, podle Pomponia pouze ty, jichž dobyl svou prací (t. zv. fructus 
industriales). Jiný zisk, zejména partus ancillae a čeho nabyl darovaným 
otrokem, bude musiti vydati. 

Podle senatuskonsulta, učiněného r. 206 po Kr. za císařů Septimia 
Severa a Karakally k návrhu tohoto,2 stává se darování mezi manžely 
platným, když dárce zemře za trvání manželství, neodvolav darování. Sporno· 
bylo, . zdali smrtí dárcovou dojde platnosti též s I i b dar o v a c í, dotud 
nesplněný. Teprve v novele 162. rozhodl Justinian, že též pouhý slih 
darovací mezi manžely učiněný stane se platným smrtí dárcovou v man~ 
želstvL 

Nelze:::li dokázati v právní rozepři, odkud žena nabyla toho, co má~ 
za man'želství nebo při jeho zrušení, platí domněnka, že to obdržela darem) 
od muže (t. zv. praesumptio Muciana).3 Ustanovení tó je dáno patrně' 
v zájmu věřitelů mužových. 

2. Manželé mají navzájem beneficium competentiae. 
3. Dokud trvá manželství, nemají průchod mezi manžely actiones 

famosae aniž actiones poenales. Zvláště jest, když jeden spáchal na dru:::' 
hém furtum, též po rozloučení manželství vyloučena actio furti a při:::

slušejí pouze actiones reipersecutoriae (vindicatio nebo condictio). Pro ten 
zvláštní případ, že takové furtum bylo spácháno, hledíc k nastávajícímu 
rozvodu, a rozvod ten skutečně se stal, byla ediktem praetorským proti 
vinníkovi dána actio rerum amotan,lm o náhradu.4 Actio tato spravuje se
materiálně stejnými právními pravidly jako condictio furtiva. Beneficium 
competentiae tu odpadá. 

1) Man ci pat i o nebo tr a d i ti o nepřevádějí tedy v tomto případě vlastnictví ,. 
u s u c a p i o pro do n a t o nemá místa a z darovacího slibu nevzchází o b li g a t i o již. 
i p s o i u r e. Dárce může věc darovanou vindikovati. N emá~li obdařený již předmětu 
původně darovaného, přísluší proti němu co n d i cti o o vydání toho, oč jest obohacen 
z něho v době litískontestace. Druhdy se propouští dárci vindicatio uti1is. 

2) lmperator noster Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris sui oratione 
in senatu ha bita auctor fuit senatui censendi, ut aliquid laxaret ex iuris rigore. § 2. 
Ait oratio: »Fas esse eum quidem qui donavit paenitere: heredem vero eripere forsitan 
adversus voluntatem supremam dus qui donaverit durum et avarum esse.« D. 24, 1,32 
pr.2. Ulp. 

~) Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid perve:: 
nerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro 
a~t qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. evitandi autem turpis quaestus gratia 
CIrca uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse. D. 24, I, 51. Pomp. 

4) Rerum amotarum iudicium ~ingulare introductum est adversus eam quae uxor 
fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse: quibusdam existimantibus ne quidem 
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§ 229. 

OS. 

1. Dos (vě n o) jest ono rozmnožení majetku, kterého se dostává man::: 
želovi se strany manželčiny za příčinou náklf1du spojeného s manželstvím 
(onera matrimonii). Proto dos předpokládá nezbytně platné manželství : 
dos sine matrimonio esse non potest. Dos může býti sice poskytnuta již 
před sňatkem, ale dotální poměr povstane teprve, když jest manželství 
uzavřeno.1 Dos jest možná jak při manželství s manus, tak i při volném 
manželství. Věnováním dotis nerozmnožuje se majetek manželův prostě· 
. proto, aby manžel byl obohacen, nýbrž poskytuje se jemu majetková 
hodnota, hledíc k onera matrimonii, jež jest jemu podstoupiti. Zřízení. 
dotis není tedy nikdy darováním, které by se činilo manželovi. Ale ovšem 
obsahuje constitutio do tis darování ženě, jestliže zřizuje dotem, kdo není 
k tomu zavázán, s úmyslem, aby osvědčil štědrost ženě, ' a ona souhlasí 
s tímto úmyslem. Toto darování ve prospěch ženy, uskutečněné consti:::
tutione dolis, vyjímá se pak namnoze z omezení, stanovených pro daro::: 
vání, zejména z omezení lege Cincia a z předpisu insinuace. 

II. Dos může býti zřízena pouze manželovi nebo tomu, jehož otcovské 
moci manžel jest poddán. Co se dotýče z·ř i z 9 v a te I e, dos může býti 
dána od ženy samé, je:::li sui iuris, nebo za ni od kohokoli třetího. Man žel 
nemá zákonného nároku žalovatelného, aby dos byla jemu věnována. Ale 
ovšem jest žena povinna, poskytnouti muži věna, mravem společenským . 
Z toho důvodu odepírá se ženě, jestliže zřídila dotem, pokládajíc se omylem 
za zavázanou k tomu, condictio indebiti.2 Naproti tOll1u má žen a proti 
jistým osobám právní nárok dotační, t. j. nárok, aby daly za ni věno jejímu 
manželu. Bylaf za principatu majetníku otcovské moci uložena povinnost 
právní, aby zřídil dotem pro dceru nebo vnučku. Podle pozdějšího práva 
má tuto povinnost otec nebo otcovský ascendent, i když dcera nebo vnučka 
není v jeho moci. Řečená povinnost dotační mohla býti vymáhána pouze 
extraordinaria cognitione: V pozdním právu má povinnost dotační též 

furtum eam facere, ut Nerva Cassio, quia societas vitae quodammodo dominam eam 
facerd: aliis, ut Sabino et Proculo, furtum quidem eam facere, sicuti filia patri faciat, 
s.ed furti non esse actionem constituto iure, in qua sententia et lulianus rectissime est. 
D. 25, 2, 1. Paul. .. 

1) Obzvláště dat i o do t i s, učiněná zřetelem k budoucímu manželství, způso~ 
buje zpravidla, že vlastnictví přechází ihned na příjemce, ale nedojde~li pak ke sňatku . 
vzejde proti němu cohdictio causa data causa non secuta o navrácení přijatého. 
. 2) Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis 
nomine dederit, non repetit: sublata enim falsa opinione .rdinquitur pietatis causa, ex 
qua solutum repeti non potest D. 12, 6, 32, 2. lul. 
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mat k a, ale jen, žádají::li to okolnosti mimořádné nebo zvláštní předpis 
zákonný. Takovým předpisem jest ustanovení J u s t i n ia n o v o, kterým 
se ukládá nepravověrné ženě, aby dala věno za dceru nebo vnučku pravo:: 
věrnou. Dos, zřízená od otce nebo otcovského ascendenta ženina, zove se 
dos profecticia, nechať měl zřizovatel ženu ve své mocI ' čili nic. Všeliká 
jiná dos sluje dos adventicia. 

§ 230. 

JAK SE D O S ZŘIZ UJE. 

Dos znzuje se (dos constituitur) tím, že se poskytuje manželovi a , 
od něho přijímá rozmnožení majetku jako příspěvek k ulehčení nákladů 
manželských. Nejrůznější právní jednání, kterými opatřuje jeden druhému 
rozmnožení majetku, hodí se k tomu, aby jím byla dos constitUta, I aniž 
při právním jednání prováděcím proto, že se činí dotis constituendae causa, 
je třeba užíti zvláštní formy krom jeho oby'čejné. Zřízení věna může býti 
tedy provedeno stejně rozmanitým způsobem jako donatio. Zejména lze 
je uvésti ve skutek též nepřímým poskytnutím majetkovým: plněním osoby 
třetí manželovi nebo plněním osobě třetí .za manžela. Dos může býti zří:: 
zena nadto také tím, že zřizovatel její zamítá nabytí práva jemu nabídn~té, 
na pře odmítá dědictví nebo odka.z napadlý, aby manžel mohl jeho nabýti, 
a čeho nabude, měl dotis causa. In dotem může býti dáno manželovi též celé 
jmění zřizovatelovo, zejména jmění manželčino. Universální sukcese se tím 
nezpůsobuje, nýbrž platí i tu, co bylo pověděno o darování celého jmění. 

1. Římané rozeznávali trojí typický způsob zřízení dotis: 2 datio dotis, 
t . j . převod práva vlastnického nebo zřízení práva k cizí věci, promissio 
dotis a dictio dotis, t. j. dotální slib. Dos může se totiž zříditi 'též jen tím, že 
někdo se zavazuje manželovi dotis causa obligačně. Zavázání se takovým 
slibem dotálným jest již samo sebou zřízením věna . Vklasické'm právu 
užívaly se tu formy kontraktu verbálního. Promissio dotis děje se 'v obecné 
formě stipulační, na příklad na otázku manželovu: »Dotis nomine tot dari 
sponďes.« Dictio dotis pak záleží sice též v ústní přípovědi přítomnému 

1) Úkonem prováděcím může tu býti nejen právní jednání mezi živými, nýbrž 
i právní jednání na případ smrti (odkaz), a nejen právní jednání, kterým se způsobuje 
převod vlastnictví na manžela, nýbrž i takové, kterým se zřizuje věcné právo k cizí 
věci, hlavně ususfructus ve prospěch manželův, nebo se postupuje pohledávka man. 
želovi nebo kterým manžel se osvobozuje od omezení práva vlastnického nebo se 
zprošťuje obligačního závazku prominutím dluhu nebo převzetím ' závazku. 

2) Dos aut datur aut dicitur aut promittur. Dotem dicere potest mulier, quae 
nuptura est, et debitor mulieris, si iussu eius dicat; item parens mulieris virilis sexus 
per . virilem sexum cognatione iunctus. dare promittere dotem omnes possunt. Ulp. 6, 1. 2. 
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manželovi, ale tato se činí jednostrannou foremnou řečí slibujícího bez 
předchozí otázky manželovy, na pře slovy : »Aurei centum doti tibi erunt.« 
Dictione dotis lze způsobiti též prominutí dluhu, kdež pak zní formule 
na př. : »Quod mihi debes doli tibi erit.« Dictio dotis může býti uči:: 
něna pouze od ženy samé, od jejího otce nebo otcovského děda nebo 
k příkazu ženinu od dlužníka jejího (jehož zavázáním se manželovi usku:: 
tečňuje se novace). Justinianovu právu jest dictio dotis neznáma. Zákon 
Theodos iův a Valentinianův z r. 428 po Kr. učinil slib dotálný 
právně platným a žalovatelným, nechať byl učiněn ve kterékoli formě . 
Odtud má bez for e m n Ý slib dotálný (pollicitatio dotis) platnost , jako 
pactum legitimum. Slib dotálný jest platný, i když slíbený předmět není 
podrobněji určen, zejména i když jest slíbena dos povšechně, a ' jest pak 
promissor povinen plniti věno v objemu, přiměřeném těm oněm poměrům. 1 

J 'u s t i n i a n pojistil nárok ze slibu dotálního tím, že spojil s ním zákonné 
zástavní právo k celému jmění promissorovu. Naopak přísluší zase pro:: 
missoru dotžs beneficium competentiae. 

2. Při zřízení věna může býti ustanoveno, že za dos má býti poklá:: 
dáno ·'ne to, co bylo dotžs causa dáno, nýbrž určitá smluvená suma oceňo:: 
vad, hodnotě jeho přiměřená (res aestimatae in dotem dantur). Na právní 
jednání tohoto způsobu bývá zejména užito právních pravidel o trhové 
smlouvě a bývá ono proto od římských právníků pojímáno dokonce za 
venditio. Zejména přísluší z této smlouvy actžo empti a platí stejná pra:: 
vidla jako při trhu, co se týče přechodu nebezpečí věd a zisku z nich těže", 
ného (periculum a commodum rei) i závazků pro evikci jejich 2 a pokládá 
se vydržení z této kausy za usucapio pro emptore. Přece však hledi se 
zároveň k tomu, že aestimační smlouva se stala dotis causa. Jeví se to 
zvláště v tom, že, byly::li res aestimatae in dotem datae před sňatkem, po", 
kládá se smlouva za trh pod výminkou, že dojde ke sňatku , a přechází 
tedy vlastnictví oceněné věci i periculum a commodum rei na manžela 
teprve od sňatku. Též platí, že nesrovnává::li se ocenění s .pravou hod .. , 
notou věci, strana tím zkrácená není vázána již v klasickém právu na ono 
ocenění. Ocenění věd in dotem daných může se ostatně státi také pouze 
k tomu konci, aby byla na jisto postavena nynější hodnota jejich (t. zv. 
aestimatžo taxatžonis causa). 

1) Gener a socero datem arbitratu soceri certo die dari non demonstrata re vel 
quantitate stipulatus fuerat: arbitrio quoque detracto stipulationem valere placuit : dotis 
enim quantit-as pro modo facultatium patris et dignitate mariti constitui potest. D. 23, 
3, 69, 4, Pap. 

2) Jinak pro evikci věci, dané in do tem, jest zavázán zřizovatel d o. ti s, jen jestliže 
věc byla plněna ke splnění sli bu dotálního. V Qstatních ' případech evikční PQvinnQst 
nepQstihuje· zřizovatele věna , leč by se byl zvláště zavázal pro evikci nebo jednal dolQ. 
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3. Pro případ ten; když by rozvedení manželé vešli znovu spolu 
v manželství dříve, nežli manželka byla žádala za navrácení věna prvního 
manželství, stanovena jest právní domněnka, že dos zřizuje se mlčky pro 
·druhé manželství. 

DOS V MANŽELSTVí. 

I. Co bylo dáno jako dos, jest výhradně v ,majetku mužově nebo, 
je~li on filius familias, otce jeho. Zevrubněji určuje se tento právní poměr 
povahou práva nebo právního prospěchu, ve kterém dos záleží právě v jed~ 
notlivém případě. Zvláště když do tis causa byly dány věc i, nabývá muž 
,plného vlastnictví jejich nebo, nebyl~li zřizovatel vlastníkem, držení s mož~ 
ností je vydržeti pro dote. Jemu pak příslušejí rei vindicatio (po případě 
Publiciana in rem actžo) a ostatní žaloby vlastníkovy. Jsa vlastníkem, na~ 
bývá manžel též vlastnictví p I o d ů a všelikých jiných výtěžků věci do~ 
tálné a přírostu jejího. 

Maje věci dotálné ve svém plném vlastnictví, může manžel je platně 
z c i z i t i, obzvláště i dotálné otroky na svobodu propustiti. Právní moc 
tato zůstala neomezena i po té, když již byla od práva uznána povinnost 
manželova vrátiti dotem po skončení manželství. Bylať povinnost tato zá~ 
vazkem pouze obligačním. Teprve lex Iulia de adulterižs (v odstavci zva~ 
ném lex Iulia de fundo dotali) omezila onu právní moc zcizovací v příčině 
věcí nemovitých. Zapověděla, aby pozemek dotálný (fundus do~ 
ta lis ) 1 ne byl z c i z e n od muže 2 bez povolení ženina a v zástavu dán ani 
se svolením jejím. Zcizení nebo zastavení proti zákonné z~povědi předse~ 
vzaté, jest ne platno ipso iure. J u s ti n i a n vztáhl ustanovení o zastavení 
na všechny způsoby zcizení,3 zapověděv všeliké zcizení poz€mku dotálného 
naprosto, tedy i když by se stalo se svolením ženiným. Zákaz nemá však 
místa, jestliže manželce nepřísluší nárok na vydání pozemku po skonče~ 
ném manželství,4 jako když jí dos vůbec nemá připadnouti nebo pozemek 

1) Zdali I e x de fu n d o do t a li platí pouze o pozemcích italsk)Tch nebo též o po. 
-zemcích provinčních, bylo mezi římskými právníky pochybno. J ustinian podrobil zákazu 
zciZení výslovně též provinční pozemky dotálné. 

2) Lex lulia plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idem iuris sit, quod de 
maríto. D. 23, S, 4. GaL 

3) Zákaz zcizení pozemku dotálného neodnáší se pouze k převodu práva vlastnic:: 
-kého nebo k zastavení, nýbrž i ke zřízení jiného věcného práva a k odřeknutí se 
práva (služebnosti) spojeného s pozemkem. Postihuje též ztrátu práv věcných nevyko:: 
náváním nebo ztrátu vlastnictví nebo obtížení pozemku vydržením, vyjmouc, že by šlo 
o vydržení již před tím započaté. 

4) Totiens non potest alienari fundus, quotiens mulieri actio rei uxoriae [de dotel 
"competit aut omnimodo competitura est. D. 23, S, 3, 1. Paul. 
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:přestal býti dotálným (na př. platnou permutatio dotis) nebo jde o fundus 
.in dotem aestžmatus datus nebo jestliže zcizení není dobrovolným.1 

II. Jakkoli dos přechází v majetek manželův a zvláště res žn dotem 
,datae jsou v jeho vlastnictví, jest přece zásadou již v ' právu klasickém, byť 
i byla úplně provedena teprve od Justiniana, že po zákonu samém' manžel 
nabývá a podržuje ne odvolatelně 'pouze hospodářský výtěžek (fructus) 
dotžs, těžený za manželství, že však dos sama musí po skončení manželství 
býti zase vydána. I má pak dos materielně povahu statku manželčina, který 
jest ponechán manželovi k požívání na dobu manželství.2 

III. Přišel"li manžel nebo jeho pater famžlias v úpa dek majetkový, 
může žena žádati za vydání věna také již, dokud manželství trvá. V právu 
klasickém mohla tu žena domáhati se vydání věcí dotálných, jako by se 
byl stal rozvod. Vydané věci dotálné měla pak ve volném vlastnictví. 
Podle nařízení J ustinianova však obdržuje v takovém případě žena ' věci 
ty pouze v držení a 'uŽÍvání. 

Vydá=li manžel dotem manželce ještě 'za manželství, neosvobodí se tím 
od závazku k vydání dotžs po skončení manželství, leč by šlo o případ, ve 
.kterém to zákon, jak se zdá lex Iulia et Papia, dovoluje výjimkou.3 

cť:3 
DOS PO MANŽELSTVí. 

I. Podle práva nejstarší doby přešla' dos v majetek manželův, 'aby 
v něm zůstala trvale a neodvolatelně.4 I nebyla ani po dlouhou dobu cí~ 
-tě na t~ho potřeba, aby po rozloučení manželství byl ženě propuštěn právní 
TI á r o k na n a v r á cen í dotžs. Nebo tenkráte manželství s manus bylo 

1) Interdum lex lulia de fundo dotali cessat: si ob id, quod maritus damni infecti 
-non cavebat, missus sit vicinus in possessionem dotalis praedii, deinde iussus sit ,possi. 
.dere: hic enim dominus vicinus fit, quia haec alienatio non est volllntaria. D. 23, S, 
1 pro Paul. 

2) Obzvláště přísluší manželce nárok evikční již za trvání manželství, jestliže věc , 
kterou koupivši dala in do tem, byla odňata manželovi pořadem práva. Quamvis in 
bonis mariti dos sit, mulieris tamen est, et merito placuit, ut, si in dotem fundum 
inaestimatum declit, cuius nomine duplae stipulatione cautum habuit, isque marito evictus 
,sít, statim eam ex stipulatione agere posse. D. 23, 3, 75. Tryph. 

3) Manente matrimonio nou perditurae uxori ob has causas dos reddi potest: ut sese 
suosque alat, ut fundum idoneum emat, ut in exilium vel in insulam relegato parenti 
praestet alimonia, aut ut egentem fratrem sororemve sustineat. (20) ut aes alienum solvat 

'(aut) liberis ex alio viro egentibus aut fratribus aut parentibus consuleret vel ut eos ex 
hostibus redimeret. D. 23, 3, 73, 1; 24, 3, 20. Paul. 

4) Dotis causa perpetua est et cum voto eius, qui dat, ita contrahitur, ut semper 
,apud maritum sit. D. 23, 3, 1. Paul. 
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pravidlem, a dědiJa tedy, zemřeL,li manžel, žena zpravidla po. něm, jsouc 
filiae loco, rovně s dětmi, které měl v moci. V oněch řídkých případech 
pak, kdy se stal rozvod nebo manželství volné bylo rozloučeno smrtí 
mužovou, byl ženě dostatečnou záštitou společenský mrav, který manže,:: 
lovi nebo dědicům jeho kázal, aby po skončeném manželství, nebyl",li 
rozvod zaviněn ženou, navrátili ženě celé věno. Změna se stala naléhavou 
teprve od sklonku 3. stol. pře Kr., kdy rozvody se počaly množiti a mezi 
nimi se vyskytovaly nezřídka rozvody libovolné~ lehkomyslné. 

Právní nárok na vydání dotis mohla však žena opatřiti si nejprve 
pouze tím, že si dala slíbiti od manžela vrácení věna pro případ rozlou,:: 
čení manželství zvláštní stipulací (cautio rei uxoriae), učiněnou při samém 
zřízení věna. Obsah závazku manželova a podmínky, na nichž záviselo 
vzejití jeho, řídily se obsahem stipulace v jednotlivém případě.! 

Časem vyvinulo ' se právo obyčejové, které zavazovalo manžela nebo 
jeho dědice, když vrácení dotis nebylo vymíněno stipulací, vydati věno 
alespoň v jistých případech, zvláště když manželství bylo zrušeno roz,:: 
vodem. Actio k tomu konci manželce propuštěná jest actio rei uxoriae. 
jež se vyskytuje již v posledních dobách 2. století pře Kr. Tím byl za::: 
hájen právní vývoj, kterýmž docházela ponenáhlu víc a vÍCe právní plat::: 
nosti zásada, že dos musí po zákonu samém vrácena býti, když manželství 
jest skončeno. Zásada ta ještě v klasickém právu úplně provedena není. 
Jsou v něm ještě případy, kdy dos po skončeném' manželství zůstává man,:: 
želovi ([ucro mariti cedit). K všestrannějšímu provedení oné zásady neslo 
se císařské zákonodárství od 5. století po Kr., asi za vlivu řeckého práva 
dotálního, podle kterého dos jest ve vlastnictví manželky a man~el má 
pouze právo . požívací. vývoj ten byl skoncován J u s t i n i a n e m. Podle 
jeho ustanovení nezůstává dos po zákonu samém nikdy již mužovi a mají 
žena a její dědicové pevné právo na vydání do :is. Tomuto nároku ženinu 
byla dokonce v jistých mezích dána povaha nároku věcného . 

V k I a s i c k é době měl z á vaz e k v r á cen í dotis různou právní po::: 
vahu a platilo o něm různé právo podle toho, zdali o vrácení dotis byla 
učiněna smlouva (v. doleji III) či nic (doleji II). J u s t i n i a n zavedl tu 
celkem jednotný systém (doleji IV). 

II. Pro povinnost vrácení dotis, které ne bylo zvláště vy hra z e n o 
'sm 1 o u vou, platí v právu k I a s i c k é m tato pravidla: 

1. Jestliže se končilo manželství s m r tím a n žel čin o u, musí dos 
profecticia býti vrácena ascendentovi, který ji zřídil, dos adventicia však 

1) Zejména mohlo býti vymíněno též pouze částečné vydání do t i s a mohlo 
vydání její uloženo býti manželovi buď pro ten neb onen iednotlivý případ rozloučení 
poměru manželského, zvláště jen pro případ rozvodu nebo všeobecně pro kterýkoli 
případ skončení manželství. 
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zůstává manželovi. A však zrušilo",li se manželství za ž i v o byt í man::: 
žel k y, zvláště rozvodem nebo smrtí mužovou, má právní nárok na vrá::: 
cení dotis, nehledíc k tomu, zda je to dos profecticia nebo adventicia, 
manželka sama, když jest sui iuris, nebo v případě tom, že jest pod mocí 
otcovskou, její otec. Pater familias manželčin může však nárok ten pro::: 
vésti žalobou pouze adiuncta filiae persona a může též jinak o něm právně 
rozhodovati pouze se svolením dceřiným. Stane",li se, dokud actio rei uxoriae 

. ještě trvá, žena suž iuržs, bude actio příslušeti jí samé. 
. 2. Žaloba o vrácení věna jest actio rei uxoriae. Jest spojena výhradně' 

s osobou původně oprávněnou, zanikajíc proto smrtí oné osoby (man", 
želky nebo otce jejího) naprosto. Dědicům jejím přísluší pouze, když za,:: 
vázaný byl již v době smrti její v prodlení s vydáním dotis ' nebo byla 
již lis contestata. Manželka má pro svou osobu privilegium exigendi .. 
- Co se dotýče ž a lov a n é h o, přísluší actžo rel uxoriae' proti tomu .. 
komu dos byla zřízena, tedy proti manželovi nebo jeho otci, majícímu 
jej v moci, po případě proti dědicům toho neb onoho. Byla",li dos zří", 

zena přímo synovi poddanému bez póvolení otcova, lze žalovati majet,::. 
níka moci pouze actione de peculio vel de in rem verso.1 

3. Actio rei uxoriae jest in bonum et aequum conéepta. Ve formulí 
její nařizuje se porotci, aby, postavě na jisto povinnost žalovaného k vrá::: 
cení dotis (dotem partemve eius reddere oportere), jej odsoudil k tomu" 
quod eius aequius rrielius erit. Tím jest vyměření sumy, ke které by žalo ,:: 
vaný měl býti odsouzen, zůstaveno spravedlivému uvážení porotcovu. 
Proto bývá actio rei uxoriae počítána od klasických právníků mezi acti"" 
ones bonae fidei. 

Obligační nárok, který se přivádí k platnosti actione rei uxoriae, nese
se k reddere dotem.2 

Z a s tup i tel n é věci dotálné musí býti vráceny in genere a postihuje· 
proto nebezp~čí nahodilé zkázy nebo zhoršení manžela. Běží",li o res aest;:::· 

1) Plane si (dos) filio data sit, si ' quidem iussu soceri, adhuc absolute socer tene~ 
bitur: quod si filio data sit ncn iussu patris, Sabinus et Cassius responderunt nihilo
minus cum patri agere oportere: sufficit autem ad id damnandum quod est in peculio. 
vel si quid in rem patris versum est. D. 24, 3. 22, 12. Ulp. 

2) Směřuje k tomu, aby vlastnictví věcí, obdržených in dotem nebo pohledávka. 
posto~pená do t i s c a u s a, byly zpět převedeny nebo aby u s u s fr u c t u s, který byl 
manželovi zřízen do t i s no min e k věci náležející jinému, nežli osobě dožaduiící se vrácení: 
(manželce, otci), byl jí postoupen co do výkonu. Byla~li d o s poskytnuta zřízením 'práva 
pohledávky (slibem dotálním) nebo omezeného věcného práva (zvláště usufruktu) k věci , 

náležející osobě pohledávající vrácení, mi d o s vrátiti se v ten způsob , že manžel zřekne 
se toho neb onoho práva. Naopak lze, když dotis constituendae causa stalo se 
odřeknutí se práva věcného k věci manželově, domáhati se toho, aby právo to bylo 
znovu zřízeno. 1 estliže pak byl do t i s c a u s a prominut manželovi dluh, vzchází proá 
povinnost, jedi dluh již dospělý, jej splniti , není~li dospělým , jej znovu podstoupiti. 
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matae in' dotem datae, náleží na manžela, jelikož on jest naprosto za~ 
vázán k navrácení smluvené sumy peněžné, rovněž nebezpečí nahodilé, 
z~ázy a zhoršení věcí dotis causa obdržených. Jinak musí ne z a s tup i~ 
tel n é věci dotálné býti vydány in specie, a stojí manžel v příčině jich 
za dolus a omnis culpa. Teprve v J ustinianském právu žádá se tu na něm 
pouze diligentia quam suis. Je~li in dote po hle d á v ka, buďsi pohledávka 
ze slibu dotálného nebo pohledávka in dotem postoupená, bývá manžel 
zpravidla 1 odpověden za ztrátu způsobenou tím, že vinou jeho pohle~ 
dávka nebyla včas dobývána. - Předmět dotálný může býti z měn ě n 
po zřízení věna smlouvou (permutatio do tis) , jež jest neplatná, zhorší~li 
se jí postavení manželčino, nebo jinými skutečnostmi, jako když byl 
dotálný předmět bez viny manželovy od tř~tí osoby ukraden nebo po~ 
rouchán nebo byl jemu odňat evikcí nebo byl přiřčen v dílčím řízení 
spoluvlastníkovi. 

S věcmi in dotem danými musí býti vydáno též vše, co k nim při~ 
bylo nebo bylo z nich získáno,2 vyjmouc ovšem fructus, těžené z nich 
za manželství. Plody, těžené před manželstvím, stávají se částmi dotis 
a mají býti s ní vydány. Co se pak dotýče plodů po skončeném man~ 
Želství, neplatí prostě, že by měly býti vydány plody, které, když man~ 
želství se zrušuje, nebyly ještě percipovány od manžela, nýbrž jeststano~ 
veno, že plody posledního roku mají rozděleny býti mezi strany podle 
určitého poměru. Rozhodným jest tu r o k zvaný do tál n Ý m, t. j. pohyb~ 
livý rok, který se počíná dnem, kdy dotálné věci byly manželovi odevzdány, 
nebo, stalo"li se odevzdání před manželstvím, dnem sňatku. Veškeren vý~ 
těžek posledního -roku dotálného má se pak rozděliti mezi manžela a zpět~ 
ného příjemce podle času, po který trvalo manželství v tomto roce.3 

4. Žalovaný manžel nebo pater familias jeho mají beneficium com~ 
petentiae. Dědicům jejich beneficium toto nepřísluší, vyjmouc, že by byli 
dětmi ženy, jejíž dos se vymáhá. Dále jest manžel nebo jeho pater familias 
za jistých okolností naproti actio rei uxoriae oprávněn k určitým srážkám 
(retentiones ex dote). Tři z nich, t. j. retentiones propter impensas, propter 

1) Recte Sabinus disposuit, ut diceret quod pater vel ipsa mulier promisit viri 
periculo non esse, quod debitor, id viri esse, quod alius, scilicet donaturus, eius periculo 
ait, cui adquiritur: adquiri autem mulieri acdpiemus, ad quam rei commodum respicit. 

. D. 23, 3, 33. Ulp. . 
2) Zejména musí býti vydány: ususfructus, přibylý k vlastnictví, alluvio, 

otrocké děti, zrozené z dotálné otrokyně, a vše, čeho nabyl dotálný otrok odjinud, nežli 
ex re mariti nebo ex operis suis. 

3) Fructus toto tempore quo curantur, non quo percipiuntur, in rationem accipere 
debemus. (5) ln fructibus a viro retinendis neque dies dotis constitutae neque nuptiarum 
observabitur, sed quo primum dotale praedium constitutum est, id est tradita possessione . 
D. 24, 3, 7, 9 fr. 5. UIp. 
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res donat~s a propter res amotas, příslušejí též dědicům jejich, ostatní dvě'~ 
t. j. retentiones propter liberos a propter mores, však nikoli.1 

a) Retentio propter liberos. Bylo~li manželství rozvedeno vinou man~ 
želčinou nebo otce jejího, může manžel si sraziti za každé dítě z toho 
manželství po jedné šestině dotis, ale celkem nikdy více ·nežli tři šestiny. -
b) 'Retentio propter mores. Zavdala~li žena příčinu k rozvodu svým ne~ 
mravným chováním, bylo manželovi propuštěno sraziti si částku z obnosu 
dotis. Velikost této srážky .byla určována původně volným uvažováním 
soudcovským. Podle pozdějšího ustanovení zákonného směl manžel sraziti 
si propter mores graviores (t. j. pro cizoložství) ženy jednu šestinu, propter 
mores leviores (pro jiné případy nemravného chování) jednu osminu. Tento 
nárok na část dotis mohl manžel, když při vrácení dotis nebyl vykonal 
onu srážku, k platnosti přivé'sti samostatnou žalobou (iudicium de mori~ 
bus). -- c) Retentio propter impehsas. Manžel má vždycky nárok na ná~ 
hradu nákladu ne z byt n ě pot ř e b n é'h o, který byl učiněn na věci dotálné. 
Právní pravidlo to jest obsaženo ve staré řeholi: »Impensae necessariae 
ipso iure dotem minuunt.« Nákladem nezbytným umenšuje se dotálný 
celek, nikoli jednotlivé předměty dotálné saniy.2 Jen když manžel má plniti 
částku peněžnou, zmenšuje se učiněným nákladem přímo dlužná suma 
dotálná. Jinak může manžel · z a drž o vat i dotálné věci, dokud impensae 
necessariae se jemu nenahradí. Actio na náhradu nezbytného nákladu jemu 
však nepřísluší. J de~li o impensae ,·'Utiles, má manžel nárok ' na náhradu 
jejich zpravidla jen když byly učiněny se svolením manželky. K prove~ 
dení tohoto nároku přísluší jemu také pouze retenční právo, nikoli též 
a'ctio. Pro · náklad přepychový (impensae voluptuariae) pak manžel nemá 
ani žaloby ani práva retenčního. - d) Retentio propter res donatas. Manžel 
smí si sraziti, oč se žena obohatila darováním od něho předsevzatým. ~ 
e) Retentio propter res amotas. Manžel jest oprávněn sraziti si z dos tolik, 
mnoho~li činí škoda, kterou vzal skrze furtum, jehož se manželka na něm 
dopustila za takových okolností, za kterých vzniká actio rerum amotarum. 

Uvedené retentionés ex dote, vyjmouc retentiones propter impensas, 
nepříslušejí manželovi proti nároku, který má, když manželství rozloučeno 

,1) Heredi marlti, lícet in solidum condemnetur, retentiones [compensati~nes Tr.] . 
tamen, quod ad pecuniariam causam' respiciunt. proderunt, ut hoc minus sit obligatus 
veiuti ob res donatas et amotas et impensas: morum vero coercitionem non habet. 
D. 24, 3, 15, 1. Paul. . 

2) Quod dicitur necessari~s iinpensas ipso iure ' dotem minuere, non eo pertinet, 
ut, si forte fundus in dote sit, desinat aliqua ex parte dotalis esse, sed, ,nisi impensa 
reddatur, aut pars fundi aut totus retineatur. Si pecunia et fundus in dote sint et neces~ 
sariae impensae in fundum factae, N erva ait dotem pecuniariam minuL (1) Quod dixi~ 
mus ipso iure dotem impensis minui, ubl). ad singula corpora, sed ad universitatem 
erit referendum. D. 23, 3, 56, 3; 33, 4, 1, 4. Paul. Ulp. ' 
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bylo smrtí manželčinou, ascendent její na vrácení dotis profecticiae. Ale 
manžel má v případě tom právo sraziti si za každé dítě jednu pětinu věna . 

5. Co se dotýče doby, kdy dos má býti vrácena, jest zavázanému 
povoleno vrátiti z a s tup i tel n é věci ve třech ročních lhůtách . Věci ne:: 
z a s tup i tel n é musí -navrátiti ihned. Ale bylo::li manželství rozvedeno 
propter mores maiores mariti, musí zastupitelné věci býti vráceny ihned. 
kdežto rozvod propter mores minores mariti způsobuje, že věci takové 
musí se vrátiti vesměs již po šesti měsících. J de::li o nezastupitelné věci , 

trestají se mores mariti tím, že, manžel musí vydati část hospodářského 

výtěžku věcí, odpovídající újmě, kterou on v stejném případě utrpí zkrá:: 
cením zákonné lhůty pro navrácení věcí zastupitelných, tedy výtěžek dvou 
let nebo půl druhého. , 

6. Podle ediktu praetorského má vdova, které bylo něco zůstaveno 
posledním pořízením manželovým, voliti, zdali to přijímá nebo raději 

provede svůj nárok na navrácení věna; obojího zároveň nemůže žádati 
(edictum de alterutro) . 

III. Bylo::li v r á cen í dotis ,zvláště vy hra z e n o stipulací (dos recep:: 
licia) , bylo lze obligaci , na vrácení dotis provésti žalob o u z e s tip u:: 
I a c e. Žaloba tato jest actio stricti iuris~ přísluší stipulatorovi proti pro:: 
'missbrovi a přechází též aktivně za všech okolností na dědice původně 
oprávněné osoby. Je::li manželka při rozloučení manželství filia familias. 
přísluší sťipulační actio neomezeně pouze majetníku moci, aniž jí musil 
přiváděti k platnosti adiuncta fiUae persona. Privilegium exigendi man:: 
želky, beneficiUm competentiae manželovo, zákonné lhůty pro navrácení 
dotálních věcí a edictum de alterutro nemají místa při žalobě ze stipulace 
do tis. Obsahem stipulationis , dotis určuje se, zdali dos má býti vrácena, 
nechať nianželství se ~rušilo kterýmkoli způsobem, nebo jen v tom nebo 
onom případě rozloučení manželství. Rovněž jest obsah stipulace rozhod:: 
ným pro obsah povinnosti restituční. Zejména, když bylo stipulováno 
prostě navrácení dotis (»soluto matrimonio dotem reddi«), mohou býti 
sice ' sráženy impensae necessariae, jelikož ipso iure dotem minuunt, nikoli 
však činěny retentiones ex dote. Jestliže však manželka stipulovala, by jí 
bylo vydáno, čeho by dosáhla iudicio rei uxoriae, jest pro actio ex sti:: 
pulatu rozhodným obsah actionis ' rei , uxoriae a připouštějí se zejména též. 
retentiones ex dote. 

IV. Ju s ti n i a n zavedl tyto změny: 1 

1. Sloučil actionem rei uxoriae se žalobou ze stipulace dotis, ustanoviv, 
že manželce n~bo dědicům jejím má o navrácení věna po rozloučení man:: 

1) J ustinian omezil též důkazovou mo~ potvrzení, že d o s byla vyplacena manže::. 
lovi , obsaženého v listině, která byla zdělána o zřízení dotis (instrumentum do ::. 
tale). Ustanovil, že ono potvrzení může býti bráno v odpor od manžela nebo majetníka 
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želství příslušeti "vždycky actio ex stipulatu, jako by manželka byla dala 
si slíbiti stipulací navrácení dotis , byť i vskutku tak se nestalo. Tato nov~ 
actio má však býti iudicium bonae fidei a opatřena veškerými výhodami, 
které měla pro ženu actio rei uxoriae, nyní odstraněná. Manžel nepo:: 
držuje po zákonu nikdy již věna. Nová žaloba přechází nyní za všech 
okolností na dědice manželčiny. Těmto přísluší právo žádati vrácení dotis 
též v té případnosti, když manŽelství bylo zrušeno smrtí manželčinou, 
nechať dos byla adventicia nebo profecticia.1 Je::li žena v době, kdy man:: 
želství se .končí, ještě pod mocí otcovskou, může žalovati sice pater familias, 
ale jen adiuncta filiae per.sona. Retentiones ex dote, edictum de alterutro 
a iudicium de moribus jsou odstraněny, nikoli též beneficium competentiae 
manželovo. N á k 1 a dem nezbytným zmenšuje se dos jako dříve, jenže 
kds ž náklad jest veden na dotální ' věc v době, kdy vedle ní není peněz 
in dote, ona věc přestává býti z'cela nebo z části dotální, ovšem jen pod 
tou podmínkou, že náklad nebude nahrazen do roka. , Náhrady nákladu 
užitečného může manžel dobývati pouze žalobou (actione mandati nebo' 
negotiorum gestorum contraria). Pro impensae voluptuariae má pouze ius 
tollendi. - NemOvité res dotales mají býti vráceny ihned po rozloučeném 
manželství, vše ostatní po roce. S předměty plodistvými musí býti vydány 
též plody těžené po skončeném manželství. Co se týče ostatních předmětů, 
musí, nejsou::li vráceny do roka, odtud placeny býti 4% úroky z odhadní 
hodnoty jejich. 

2. Manželce byla dána přímo actio in rem utilis o vydání věcí do:: 
tálních, předpokládajíc, že tyto byly v době zrušení manželství ještě ve 
jmění manželově. V příčině týchž věcí byla krom toho manželce pro:: 
puštěna actio hypothecaria. Žalobám těm měla ustupovati i veškerá zástavní 
práva k nim dříve zřízená. Vydržení těchto věcí proti ženě nemůže počíti 
se dříve, nežli kdy jí vzešel nárok o jich vydání. Krom toho bylo s pohle:: 
dávkou na vrácení dotis spojeno zákonné gen er á lní z ás ta v ní p r á v o 
k 'majetku manželovu, jež v případě tom, že by oné pohledávky dobývala 
manželka sama nebo její descendenti právě z toho manželství, 'pro něž dos 
byla zřízena, mělo býti privilegovaným. 

moci nad ním nebo od dědiců jejich querelou no n nu m e r a t a e pec u n i a e nejen ' 
po celou dobu manželství, nýbrž i do roka po jeho skončení nebo, jak později bylo 
nařízeno , do roka nebo do tří měsíců po zrušeném manželství, podle toho, trvalo::.li 
manželství nejvýše dvě leta neb sice déle dvou let, ale kratčeji deseti let; po manželství 
alespoň desetiletém q u e rel a měla odpadnouti naprosto. 

1) Strany do t i spr o f e cti ci a e má ascendent ji zřídivší, přežije::.li dceru nebo 
vnučku svou, kterou v době zřízení do t i s měl ve své moci, přednost před jejími dědici . 
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§ '233. 

PAC'TA DDTALIA. 

Při zřízení dotis nebo i později mohou státi se úmluvy, kterými lze 
upraviti ,poměr dotálný jinak, nežli jest upraven zákonem. Slovou pacta 
dotalia. Mohou býti u~iněny ve formě stipulační nebo i bezforemně, jako 
pacta adiecta nebo jako smlouvy podle zásad o nepojmenovaných kon ::: 
traktech. Vůli stran jsou při všech těchto úmluvách vytčeny jisté mez e. 

1. Nelze vůbec učiniti úmluv, .které by se pří č i I y pod s t a t ě zřízení 
dotálného. Zejména jest neplatná úmluva, že manžel má vrátiti veškeren 
výtěžek dotis nebo nemá míti práva sraziti si náklad nezbytný, nebo nemá 
mlti l'etentiones pl'optel' mOl'es nebo pl'optel' l'es amotas nebo donatas nebo 
nemá jemu příslušeti beneficium competentiae. Naopak se také nepřipouští , 
aby bylo umluveno, že manžel má strany předmětů dotálních manželce. od:::. 
povídati pouze za dolus Ca lata culpa). 

2. Jestliže zřizuje dotem žen a sama, nemůže ani od původu učiniti 
ve prospěch manželův úmluvy, kterou by zhoršila svoje postavení.1 Ze::: 
jména jest zpravidla neplatná smlouva, kterou se žena zříká proti mužovi 
nároku na vrácení dotis úplně nebo z části. 

3. Zřizuje:::li věno pro ženu někdo j in ý, může v mezích, nahoře ozna:::' 
čených, ustanoviti dříve nežli žena vejde v manželství, cokoli chce. Zejména 
může vymíniti sobě vrácení dotis. Tak může učiniti i o tec nebo o t c o v s ký 
a s cen den t, zřizuje:::1i dotem, jsa k tomU povinen~ Poté, co dotálný poměr 
stal se skutkem poskytnutím dotis a vejitím v manželství, nemůže býti již 
umluvena žádná změna· v příčině dotis bez přivolení manželčina a nemůže 
postavení její zhoršeno býti anI s přivoleníni jejím. 

§ 234. 

DONATIO ANTE NUPTIAS. 

I. Dar o v á n í, učiněné mez i s n o u b e n c i zřetelem k nastávajícímu 
sňatku, bylo platným jako obecné darování, a to ještě za klasických práv::: 
níků.2 I když později nedošlo ke sňatku, dárce neměl práva žádati zpět 

1) Proculus respondit: quod ad diem , reddendae dotis attinet, pacto existimo 
meliorem condicionem mulieris ' fieri posse, deteriorem non posse: itaque si cautum est, 
ut propiore tempore, quam legibus constitutum est, reddatur, stari eo debere. si ut 
longiore, non valere id paCťum conventum. D. 23, 4, 17. 

2) Sponsaeres simpliciter donatae non insecutis nuptiis non repetuntur. sed etsl 
adfinitatis contrahendae causa ,donationes factae mnt et nuntium sponsus culpa sua 
remiserit, aeque non repetuntur. Vat. fr. 262. Pap. 

494 

daru. Teprve podle zákonů K o n s t a n t i n o v Ý c h jest při darování mezi 
snoubenci dárce, když nedošlo ke sňatku, opr~vněn zpět žádati dar, po::: 
zbývá však toho práva, když sám zrušil zasnoubení. V té případnosti pak, 
že zasnoubení, uzavřené, jak to bylo tehdy mravem, slavnostně osculo 
intel'veniente, zrušilo se smrtí ženichovou nebo nevěstinou, musila nevěsta 
nebo dědicové její vrátiti pouze polovici darovaného. 

II. Podle národních práv ř e c k é h o východu byly dary, poskytnuté 
nevěstě se strany ženichovy, ode dávna podstatnou náležitostí sňatků. Volné 
užívání daru mělo ženě připadnouti teprve při rozloučení manželství smrtí 
nlUŽOVOU nebo rozvodem. I sloužilo toto darování dílem k tomu, aby 
žena, přežije:::1i muže, byla zaopatřena .. dílem k tomu, aby muž byl 
p o ~ u t o v á n pro r o z vod. Císařským zákonodárstvím po Konstantinovi 
bylo toto právní zřízení přejato do práva římského, zovouc se tu donatio 
ante nuptias. 

K této donatio bylo hleděno v právu římském původně jako k da= 
rování. I mohla býti zřízena původně pouze před sňatkem a musilo, jako 
při obecném darování, po případě užito býti formy insinuace. Donatio , 
ante nuptias bývala činěna před zřízením dotis. Obvyklým bývalo, že žena, 
co obdržela donatione ante nuptias, převedla zase na muže zpět in dotem. 
Byla to donatio ante nuptias in dotem l'edacfa. Hledě k tomu ustanovil 
Val e n t i n i a n I I 1., že dos nemá býti menší nežli donatio ante n'uptias. 

Císař J u s ti n u s dovolil, aby donatio ante nuptias byla v manželství 
rozmnožena, J u s t i n i a n pak, aby byla za manželství teprve zřízena jaksi 
jako dos navzájem (antiphel'na), nařizuje právě proto, aby byla vůbec zvána 
donatio pl'optel' nuptias. Později byla, nechať obnos její byl kterýkoli, osvo::: 
bozena od insinuace. Podle nařízení J u s ti n i a n o va donatio ante nuptias 
má se rovnati obnosu dotis. Otec mužův jest po právu zavázáp dáti za 
něho donationem ante nuptias, jako otec ženin jest povinen za ni zříditi 
dotem. 

V pozdějších dobách koná se donatio pl'optel' nuptias pouze přislí::: 
bením věnované hodnoty, jež se za manželství zpravidla ve skutek neuvádí. 
I zůstávají l'es pl'optel' nuptias donatae, dokud trvá manželství, v plném 
vlastnictví manželové i ve správě jeho. Ale jemu jest zapověděno zciziti 
věci nemovité. Teprve když manželství se zruší smrtí manželovou nebo 
rozvodem jím zaviněným, spadne donatio ante nuptias na manželku. Právní 
nárok ženin na vydání toho, co jí bylo poskytnuto donatione ante nuptias, 
jest pojištěn zákonným právem zástavním k celému jmění manželovu. Jest 
jí t~ké proň propuštěna vindicatio utilis. Zruší:::li se manželství smrtí man::: 
želčinou nebo rozvodem, nastalým její vinou, zustane donaHo ante nuptias 
při manželovi. 
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§ 235. 

POKUTY NA ROZVOD A NA OPĚTNÉ MANŽELSTVÍ. 

. 1. Již v právu klasickém stihly manžela nebo manželku, kdo z nich z a" 
v inil rozvod nebo učinil jej bezdůvodně, újmy v příčině navrácení dotis . 
'Císařové křesťanští, obmezujícevolnost rozvodu víc a více, zostřili zároveň 
pokuty rozvodu zaviněného nebo bezdůvodného, ustanovujíce zvláště, že 
jestliže jest v i n n a man žel k a, ztrácí ve prospěch muže dotem nebo, 
nemá"li nároku na její vydání, čtvrtinu svého jmění ; je"li pak man žel 
v i n e n rozvodem, musí vydati manželce nejen dotem, nýbrž i donationem 
antenuptias, nebo, jestliže donatio ante nuptias učiněna nebyla, rovněž 
(;tvrtinu svého jmění. J sou"li tu d ě t i z rozvedeného manželství; jest jim 
vyhrazeno vlastnictví toho, čeho pozbývá vinník, a přísluší k tomu straně 
nevinné pouze právo požívací. 

II. Od dob křesťanských císařů upínají se na op ě t n é ve ji t í v man" 
želství právniúčinky, dotýkající se majetku, ve prospěch dětí z dří" 
věj š í h o manželství na újmu toho, kdo vstoupil v nové manželství (t. zv. 
parens binubus). Mluví se tu o poenae secundarum nuptiarum. Parens 
binubus, otec nebo matka,l pozbývá vlastnictví k t. zv. lucra nuptialia (t. j . 
ke všemu, čeho nabyl od dřívějšího manžela buď darem nebo odkazem, 
buď dote nebo donatione ante nuptias) ve prospěch svých dětí z prvního 
~anželství nebo jejich potomků, podržuje k statkům těmto pouze právo 
požívací, a nemůže poskytnouti druhému svému manželu ani mezi živými 
ani na případ smrti ze svého imění více, nežli obdrží od něho jednotlivé 
dítě z dřívějšího manželství. 

III. Zákony pozdějších císařů ukládají žen ě, která by vstoupila v nové 
manželství, než I i pro š ľa dob a s m u teč n í, krom infamie těžké újmy 
majetkové. Vše, čeho žena nabyla od dřívějšího manžela jakýmkoli způ" 
sobem, spadá na jeho příbuzné až do 2. stupně, po nich na fiscus . Žena 
stane se nezpůsobilou býti ustanovena dědicem a může děditi ab intestato 
pouze po příbuzných do třetího stupně . Novému manželu svému nemůže 
nijakým způsobem poskytnouti více než třetinu svého jmění. 

1) Matka, zdědiladi co po dítěti z prvního manželství a b in t e s t a t o společně se 
sourozenci jeho, pozbývá toho opětným provdáním, na kolik to pochází z jmění prvního 
muže a to ve prospěch oněch spoludědiců a podrží k tomu pouze u s u s f r u ct u s. 
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HLAVA DRUHA. 

PORUČEN STví. 

(236. ---PODSTATA A DRUHY PORŮČENSTVÍ . 

1. Por uče n s tví jest opatrování potřeb osoby jedné osobou druhou, 
které jest této od práva nařízeno proto~ poněvadž ona osoba, třebas jest 
suž iuris, nedovede přece svých potřeb samostatně opatřiti. PoručenstvÍ 
tedy předpokládá, že poručenec není ani pod mocí otcovskou nebo man" 
želskou ani v mancipiu jiného. 

V nejstarším právu má poruč'enství úplně povahu rodinné právní 
moci (potestas) nad 'poručencem a jeho jměním.1 Právní moc tato jest 
,dána původně po výtce agnátům a gentilům poručencovým, po pří" 
padě jeho patronovi, a to ne tak ve prosp.ěchu poručence samého, jako spíše 
ve prospěchu rodovém, aby osoby_ jmenované mohly samy působiti na 
zachování jmění poručencova, k němuž měly zákonné právo dědické . Ovšem 
byl s mocí poručenskou povždy spojen závazek, dbáti při výkonu jejím 
prospěchu poručencova, . ale závazek ten byl po dlouhou dobu pouhou 
mravní povinností. Péče o prospěch poručencův vstoupila právně v po" 
předí, teprve když se množily případy, že poručenství bylo svěřeno jiným 
poručníkům, nežli rodovým. Již zákonem XII tabulí jest propuštěna a~tio 
,ex delicto pro nevěrnost poručníkovu (actio rationibus distrahendis) a Jest 
-dovoleno žádati na soudě, aby nepoctivý poručník byl složen (postulatio 
suspecti tutoris). Ještě za republiky došel právní platnosti názo~, že poruč" 
ník jest poručencovi zavázán quasi ex contractu k řádné správě jmění jeho. 
Později pak byla právní volnost, se kterou poručník vládl majetkem poru" 
~encovým, dokonce bezprostředně omezena. K tomu přistoupil vznik a po" 
nenáhlé rozšíření se vrchního poručenství státních úřad ů ; zřízení poručníků 

1) Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendumeum, 
qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa. D. 26, 
1, 1 pro Paul. 
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a správa poručenství dály se rostoucí měrou za přičinění a pod dozorem 
soudních úřadů a byl pro výkon pravomoci ve věcech poručenských (iuris::
dieHo pupillaris) zaveden od Ma r k a A u rel i a zvláštní praetor tutelarius 
neboli tutelaris . Vývojem tímto byla původní povaha poručenství ven~ 
koncem přeměněna. Poručenství nabylo rázu ve ř e j n é h o ú řad u, jehož 
majetník má právo i povinnost spravovati potřeby poručencovy výhradně 
k jeho dobrému a užitečnému.1 

II. Jsou dva hlav'ní dr u h y poručenství, tutela a eura. 
1. Tutela jest poručenství nad ne d o s pěl c i (tuteZa impuberum) a nad 

dospělými osobami žen s k ~h o pohlaví (tuteZa mulierum). Slouží podstatně 
k tomu, aby poručencova neúplná způsobilost právnická k činům byla do~' 
plněna, zesílena. Činnost tutorova záleží hlavně v tom, že on přistu~ 
puje osobně k právnímu jednání poručencovu, pot v r z u jeje (auetori~ 
tatis interpositio). Při poručenství nad nedospělci přísluší tutorovi kromě, 
toho též spr á va j měn í poručencova (gestio neboli administratio), kdežto
při poručenství nad dospělými ženami záleží činnost tutorova výhradně 
v auetoritatis interpositio. 

2. eura jest původně poručenství nad osobou na mysli po mat e n o II 
(eura furiosi) a nad ma r not r a t ní ke m (eura prodigi) , k čemuž později 
přistoupily ještě jiné druhy poručenství, hlavn~ poručenství nad dospělými 
ne z let i I c i (eura minorum). eura podle své původní povahy záleží v tom,. 
že eurator na místě poručencově, který , sám jest po ' právu úplně nezpů:: 
sobilým k činům, jedná a spravuje jeho jmění. Hlavním obsahem kura~ 
tely jest tedy spr á v a ma jet k u poručencova (gestio, administratio). Při 
některých později vzniklých kuratelách, jako při poručenství nad dospě." 
lými nezletilci, jest ovšem možno, že poručenec jedná sám a jednání to se 
stává platným teprve "svolením kuratorovým, ale tento eon~ensus euratoris: 
neděje se ve formě auetoritaťis interpositionis. 

§~ 
JAK SE ZŘIZUJE 'A JAK ZANIKA 

TUTELA IMPUBERUM. 

I. Poručníkem může býti jen, kdo jsa k poručenství způsobilý, byl 
k němu p o vol á n určitým, od zákona uznaným důvodem. Kdo byl platně 
povolán k poručenství, jest již tím, že jest povolán, poručníkem. K po:: 
ručenství nad nedospělým může býti někdo povolán (tuteZa defertur) 

1) Divus Severus Cuspio Rufino, ))Omnem me rationem adhibere subveniendis 
pupillis, cum ad curam publicam pertineat, liquere omnibus volo.« D. 26, 6, 2, 2. 
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testamentem, zákonem nebo magistrátním jmenováním. Podle toho bývají 
od sebe lišeni tutor testamentarius, Zegitimus a dativus. 

1. Tutela testamentaria. Pater familias 1 může ve svém testamentě, za 
císařství též v kodicilu potvrzeném testamentem, nedospělým, kteří, lsouce 
v době smrti jeho přímo pod jeho mocí otcovskou, smrtí jeho se stávají 
sui iuris, ustanoviti poručníka (tutor testamentarius, dativus). lJstanovení 
poručníka musí se díti jazykem latinským a slovy rozkazovacími. Podle 
zákona T h e o d o s i a II. lze užíti též slov řeckých. Poručník musí býti 
určen individuálně a míti testamenti factionem. Nelze ustanoviti někoho 
za tutora pouze pro jednotlivé věci nebo záležitosti. Povolany se stane, 
není",li tu odkládacího vedlejšího ustanovení, bez dalšího poručníkem, jak", 
mile jeden z dědiců se uváže v dědictví. 

2. Tutela legitima. Z á k o n e m povolává se kdo k poručenství ' (tutor 
Zegitimus), není~li platného povolání posledním pořízením nebo je",li testa; 
mentní ustanovení poručníka neúčinné zmařením odkládací výminky nebo 
nastoupením výminky rozvazovací nebo lhůty končící nebo zemřel",li tutor 
testamentarius. 

Ze zákona XII tabulí jsou tutores Zegitimí nedospělce ve s v o bod ě
z r o ze n é ho 2 jeho nejbližší a g n á t o v é, není",li těch, gentiles. 

V nejnovějším právu J u ~ t i n' i a n o v ě povolávají se zákonem k poru~ 
Eenství vůbec ne j b I i ž š í mužští z á k on n í děd i c o v é nedospělého v tom 
pořadí, ve kterém jsou povoláni k dědictví. Matka a bába, zemřeli~li mu., 
žové jejich, mohou však žádati, aby jim svěřeno bylo poručenství nad dětmi 
nebo vnuky jejich a vylučují pak všechny pobočné příbuzné. 

3. TuteZa z na říz e ním a g i str a t ó v a. Magistrat dosazuje nedospělci 
poruč~íka (tutor dativus) nejen, když tu není vůbec ani testamentního ani 
zákonného tutora, nýbrž odchylkou od zásady tutorem habenti tutor non 

1) Byl::li poručník ustanoven osobou, která nemá poručen ce v moci otcovské, nebo 
nebyla::li při tom zachována náležitá forma, může podle císařských konstitucí od dob 
Klaudiových nedostatek tento býti odstraněn magistratským potvrzením Cc o n f i r mat i o 
tu t o ri s). Co n fi r mat i o tu t ~ ri s přísluší vrchním magistratům. Uděluje se po před" 
chozím vyšetření zdatnosti poručníkovy Ce x in q u i s i t i o ne), byl::li však poručník ust~:::. 
noven od manželského otce poručencova, namnoze bez vyšetření (s i mp I i ci t e r, s i n e 
i n q u i s i t i o ne). 

2) Leg i t i mat u tel a nad nedospělým propuštěncem přísluší, jak odvozováno bylo. 
z XII tabulí in t e r p ret a t i o ne, patronovi a synům jeho. Jestliže otrok, byv propuštěn. 

stal se Latinus lunianus, byl jeho tutor legitimus, jak předepsala lex lunia. 
ten. jehož byl před tím e x i u r e Qu i ri t i u m. K poručenství nad svobodným nedo:::. 
spělcem, propuštěným ex c a u s a man c i p i i, povolávají se man u m i s s o r a synové 
jeho, a to V ten způsob, že p ~ r e n s man u m i s s o r sám jest tu t o r leg i t i m u s, ale 
synové jeho a každý extraneus manumissor jsoupovždy jen tutores fidu:::. 
ciarii . 
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datur, když tutor testamentarius nebo legitimus jest nezpůsobilý zastávati 
poručenství nebo je odmí.tl nebo byl s něho složen. Tutor může býti do:: 
sazen od . magistrata také v tom případě, když účinek testamentního nebo 
zákonného povolání jest nerozhodnut nebo odročen, kdež pak pomíjí, jak:: 
mile testamentní nebo zákonné povolání počne míti účinek. Magistratská 
datio tutoris nemůže se však státi přímo pod výminkou nebo s lhůtou 
odkládací nebo končící. 

Jmenování poručníka, předsevzaté od magistrata, jest nejstaršímu 
právu venkoncem neznámo. I podle pozdějšího názoru klasických práv:: 
níků není právo k datió tutoris prostě obsaženo v pravomoci vrchních 
magistratů, nýbrž p·řísluŠí těmto, jen když jim bylo přikázáno zvláštním 
zákonem.1 

. Matka poručen~ova a propuštěnci jeho, podle nejnovějšího práva nej:: 
bhžší zákonní dědicové poručencovi mají p o v i n n o s t ž á dat i magistrata 
za jme n o v á ní schopného poručníka (tutorem petere, postulare). Pro 
zaviněné nesplnění ~éto povinnosti má býti matka nebo dědicové poručen~ 
covi vyloučeni z dědictví jt:ho, propuštěnci pak trestáni jako ingrati. 

II. Z p ů s o b i I é k poručenství jsou podle staršího práva všecky osoby 
mužského pohlaví,2 které mají římské commercium, i filii familias. Byl::li 
za poručníka povolán ne d o s pěl e c nebo · ch o r o mys I n Ý zřizoval se na 
dobu jeho nedospělosti nebo duševní choroby poručník náhradní. Teprve 
v novějším právu jsou nezpůsobilými k poručenství ne z let i I c i vůbec, 
též dospělí, ale tak, že se jim vyhrazuje tuteZa· testamentaria a legitima 
pro dobu zletilosti a ustanovuje se do té doby tutor prozatímní, voj í n o v é, 
b i s k u p o v é a mni ch o v é. Osoby žen s k é h o pohlaví jsou podle star:: 
. Šího práva naprosto nezpůsobilé k poručenství. V době císařské, od konce 
4. sto~etí po Kr., byly mat k a a báb a připuš~ěny k poruč~nství nad svými -
dětml nebo vnuky, původně jen zvláštním- císařským povolením, později 
podle všeobecného právního ustanovení. Podle nejnovějšího práva připustí 
se však matka a bába k poručenství pouze, jestliže prohlásí k protokolu, 
že nevejdou již v žádné manželství, že zříkají se výhody senatuskonsulta 

1) Tutoris datio neque imperii est neque iurisdictionis, sed ei soli com petit, cui nomina~ 
tim hoc dedit vellex vel senatus consultum vel prince ps. D. 26,1,6, 2. UIp. Nejstarším záko~ 
n em sem spadajícím jest I e x A t i li a, platná již na počátk~ 2. století př. Kr., podle které 
mohl tomu, kdo neměl tutora, dáti poručníka p r a e t o r u r b a n u s společně s většinou 
tribunů plebejských. Poručník takto dosazený sluje tu t o r A tj] i a n u s. V provinciích 
měli ex 1 e gel u li a e t T i ti a místodržící právo jmenovati poručníky. Od císaře Klaudia 
bylo dat i o tu t o r i s pro Řím přidělena konsulům, od Marka Aurelia jednomu z praetorů , 
zvaném~ p r a e t ort u tel a ri u s nebo tu tel a ri s, a příslušela později též praefektu 
u rb i. Casem byla pro ty případy, kde jmění sirotčí nebylo značné, dat i o tu t o r i s 
s věřena též municipijním magistratům. 

2) Tutela virile officium est. D. 26, 1, 16 pr. ·GaL 

Vellejanova a jiných ženských beneficíí a dávají v zástavu celý svůj majetek. 
Poručenství toto pomine, jakmile matka nebo bába se opětně pro~dá. 

Některé osoby jsou sice o sobě způsobilé k poručenství, · ne m aj í 
však k němu od magistrata být i při P u š t ě n y (t. zv. excusatio neces:: 
saria). Z nich jsou choromyslní, němí, hluší, slepí nebo pro jinou chorobu 
ke správě poručenské neschopní. Dále se nepřipouští, koho otec nebo matka 
poručencova vyloučili přímo z poručenství nebo kdo byl v úhlavním, ne,. 
smířeném nepřátelství s otcem poručencovým nebo kdo se dere k poručen,. 
ství. J u s t i n i a n vyloučil z poručenství též věřitele nebo dlužníka poru:: 
čencova, ustanovuje, že zamlčí~li povolaný svou pohled·ávku za poručencem . 
pozbude jí za trest, zali1lčí::li dluh, jímž jest zavázán poručencovi, nebude 
za trvání poručenství moci se jeho zbaviti . splněním nebo jiným zapravením . 
Stane,.li se poručník věřitelem teprve za poručenství má přidati se jemu 
druhý tutor. Krom toho platí všeobecné pravidlo, že magistrat může někoho 
vyloučiti, i když z jiného důvodu jest se obávati, že by z jeho správy 
poručenské vzešla škoda poručenci. 

III. Hned v prvních dobách principatu, od té doby, co K I a u d i u s 
vznesl vrchní poručenství na konsuly, stalo se převzetí poručenství vše,. 
obecnou povinností občanskou (munus publicum). Jen matce a bábě 
nedospělého dává se v tom směru úplná volnost. Magistrat může splnění 

této povinnosti vynutiti extra .ordinem. Krom toho byla propuštěna po .. 
ručencovi actio tutelae utilis proti povolanému, který, když magistrat byl 
dekretem o něm prohlásil, že jej postihuje · nebezpečí otálení se správou 
(periculo suo cessare), opominul uvázati se ve správu poruČenskou a tím 
způsobil škodu poručencovi. Ale z určitých důvodů lze poručenství o cl .. 
mít n o u t i (se excusare). T a:to excusatio musí býti k platnosti přivedena 
u příslušného soudu, čítajíc nejméně 50 dní od té doby, kdy onen zvěděl 
o povolání. N edomáhal::li se povolaný zproštění povinnosti ku převzetí 

poručenství ve lhůtě stanovené nebo zamít1a,.li se jeho excusatio, odpovídá 
poručencovi za průtah v pře·vzetí správy poručenské již od doby, co zvěděl. 
že jest povolán k poručenství. Neboť podle konstituce Ma r k a A u rel i a 
má se k poručníkovi váhajícímu se správou (cessans) hleděti, jako by již 
v době, kdy se dovědělo delaci poručenství, magistrat byl rozhodl periculo 
. suo cessare, a propouští se tedy pro škodu, způsobenou poručencovi váháním 
(cessatio), proti povolanému nahoře dotčená actio tutelae utilis. Zejména 
jest cessans práv podpůrně ze škody, kterou zavinil tutor gerens. 

Počet d ů vod ů o m I u vn Ý c h, ze kterých lze odmítnouti poručenství 
(excusationes) , vzrostl časem velmi značně. Zejména · mohou poručenství 
odmítnouti, kdo zastávají veřejný úřad nebo opatřují věci fisku nebo císaře ~ 
pravoznalci, přijatí do konsilia principis, veřejní učitelové jistých věd (gram,. 
matici, rhetores, philosophi) a lékaři, vojenští vysloužilci po čestném pro:: 
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' puštěl?í, křesťanští duchovní, členové jistých korporací (fabri, pistores: navi:: 
cularii aj.). Excusatio tutelae přísluší dále těm, kdož mají několik vlastních 
dětí nebo těm, v jichž domě zastává se již trojí poručenství (tria onera in 
domo una), buďsi od téhož nebo od různých členů rodiny. Z ostatních 

-důvodů omluvných buďtež uvedeny ještě nemoc, chudoba a stáří 70 let. 
Zproštění od poručenství, ke kterému někdo byl povolán od magi::: 

-strata, bylo lze dosíci též potioris nominatione, t. j . navržením jiné za 
poručníka lépe se hodící osoby.l V J ustinianově právu potioris nominatio 
se již nevyskytuje. 

IV. T utela impuberum se k o n čí: 
1. na pro s t o d o s pělo stí poručencovou, pak srn r t í nebo kterou::: 

. .koli k a pit i s dem i n u c í jeho; 
2. pouze co d o o s 6 by posavadního por u ční k a 
a) jeho s m r t í nebo magna capitis deminutione. Ale tutor, navrátivši 

se z válečného zajetí, obdržuje zase poručenství iure postliminii. Capitis 
deminutione minima pozbývá se pouze legitima agnatorum tuteZa. 

b) Tutela testamentaria přestává též tím, že 'se splní v Ý min k a r o z::: 
v az o v a c í nebo projde I h ů t a k o n č í c í, která jí byla uložena, tuteZa 
dativa pak tím, že odpadne příčina, pro kterou tutor byl dosazen od ma::: 
gistrata jen pro zatím na místě jiného. 

c) Ještě podle klasického práva mohl tutor testainentarius libovolně 
s I o žit i poručenství již převzaté (abdicare se tutela). Ostatním tutorům, 
-v novějším právu též testamentnímu, jest dovoleno složiti poručeriství již 
-převzaté pouze ze zvláhních omluvných důvodů (excusationes) , jako když 
poručník onemocněl nebo odebéře se za moře ve věcech státních nebo 
přeložil své bydliště jinam s povolením císařovým. 

d) Podle zákona XII tabulí může na poručníka, který si vede nepoctivě, 
'každý občan~ vyjmoucnedospělého samého, vznésti II vrchního magistrata 
obžalobu (tutorem suspectum postulare, accusare). Je:::li pak obžalovaný 
trestním nálezem prohlášen za suspectus, s e s a d í jej magistrat (remotio 
.suspecti tutoris) . Též může býti tutor sesazen magistrátním dekretem bez 
předchozí accusatio suspecti pro nedbalost nebo pro jiné příčiny, pro 
-povážlivý způsob života nebo neschopnost. Když jako příčina sesazení 
poručníkova jest v dekretu uveden dolus jeho, stává se poručník nečestným. 
Za princi patu mohl pro crimen suspecti úřad zakročiti též sám od sebe. 

e) Poručenství mat ky nebo báb y pomine, jakmile opět se provdají. 

1) Oratio divi Severi značně omezila ius potioris nominandi, odepírajíc 
j e jmenovitě kognátům do šestého stupně, ze sedmého pak tomu, kdo jest s obr i n o 
's o b ri n a ven a t u s, blízkým sešvakřeným CP e r s o n a e ex cep t a ·e), propuštěncům, co 
se týče poručenství nad dětmi patronovými, a členům korporace, ke které otec náležel. 
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§ 238. 

O B S A H TU TEL Y lM P U BER U M. 

1. Právní moc a ochrana, která náleží poručníkovi nedospělého , do::: 
-týká se hlavně ma jet k o v ý ch poměrů poručencových . 1 

V příčině jich jsou hlavními částmi poručenství nad nedospělými jed::: 
nak interpositio auctoritatis, jednak gestio neboli administratio. T utor do::: 
plňuje neúplnou právnickou způsobilost nedospělcovu k činům tím, že 
l< právnímu jednání jeho přistupuje, potvrzuje je svý.m schvá::: 
l ením (auctor fit, auctoritatem interponit). Auctoržtatžs interpositio před:: 
pokládá, že poručenec právní jednání uzavírá sám, k čemuž jest způ::: 
sobilý jen infantia maior, a že při právním jednání tom není poručník 
sám druhou stranou. Musí býti vykonána hned při právním jednání po::: 
ručencově od poiučníka osobně přítomného, prohlášením ústním a bez 
uložení výminky. K udělení tohoto schválení nemůže býti tutor od ma::: 
gistrata donucen. \ 

II. Tutorovi přísluší spr á va j měn í poručencova (gestio neboli ad::: 
ministratio) . Má právní moc vládnouti s jměním poručencovým podle 
vlastního uvážení a může zvláště platně z c i z i t i věci poručencovy. Ale ' 
j est při tom obmezen předem Již tím, že má povinnost užíti práva nad 
majetkem. poručencovým jen k dobrému pbručencovu a jest práv z ne::: 
poctivé nebo nedbalé správy. Podle praetorského ediktu mohou poručenci 
in integrum restitutione domoci se zrušení právního jednání poručníkova, 
podniknutého při správě poručenské, kterýmž byla jim způsobena škoda. 
Ono právo volného vládnutí s jměním poručencovým bylo však časem 
o mez e n o ještě ' bezprostředněji. 

1. Záhy bylo zcizení z majetku poručencova prohlášeno za platné, 
j en když se stalo za příčinou správy onoho majetku,2 a proto poruční::: 
kovi odeřčeno jmenovitě právo k dar o v á n í, leč že by šlo o dar, jehož 
mrav a slušnost vyžadují. Rovněž jest neplatné zcizení věci poručencovy, 
které tutor podnikl zlovolně ke škodě poručence. 

Sobě samému tutor nemůže zciziti věci poručencovy, ani osobou na::: 
strčenou. Poručníka, který koupí sobě věc poručencovu úskočněl postihne 
krom ztráty věci pokuta čtyřnáso~ného. 

1) Péče o osobu nedospělého, hlavně o výchovu jeho, není ani předem tutorovi 
j eho přikázána, ale tu t o r má dozor nad vychováním a právo kázně a jest povinen 

. poskytovati prostředky, potřebné k výživě a výchově poručencově, ze jmění poručencova . 

, Výši nákladu, za tou příčinou v~deného, určiti přísluší magistratovi. 
2) Si tutor rem pupilli subripuerit et vendiderit, usucapio non contingit : nam tutor 

. i n re pupilli tunc domini loco habetur, cum tutelam administrat, non eum pupillum 
spoliat. D. 41 , 4, 7, 3. lul. 
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2. Oratio divi Severi 1 (195 po Kr.) zapověděla poručníkům (tutorům 
a kuratorům) , aby ne pro d á valí praedia rustica a suburbana ne zletilých 
poručenců bez povolujícího dekretu praetora městského. Předpis tento byl 
vztažen interpretací právníků na všeliké druhy zcizení dotčených pozemků,2 

i na jiné d ů vod y zcizení, jako na směnu, smír, darování, zřízení dotis nebo 
na splnění závazku,3 ba i na odmítnutí odkazu. Zákonem K o n s t a nt i n o~ 
v Ý m byl zákaz zcizení rozšířen na veškeré části majetku poručencova. 
vyjmouc věci zcela nepatrné a zbytečné. J u s ti n i a n pak vyňal z před::: 
pisů těchto též zcizení plodů pozemkových, podrobil jim však také přijetí 
splnění pohledávek poručencových, leč by šlo o důchody (úroky, ná::: 
jemné), které by nebyly zadrženy přes dva roky a nepřesahovaly 100 solidů . 

Praetor urbanus, v provinciích pak · místodržící, měl podle senatus .. 
konsulta Severova dáti povolení ke zcizení pozemku poručencova pouze t 

vyšlo:::li na jevo, že zcizení jest nezbytný~ pro prodluženost. Po rozšíření 
zápovědi zcizení hledí se také k jiným důvodům nezbytnosti. O povolení 
musí býti vydáno řádné decretum. Jest neplatné, když bylo dáno bez 
předchozího osobního vyšetření (causae cognitio) nebo bylo vylouděno 
nepravdivým udáním. Decretum magistratské nahrazuje se povolením cí .. 
sařským. Magistratského povolení ke zcizení není vůbec potřebí, jestliže 
otec nebo jiný zůstavitel, po němž věc dostala se poručenci, dovolil po .. 
sledním pořízením její zcizení. 

Zcizení, podniknuté proti zákonné zápovědi, jest ne p I a t n é ipso 
iure. Poručenec má actionem in rem o vydání zcizené věci i s plody. 
Žalovaný držitel smí však žádati, by jemu bylo nahrazeno, oč poručenec 
jest obohacen z úplaty od něho obdržené, a přísluší jemu pro tento ná .. 
rok exceptio doli.4 Poručen ci jest volno, místo co by nastupoval na držitele 

J) Quae oratio in senatu recitata C!st Tertullo et elemente con'sulibus idibus luniis 
et sunt verba · eius huiusmodi : § 2. »Praeterea, patres conscripti, interdicam tutoribus et 
curatoribus, ne praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id Heret, parentes tes" 
tamento vel codicillis caverint. quod si forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus ce=" 
teris non possit exsolvi, tunc praetor urbanus vir clarissimus adeatur, qui pro sua re" 
ligione aestimet, quae soli sunt alienari obligarive debeant, manente pupillo actione. 
si postea potuerit probari obreptum esse praetori. si communis res erit et socius ad di" 
visionem provocet, aut si creditor, qui pignori agrum a parente pupilli acceperit, ius 
exsequetur, nihil novandum censeo.« D. 27, 9, 1, 1. 2. 

2) Bylo ho užito zejména též na částečné zcizení pozemků: na postoupení omezených 
práv věcných , příslušejících poručen ci k pozemku (emfyteuse, usufruktu), na zřeknutí 

se jich nebo nepřetržení promlčení nebo na zřízení omezených práv věcných k pozemku , 
zvláště služebností a práva ;zástavního. 

3) Si pupillus stipulanti spoponderit, an solvere possit sine praetoris. auctoritate? 
et magis est ne possit : alioquin inventa erit alienandi ratio. D. 27, 9, 5, 5. Ulp. 

4) Papinianus ait tutorem pupilli sine decreto praetoris non iure distrahere ; si ta" 
men, inquit, vendiderit et pretium acceptl!m creditoribus paternis pueri solverit, quan;-
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zcizené vec!, požadovati . náhrady vzaté škody ná poručníkovi actione 
tutelae. Byl:::li uspokojen provedením tohoto nároku, odepře se jemu vin::: 
dicatio zcizené věci. 

Neplatnost zcizení z hoj í se, jestliže poručenec, stav se zletilým, séhválil 
zcizení nebo, jak ustanovil J u s t i n i a n, jestliže neodporoval jem~ do pěti 
let po dosažené zletilosti. 

III. Běží:::li o právní jednání, které má býti učiněno ve yěcech poru::: 
čencových, jest obyčejným případem, že poručenec· jedná sáln a tutor jest 
při jednání zavazovacím nebo zcizovacím činným jen vedle něho jako 
auctor. Ale když tutor jedná místo poručence - a toho lest potřebí, když 
poručenec jest infans nebo choromyslný nebo nepřítomen a nejde o jed::: 
nání nabyvací, jež by bylo lze dáti vykonati otrokem poručencovým, 
- musí tutor, jelikož i tu zpravidla nebylo připuštěno dokonalé zastou::: 
pení. právní jednání učiniti ve jménu vlastním. Z pohledávek nebo zá::: 
vazků, které tím vznikly v osobě poručníka, byly však časem, ·aniž se 
musilo ještě státi zvláštní jednání, směřující k převodu práva nebo zá::: 
vazku na poručence, po skončeném poručenstvi (firdto officžo) přímo po::: 
ručencovi nebo proti němu udíleny actiones utiles. 

IV. Má:::li nedospělý zároveň víc e por u ční k ů (contutores)~ jako 
když bylo více poručníků jmenováno posledním pořízením nebo od ma::: 
gistrata, nebo když jest více stejně blízkých povoláno zákonem, bývá 
pravidlem, že moc poručenská jest jim svěřena nerozdělena. Tu jest podle 
klasického práva třeba, by auctoritatis interpositio byla provedena ode 
všech.! J u s t i n i a n ustanovil, že má při všech tutelách stačiti auctoritas 
jediného · tutora, vyjmouc, že by šlo o jednání, jímž se tutela zrušuje, 
jako když poručenec hodlá se dáti arrogovati. Spr á v a m aj e t k u 
poručencova přísluší každému spolu poručníkovi celá, jen že jednání 
jednoho nebo několika poručníků, kterému jiný spoluporučník odporuje, 
jest neplatné. 

Může však též býti, že ačkoli každý poručník jest povolán k celému 
poručenství, spr á v a poručenská byla svěřena od magistrata celá v ý::: 
hra dně jed no m u ze spoluporučníků.2 Takový tutor gerens má jediný 

doq~e domino praedium cum fructibus vindicanti doli non inutiliter opponitur ex" 
ceptio pretium ac medii temporis usuras, quae creditoribus debentur, non offerenti. D . 
27, 9, 13, 1. 

1) Pouze při tutele testamentní a při tutele, zřízené od vyššího magistrata e x in" 
q uis Hi on e, dostačuje a u ct o ri ta tis in ter p osíti o jediného. 

2) O . tom, kterému z více tu tor e s te sta m e n ta ri i nebo e x in q u i-s Hi on e 
dat i má býti přikázána výlučná ad min i str a t i o, mělo e d i c t um praetorské podrob" 
nější předpisy. Zejména měla ad min i s tr a t i o býti s~ěřena před ostatními spoluporub 
níkovi, který se nabízel ke zřízení jistoty, před pokládajíc, že ostatní nebyli ochotnými 
dáti rovněž s a t i s dat i on e m. 

33 - Heyrovský, Právo římské . 505 



1US administrationis. Ostatní porucnlcl JSou pak vyloučeni z každé gestio. 
Též auctoritatis interpositio je tu vyhrazena poručníkovi, který jest tutor 
. gerens.1 

Vyskytuje se též tutor, dosazený k tomu konci, by podporoval ostatní 
poručníky svým zvláštním znalectvím. Možno jest konečně, že magistrat 
:správu poručenskou r o zdě I i I mezi spoluporučníky buď podle zvláštních 
odvětví nebo podle místních okresů (tutela divisa).2 

ť239. 
"----

OBLIGAČNí POMĚR MEZI PORUČNíKEM 

A PORUČEN.CEM. 

1. Ze správy poručenské vzchází mezi poručencem a poručníkem sou:: 
kromoprávní obligační poměr (obligatio quasi ex contractu) se vzájem~ 
nými nároky a závazky stran. . 

1. Tu t o r jest p o v in e n spravovati jmění poručencovo věrně a řádně 
k dobrému ' a užitečnému poručencovu. Původně odpovídal při tom pouze 
za dolus. Časem byla tato odpovědnost zostřena v ten způsob, že poruč:: 
níkovi ukládána byla diligentia diligentis patris familias, v Justinianském 
právu pak diligentia quam suis. 

Tutor má pečovati především o z ach o v á n í majetku poručencova . . 
Jest povinen opatřiti, čeho jest potřebí, aby věci poručencovy udržely se' 
v dobrém stavu. Má zciziti věci, které jsou zbytečné nebo mohou se zkaziti, 
má dobýti pohledávek, lze~li se obávati, že by mohly se státi nedobytelnými, 
a splatiti dluhy obtížné. Poručníkovi náleží však též, ab,y pečovalo pří:: 
hodné r o z mno žen í majetku poručencova. Má jmenovitě užíti peněz 
-poručencových k zakoupení pozemků a, není::li to možno, zapůjčiti je 
-spolehlivým dlužníkům na úrok. K tomu nebo onomu bezpečnému uložení 
peněz poručencových popřána jest poručníkovi zvláštní lhůta (laxamentum 
temporis) , a to šestiměsíční, na kolik jde o peníze, jež nalezl při uvázání 
se v poručenství, dvouměsíční, pokud jde o peníze, které došly později. 
Prodlévá::li poručník i po projití této lhůty s ukládáním peněz, nemaje 
pro to omluvy, jest zavázán nahraditi poručencovi úroky v zemi obvyklé. 
Novotou, zavedenou J u s ti n i a n e m, jest, že poručníkovi dává se zpravidla 

1) V J ustinianské kompilaci slovou všichni poručníci, kterýmž není přikázána 
administratio,' tutores honorarii a mají pak co do správy poručenské právo 
dozoru. 

l) Tu jest pak každý z nich strany správy jemu svěřené tutor gerens, zároveň 
však strany správy <:>statních spoluporučníků tu t o r hon o r a r i u s. 

na vůli, chce::li peníze poručenskébezúročně bezpečným způsobem uložiti 
nebo je na úrok zapůjčiti, a že, zvolí::li druhé, jest práv i z nahodilé ztráty . 
Jestliže poručník užil peněz poručencových ve svém prospěchu, má platiti 
nejvyšší úrok dovolený. Tutor jest také zavázán k náhradě, jestliže zavinil) 
že poručenec nenabyl daru, odkazu nebo dědictví, jemu nabízeného nebo 
jestliže z nerozvážného přijetí dědictví vzešla poručenci škoda. 

2. J e::li správa poručenská svěřena n ě'k o I i k a poručníkům, jsou z ne:: 
pořádné správy odpovědni všichni solidárně, ježto každý z nich byl 
povinen opatřiti tu onu věc poručencovu. Jestliže však při spoluporučenství 
správa byla od magistrata uložena jedinému nebo rozdělena mezi spolu,, ' 
poručníky, odpovídá ze správy jemu výhradně přikázané v právu klasickém 
tutor gerens.1 Solidarita mezi spoluporučníky je zmírněna tím, že, zaplatil::li 
jeden více nežli svou část, může nejen žádati, aby poručenec jemu postoupil 
svoje actiones proti spoluporučníkům, nýbrž jest podle císařských konstitucí 
jemu propuštěna též actio utilis přímo proti spoluporučníkovi. Tento nárok 
postižný se však odepírá spoluporučníkovi, jestliže jest zavázán pro zavinění . 

zlovolné, v němž měl účastenství. Podle Justinianského práva jsou contu:: 
tores též oprávněni po způsobu fidejusorů žádati, aby actib byla rozdělena 
mezi všecky ty z nich, kdož mohou platiti. 

3. K II t v r z e n í svých povinností musí poručník při uvázání se v po:: 
ručenství dáti poručencovi j i s t o t ti zastavením r u k oj m ů (satisdatio 
rem pupilli salvam fore).2 Satžsdatio rem pupilli salvam fore požadována 
byla teprve za principatu. Je to praetoria stipulatio cautionalis, vynutitelná 
magistratskými prostředky donucovacími, se vzorcem, vyhlášeným valbu 
praetorském.3 Podle zákonů J ustinianových musí poručník vedle jistoty ruko:: 
jemské zavázati se pří s a h o u k řádnému splnění svých povinností poru:: 
čenských. Konečně jest poručník povinen, aby zřídil s o u p i s (inventarium., 
repertorium) majetku poručencova, podle novějšího práva veřejný. Povin~ 
nosti této poručník jest zproštěn, zakáže::li zůstavitel, ·po němž se dostalo 
lmění poručencovi, posledním poří~ením zřízení inventáře. 

4. Po hle d á v k y, které má poručenecza poručníkem ze správy po::: 
ručenské, mohou býti na soudě přivedeny k platnosti teprve p o s k o n:: 
čení poručenství. Tu pak jim slouží: 

1) Podle práva J ustinianova jsou tu t o r e s hon o r a r i i právi podpůrně, pokud 
Dpomenuli náležitého dozoru. 

l) Z povinnosti ke zřízeni této jistoty vyjímá se tu to rte s tam e nt a r i u s a tu t o r 
od vyššího magistrata ex inquisitione zřízený. 

3) Má býti zřizována v ten zp.ůsob. že poručenec sám stipuluje (r e m m'e a m s a}." 
'Va m for e), nemůže"li však tak učiniti, za něho (r e m L II ci i T i ti i s ~l v a m for e) 
Dtrok jeho, po případě ser v u s p ubl ic u s nebo i spoluporučník nebo~gistrat muni" 
dpijní. Si pupillus ahsens sit vel fari non possit, servu s eius stipulabitur: si servum non 
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a) actio tutelae directa. Toto iudicium bonae fidei, jež se vyskytuje 
JIZ na počátku 1. století pře Kr., nese se k tomu, aby tutor · činil počet 
z celé správy poručenské, vydal poručencovo jmění a nahradil škodu, 
kterou způsobil vinou svou poručencovi. Jestliže poručník nevydá věcí 
pClučencových nebo nepředloží listin poručenských, které má v rukolJ. 
nebo nezřídí::li inventáře dolo (nebo lata culpa) nebo jsa neposlušen roz~ 
kazu soudcova, připustí se přísaha oceňovací (iusiurandum in litem) žalob~ 
cova. Odsouzení má, stalo::li se pro dolus, v zápěti infamii poručníkovu. 
S nároky t·ěmi jest spojeno privilegium exige~di již v právu klasickém. 
od dob Konstantinových též zákonné generální právo zástavní k jmění 
poručnikovu . Pro obligaci poručníkovu může býti nastupováno též na 
. dědice jeho, jenže tito, . nebyl::li proces proti poručníkovi již zahájen, jsou 
právi pouze pro do/us (nebo lata culpa) jeho. Ostatně jest dědic též za:: 
vázán dokončiti, co poručník započal. 1 

b) Vedl~ povšechnější actio tutelae přísluší poručencovl proti poruč~ 
níkovi rovněž teprve po skončení poručenství, ale jen pro zvláštní be~:: 
práví poručníkovo, starobylá actio rationibus disfrahendis. Tato actio 
poenalis ex delicto jest zákonem XII tabulí propuštěna proti poručníkovi . 
zpronevěřivšímu něco z jmění poručencova, a sm~řuje k plnění dvojnásobné 
hodnoty předmětu zpronevěřeného, zavírajíc v této pokutě zároveň ná= 
hradu. Proti dědicům poručníkovým nemá průchodu. Zpronevěra poruč:: 
níkova, proti níž bylo již zakročeno actione rationibus distrahendis, ne" 
m{lŽe býti · více stíhána actione tutelae, jako naopak, byla::li na· soud 
vznesena actio tutelae, nemá již místa actio rationibus distrahendis. 

Poručenec má pro pohledávky, které má ze správy poručenské za 
poručníkem, též žaloby na různé jiné osoby jako d I u žní k y ve dle j Š Í .• 

a to actiones ex sponsu nebo ex stipulatione proti r u k oj m ů m poruč:::: 
níkovým, jimž pak t. zv. beneficium divisionis příslušelo pouze omezené,z 
a žaloby, napodobené stipulační, na ty, kteří dosvědčili vrchnoporučen:::: 
skému úřadu řádnost poručníkovu (affirmatores), po nich na postulatores 

habeat, emendus ei servus est: sed si non sit unde ematur aut non sit expedita emp" 
tio, pro eo dicemus servum publicum apud praetorem stipulari debere (4) non quasi 
ipso iure pupillo adquirat, sed ut utilis actio pupillo detur. D. 46, 6, 2. 4 pro Ulp. 

1) Pro toto jednatelství nebo pro další dobro·volnou správu jmění poručencQva 
nebo pro osvojení si něčeho z něho propouští se proti dědicovi a cti o tu tel a e, proH. 
níž jest však zavázán pouze za dol u s (a 1 a ta cul pa). 

"2) Pupi1lo vero agente beneficium dividendae adionis iniuriam habere visum est, ne ex 
una tutelae causa plures ac variae quaestiones apud diversos iudices constituerentur. D. 46,6. 
12. Pap. Fideiussores a tutoribus nominati si praesentes fuerunt et non contradixerunt et no" 
mina sua referri inacta publica passi sunt, aequum est perinde teneri, ac_ si iure legitimo 
stipulatio interposita fuisset. eadem causa videtur adfirmatorum, quiascilicet cum ido~ 
neos esse tlltores adfirmaverint, fideiussorum vicem sustinent. D. 27, 7, 4, 3. Ulp. 

508 

a nominatores tutoris. Naposled muze podle senatuskonsulta, učiněného 
k návrhu císaře T rajana, býti nastupováno actione subsidiaria na muni:::: 
cipijní magistra ty (duoviri nebo quatuorviri iure dicundo), když tito při 
zřízení poručníkově něčeho nedopatřili, zejména, když opominuli dosaditi 
poručníka nebo nepostarali se o náležitou jistotu poručenskou nebo do; 
sadili poručníka méně vhodného. Jednotliví. členové úřednického kolegia 
jsou právi in solidum, ~ají všakí nenastupuje::li se na ně pro dolus, be:: 
neficium divisionis. Bylo::::li mezi magistraty umluveno, že záruku za zdat:::: 
nost poručníka má převzíti jediný z nich, nejsou sice ostatní proti poru:::: 
čenci zproštěni závazku, · mají však beneficium excussionis. DědiCové ma:: 
gistratovi jsou zavázáni pouze, když on iavinil něco dol; malo nebo 
culpa lata. 

II. Por uče n e c jest z a v á z á n poručníkovi nahraditi náklad, který 
tento, spravuje poručenství, učinil ze svého majetku ve prospěchu onoho, 
a to s úroky, a jej zprostiti závazků, kt~ré za něho na se vzal. Nároky. 
ty může tutor provésti obranou proti žalobě poručencově nebo žalobou. 
Žaloba ta jest ac;tio tutdae contraria, jež rovněž jest připuštěna teprve po 
ukončení poručenství. Honoráře smí požadovati, byl=li jemu povolen od 
vrchnoporučenského úřadu při dosazení n~bo pro nuznost od 'spoluporuč:: 
níků. Nárok ten lze vymáhati obranou in iudicio directo nebo · samostatně 
extraordinaria cognitione, nikoli však iudicio contrario. 

III. Mezi dospělým a tím, kdo jest činným jako jeho tutor, jakkoli 
vskutku tutorem jeho není (falsus tu~or), věda o tom či nevěda, jest 
podobný obligační poměr, jako mezi pravým tutorem a poručencem . 
K provedení vzájemných nároků jest tu propuštěna protutelae actio dž= 
recta a contraria. Zavedena byla, jak se zdá, interpolacemi (Peters). V p·rávu 
klasickém tu příslušela actio negotiorum gestorum. Auctoritatis interpo:: 
sitio a právní disposice nad jměním poručencovým nepravému tutorovi 
ovšem nepřísluší. Tomu, kdo ztratil žalobní nárok litiskontestací, uza:: · 
vřenou s nedospělým falso tutore auctore, nevěda o této vadě aukto:::: 
rity, slíbil praetor v ediktu restitutionem in integrum. I Dále jsou těm , 
kteří mají škodu z toho, že uzavřeli s ne dospělcem litiskontestaci nebo 
smlouvu, při které nepravý tutor byl dolo malo auktorem, na tohoto 
ediktem praetorovým propuštěny actiones in factum. Obdobná s nimi 
actio uděluje se proti tomu, kdo neporučníka přiměl úskokem k udě:: 
lení auktority. 

1) Praetor ait: »in eum qui, cum tutor non esset, dolo malo auctor factus esse 
dicetur, iudicium dabo, ut quanti ea res erit, tantam pecuniam condemnetur«. D. 27, 6, 7 pr . 
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§ 240. 

TUTELA MULlER U M. 

I. Od nejstarších dob byly u Římanů všechny ženy, pokud byly suž 
iuris, mimo Vestálky po celý život svůj pod poručenstvím patrně z toho 
důvodu, aby poručenským dozorem nad jměním dospělé a samostatné 
ženy," který původně příslušel agnátům jejím, bylo jmění to nezmenšeno 
zachováno rodu ženinu. 

II. P o vol á n í k poručenství nad ženami dálo se vůbec stejným způ~ 
sobem, jako povolání k poručenství nad nedospělými, tedy testamentem, 
zákonem a magistratským jmenováním. 

1. Oprávněn ustanoviti dospělé ženě tutora t e s tam e n tem jest, kdo 
ji má pod mocí otcovskou nebo manželskou. Ženě jsoucí in manu může 
býti v testamentě manželově dána tutoris optio, t. j. právo voliti si tutora. 
J e::li ženě prostě zůstavena optio tutoris, přísluší jí tato jakožto plena~ 
t. j. žena může voliti tutora (tutor optivus) a na jeho místo dosaditi zase 
nového, kdykoli a kolikráte jí libo. Ale ženě může býti též zůstavena 
obmezená (angusta) optio a může pak ona ,podle testamentního předpisu 
voliti poručníka na př. jen jednou nebo snad dvakráte. 

2. Legitima tutela mulierum připadá týmž osobám, jako legitima tutela 
impuberum. Legitimus tutor ženy může tutelu převésti in iure eessione na 
jiného, jenž pak slove eessicius tutor. Poručenská moc tohoto jest závislou ' 
na osobě původního tutora, takže když tutor legitimus zemře nebo je stižen 
kapitisdeminucí, zaniká tím též eessicia tutela a připadá poručenství dalším 
zákonným tutorům ženy. Zeinře~li tutor eessicius nebo je~li stižen kapitis:: 
deminucí nebo postoupí::li tutelu in iure eessione jinému, spadne tutela zase 
na původního tutora. 

3. ' N emá::li žena ani testamentního ani zákonného po~učníka, dává se 
jí tutor od magistrata ex lege Atilia nebo ex lege lulia et Titia . ,Podle 
některých zákonů (ex lege lulia de maritandis ordinibus, ex senatus eonsuZto) 
zřizuje magistrat ženě, která již má poručníka, jiného tutora pro je dno t:: 
liv é právní jednání. Může se tak státi zvláště, když tutor legitimus ženy, 
jsa nepřítomen, nedospělý, na mysli chorý nebo němý, nemůže jí býti 
auetor a běží o zřízení dotžs nebo o civilní uvázání se v dědictví. 

III. TuteZa mulierum končí se z týchž důvodů, jak tuteZa impuberum. 
až na to, že není závislá , na stáří ženině a odpadá podle zákonů Juliova 
a Pa piova též iure tdum vel quahlOr liberorum. 

IV. Tutorovi ženy dospělé náleží pouze auetoritatžs interposžtio, ne však 
též správa jejího jmění, a nemají tedy mezi ženou a tutorem jejím průcho.d 
aetiones tutelae. Auetoritas tutoris žádala se pouze při jistých právních 
jednáních ženy, jako při vejití v přísné manželství, při zřízení dotis nebo 

510 

testamentu~ při zcizení rei mandpž, propuštění otroka na svobodu nebo 
prominutí dluhu akceptilací, při zavázání se dluhem, při dvilním uvázání 
se v dědictví (hereditatis aditio) a při vedení procesu legis actione nebo 
iudieio legitimo. 

Velmi záhy nese se právní vývoj k zeslabení právní moci poručníků 
žen. Již za republiky mohl tutor ve mnohých případech od magistrata býti 
donucen, státi se proti své vůli auktorem právního jednání ženina. Druhdy 
byla auetodtatis interpositžo dokonce pouhou prázdnou formalitou. Pouze 
legitima tuteZa tímto vývojem celkem dotčena nebyla. Obzvláště nemohl 
tutor legitimus napořád býti donucen k aucloritatis interpositio, leč v přípa:: 
dech velmi nutných. I byli proto proti sobě stavěni legitimi tutores a tutores 
alterius generis (t. j. testamentarii, optivi, fiduciariŽ! a a magistratu dati). 

Lex lulia et Papia Poppaea osvobodila ode všeho poručenství ženy 
mající ius liberorum (jehož nabyly ingenuae třemi, libertinae čtyřmi dětmi). 
Lege Claudia 'pak byla úplně odstraněna legitima agnatorum tuteZa muliebris. 
Pozbyvši časem úplně své původní důležitosti, vymizela tuteZa mulierum 
ve 4. století po Kr. naprosto z prá~ního života. 

§ 241. ---
eURA. 

1. Curator p o vol á v á se v starším právu druhdy z á k on e m (eura:: ' 
tor legitimus), druhdy magistratem (eurator honorariusJ.. V pozdějším 
právu byl eurator us'tanovován vždycky od magistrata, kterému příslušela 
datio tutoris, i když byl otec poručencův sám jmenoval kurátora, jenže 
tu měl magistrat, pokud možná, vyhověti vůli otcově. ' Z převzetí kurately 
jest vyloučen, kdo jest nezpůsobilým k poručenství nad nedospělým nebo, 
k němu nemá býti připuštěn. Krom toho se nepřipouští manžel, ženich 
nebo tchán ke kuratele nad ' manželkou, nevěstou nebo snachou. Stejná 

1) Hledíc k tomu, že alterius generius tutores musili dáti ženě povolen~ 

ke koemci, uzavíraly ženy koemci Cc o e m pti o fi d u ci a ri a) za tím účelem . aby, byvše 
cd kcemticnátcra remancipcvány třetímu, byly cd tchoto propuštěny ex man ci pic. 
Manumissor tentc stal se manumissí tutcr fiduciariusženy. Tutor fiducia ", 
r i u s byl již na sklonku republiky při právních jednáních jejích a u c t .o r pouze d i S i s c a u ", 
s a,' a to zejména též při zřízení testamentu, kdežtc tenkráte všelicí ostatní tutcrcvé při práv~ 
ním Jednání tomto nemusili se státi a u c t o r e s proti své vůli. Žena dosáhla tedy fi~ 
duciární koemcí větší vclnosti co dc zřízení testamentu (c o e mp ti o t e s tam e nt i f a ~ 

, ciend'i gratia facta) nebc i co dc jiných právních jednání (coemptic tutelae 
e v i t a n d a e c a u s a fa ct a). Podle senatuskcnsulta e x a u ct o ri ta t e d i v i Had ri a n i 
u~iněnéhc mohli všelicí a I t e ri u s gen e ri s tu t .o r e s býti donuceni ke spolupůsóbení 
při Zřízení testamentu ženina. Tím cdpadlac o e m p ti .o te st a m e n ti f a ci e n d i g r a ~ 
tia facta. 
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právnÍ, 'pra\7Jidla, jako ' pn tutele ' -~ad nedospělým, platí také ' o všeobe'cné 
povinnosti; ku' pře_vz~tíkurately, důvodech ~omluvných, řízení ,exkusačním 
jakož 'Í s'esazení" hepoctiv~ho: nebonedbálého kurátora .- ' , 

II. Hlavním o b s a h e m kurately jest gestio a administratio jmění 
poručencova'. Curator 'má v tě příčině podstatně stejnou právní moc~ jako 
tutor nedospělého, ale jest též podroben stejnému omezení, jako onen, což 
plaH zvláště o omezení právní 'moci zcizovací, stanoveném oratione ' divi 
Severi a pozdějším zákonodárstvím. Též jest mezi kurátorem a poručencem 
obligační poměr~ jenž se spravuje co do stránek podstatných stejnými pra:.. 
vidly, jako obligace mezi tutorem a nedospělým, a bývají curatores po::: 
vinni ~říditi satisdationem rem salvam fore, z čehož se však i zde vyjímají 
zpravidla curatores dati od vrchního magistrata. Actiones, kterými vzá::: 
jemné nároky mezi kurátorem cl póručencem přivádějí se k platnosti, jsou 
acti'Onesnegotiorum gestorum directa a contraria; V J ustinianově kompio: 
laci utilis negotiorlim gestorum actio, curationis 'iudiciuin 'nebo utilis cura::: 
tionis causa actio. ' Z toho, že žaloba příslušející ze správy kurátorovy: jest 
acfio negotiorum gestorum; dává se ťen rozdíl od actio tutelae, že nátoky 
vzcházející , kurátorovi nebo proti němu mohou býti přiváděny k platnosti 
žalobou již za trvání poručenství. Stejná actio má průchod, když kdo nejsa 
poručníkem byl činným pro curatore. Pro uvedené nároky má poručenec 
k jmění svého kurátora privilegium exigendi a zákonné právo zástavní. 

III. Nejhlavnější druh y kurately, pokud při nich běží o pravé po::: 
ruč'enství,_ jsou: ' 

1. Cura fůriosi a eura prodžgi. Podle zákona XII tabulí jest na mysli 
pomatený (furžosus) , jakož i, kdo mrhav nerozumně bona paterna avi::: 
taque byl od magi~trata prohlášen za marnotratného,v kuratele svých 
agnátů nebo gentilů. N emá:::li těchto furiosus nebo prodigus, nebo jsou:::li 
oni nezpÍlsobilými, jm~nuje magistrat sám jemu kurátora. Záhy byli blbcům 
(dementes) a jiným marnotratníkům, nežli nahoře dotčeným, dáváni eura::: 
tores honorarii. V době pozdější byli curatores furiosi, dementis a prodigi 
ustanovováni vždycky od magistrata. Curationes tyto nezřizují se těm, kdo 
jsou již pro věk svůj v poručenství, buďsi v tulela impuberum nebo v eura 
minorum. Tutela mulierum však jich nevylučuje. Cura furiosi a prodigi 
končí se, jakmile choromyslný se uzdravil nebo marnotratník se napravil, 
bez dalšího. Obzvláště není potřebí nového praetorského dekretu, kterým 
by se interdictio a eura prodigi zrušovaly. Rozhoduje věc mezi klasickými 
právníky spornou, J u s ti n i a n ustanovil, že nastanou~li u šíleného jasná 
mezidobí, podrží curator poručenství, ale tak, že toto bude neúčinným 

po trvání jednotlivého jasného mezidobí. 
2. Dospělí ne z let i I c i (puberes minores XXV annis) obdržují podle 

zákona PIa e to r i o v a jen ze zvláštních příčin, podle ustanovení Ma r k a 
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A u rel i a však sice jen podle své vůle a k vlastnímu návrhu, ale anlZ 
více musí uváděti zvláštních důvodů, od magistra ta stálého kurátora, jemuž 
pak náleží všeobecná správa jmění ne zletilcova. Též dospělá, ale nezleti1á 
žena jsoucí in tutela muliebri mohla míti kurátora minoris, jenž pak měl 
plnou správu jejího majetku, kdežto tutorovi jejímu příslušela jako obyče.jně 
pouze auctoritatis interpositio při určitých právních jednáních ženiných. 
Časem mohl býti nezletilý donucen alespoň v některých případech při::: 
jmouti kurátora ustanoveného pro jednotlivé právní jednání, zejména při 
vedení procesu nebo při přijetí placení. Dále měl posavadní tutor impu::: 
beris, odstupuje z poručenství, jeho napomenouti, aby žádal o kurátora, 
a když nezletilý toho opominul, sám učiniti návrh na jmenování kurátora, 
jenž pak obdržel celou správu majetku posavade od tutora spravovaného . 

N ezletilec, který má generálního kurátora, ne m ů ž e podle pozdějšího 
práva bez povolení kurátorova z c i z i t i ničeho ze sv~ho jmění, aniž se 
v cl ě di c tví u v á z a t i nebo v és t i' pro ce s. Tento consensus curatoris 
nevyhledává však, jako auctoritatis interpositio tutorova, osobního, forem,,: 
ného spolupůsobení poručníkova při samém právním jednání poručencově, 
nýbrž může býti platně projeven kterýmkoli způsobem, též před právním 
jednáním nezletilcovým nebo po něm. Na senatuskonsultu Severově se 
zakládající zápověd zcizení bez svolení vrchnoporučenského úřadu byla 
vztažena též na n-ezletilce, i když kurátora neměli nebo obdrželi promi::: 
nutí let. 

3. T . zv. eura debilium. Též osoby, které pro tělesný neduh nejsou 
s to, aby své věci samostatně spravovaly, mohou obdržeti kurátora, jako 
němí, ,hluší nebo trvalou nemocí stiženÍ. 

III. Jsou též curatores, kteří nemají již povahy poručníků, jsouce zří::: 

zeni především ne pro určitou osobu k spravování potřeb jejích, nýbrž 
spíše jako o pat r o vn í c i určitého j měn Í, nehledíc k osobě jeho majet::: 
níka. Takový curator bonorum bývá zřízen od magistrata pro jmění vá::: 
lečného ,z a jat c e nebo osoby z jiných důvodů- ne pří tom n é, pro d ě::: 
di c tví, v něž se dědic posud neuvázal nebo pro jmění upadlé v k o n k u r s. 
Převzetí takového opatrovnictví bývá všeobecnou povinností občanskou, 
z čehož se však vyjímá eura bonorum v konkursu. 

Kurátoru bonorum náleží zpravidla pouze péče o zachování (custodia) 
jmění opatrovaného, nikoli administratio ' jeho, proto zpravidla nemívá 
práva zcizovacího, leč v příčině věcí, které by se jinak zkazily. S nárokem 
proti kurátoru bonorum není spojeno privilegium exigendi. 
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ROZDlL pATÝ. 

PRÁVO DĚDICKÉ. 

HLAVA PRVNÍ. 

POVŠECHNÁ PRAVIDLA. 
§{142. 

POJEM DĚDICKÉ POSLOUPNOSTI. 

I. Zemře:=li člověk, který byl osobou způsobilou míti jmění, zanikají jeho 
právní poměry rodinné vesměs, ale jeho majetkové právní poměry trvají 
zpravidla dále, a to ve své jednotě jakožto jmění, jako »universitas« a jiná 
osoba' vstupuje v příčině jich na místo zemřelého. Na osobu tu přecházejí 
přímo veškerá majetková práva a právní závazky zemřelého jako jed~ota, 
jako celek. Jinými slovy: následkem smrti nastává v majetkové poměry 
zemřelého přímá sukcesse universální. Hereditas nihil aliud est, quam suc~ 
cessio in universum ius quod defunctus habuerit (D. 50, 17, 62. lul.). Tuto 
bezprostřední sukcessi universální nazýváme p o s 10 u p n o's t í děd i c k o u, 
universálního sukcessora děd i ce m, pozůstalý majetek, který přechází na 
dědice, neboli pozůstalost děd i c tví m, zemřelého pak z ů s t a v i tel e m. 

Dědic nastupuje v dědictví jakožto cel e k a tím jedinou skutečností 
ve veš ker á p r á va a z á vaz k y, ze kterých dědictví se skládá, s tím účin:: 
kem, jako by on a zůstavitel byl jedna a táž osoba. I jest dědic jmenovitě 
práv ze z á vaz k ů zůstavitelových, k dědictví náležejících, osobně arie:: 
omezeně, nikoli snad pouze na kolik závazky ony jsou uhrazeny majetností 
dědictví. 

Pojmu dědické universální sukcesse neodporuje, když jest povoláno 
a nastupuje v dědictví několik dědiců společně. Jednotliví spoludědic.ové 
tu nenastupují ten v tyto, onen v ony různ~ pozůstalé kusy majetkové, nýbrž' 
i tu vstupuje každý jednotlivý dědic ve veškeré majetkové poměry zemřelého, 
jenže jest účasten každého z nich pouze částečně podle míry podílu, ke kte:= 
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rému Jest povolán. Pod í 1 y spoludědiců mohou proto býti pouze z lom,. 
k o v Ý m i díly (t. zv. partes quotae) dědictví, nemusí však býti stejné. 

Pojmu universální sukcesse by se však příčilo, kdyby byl kdo ustanoven 
za dědice k jednotlivému určitému kusu majetkovému (na př. ex fundo 
Corneliano) nebo souboru majetkovému (na př. jsou:=li heredes s'cripti unus 
rerum provincialium alter rerum ltalicarum, nebo alius bonorum maternorum 
alius paternorum, nebo alius rerum castrensium alius ceterarum rerum). 
Takové pořízení (t. zv. heredis institutio ex re certa), chová v sobě odpor, 
neboť nastupuje:=li dědic jako sukcessor universální ve veškerý majetek zů:= 
stavitelův, nemůže býti sukcesse jeho omezena na ten neb onen jednotlivý 
kus onoho majetku.1 Stejně vadným by bylo ustanovení dědice excepta re 
certa. Nebo má:=li posloupnost dědická podle pojmu svého učiniti dědice 
účastna všech majetkových ' poměrů zůstavitelových, není lze, aby heredis 
institutio s a m a vylučovala dědice z jednotlivého z nich. Vyloučiti určitou 
věc z posloupnosti dědické a způsobiti tak pro jiného než dědice sukcessi 
s ing u I á r n í, lze jediné zvláštním opatřením, jímž byl na př. o d k a z. 

§ 243. 

VŠEOBECNÉ PODMINKY DĚDICKÉ POSLOUPNOSTI. 

I. Dědická posloupnost nemůže nastati, dokud zůstavitel ne zem řel. 
Viventis non datur heťeditas. Z ů s t a v i tel e m (is de cuius bonis agitur, 
defunctus) může býti jen, kdo jest po právu z p ů s o b i I Ý m mít i pro sebe 
j mě n.Í. Proto nemohou míti dědiců po z.ásadě personae alieni iuris.2 I {žUž 
a filiae familias jsou po zásadě nezpůsobilými zůstaviti dědictví. Ze zásady 
té byly připouštěny za císařství výjimky tou měrou, co děti p"oddané stávaly 
se způsobilými míti vlastní jmění.3 

1) Pouze vojín může ustanoviti toho dědicem svých statků kastrenských, onoho 
dědicem ostatního jmění svého. V případě tom pokládá se za to, jako by šlo o dědictví 
po dvou různých zůstavitelích, a bude dědic, povolaný k bon a c a str e n s i a, zavázán za 
dluhy k němu patřící, kdežto za veškeré jiné závazky zůstavitelovy ručí dědic ostatního 
jeho jmění. . ' . 

2) Co se dotýče zvláště otroků, platí odtud' odchylka ta, že otrok státní (s e r v u s 
p u b li c u s) může činiti závěť o polovici svého pekuHa. S otroky jsou na rovni co do 
nezpůsobilosti, zůstaviti majetku po sobě, propuštěnci, kteří jsou Lat i n i I u n i ani. 

3) Obzvláště mohl filius familias o svém peculium castrense pořizovati 

na případ 'smrti právě tak jako pat e r fa m i I i a s. Jen když fiHus familias zemřel, neza~ 
nechav platného pořízení na případ smrti, spadalo castrense peculium na otce i u r e p e~ 
culii, t. j. jako by jsouc obecné pecuHum bylo bývalo vždycky jeho majetkem . Teprve 
v nejnovějším právě J ustinians.kém (N ov. 118) zůstavuje se i v tomto případě castrense 
peculium dědicům synovým podle obecného práva dědického. Stejná právní pravidla 
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Způsobilost býti zůstavitelem závisí též na ob č a'n s tví. Dědická po~ 
sloupnost podle práva římského může nastati pouze po občanu římském~ 
Peregrinus může zůstaviti dědice jen podle práva obce, jejímž jest členem. 
Kdo však pozbyl občanství římského aquae et ignis interdictione, depor:: 
tatione nebo odsouzením k doživotní práci nucené, jest naprosto nezpůso; 
bilým míti dědice,l poněvadž nenáleží žádné obci. 

II. Dědické posloupnosti se může státi účastna jen ta osoba, která byla 
k ní povolána. Po vo lán í k dědické posloupnosti děje se t es tam e n tem 
(závětí, testamentum), t. j. jednostranným posledním pořízením, ve kterém 
zůstavitel (testator) ustanovuje 'sobě dědice, nebo, není~li tu testamentu 
a zůstavitel jest tedy intestatus, přímo z á k on e m. Podle toho různíme 
dědickou posloupnost testamentní a zákonnou (intestátní, ab 
intestato) a dědice testamentního a zákonného (intestátního). 

Historicky jest posloupnost zákonná starší než posloupnost testa'mentní. 
Původně bylo dědictví vázáno ve prospěch určitých zákonem stanovených 
osob a testament byl pouze výjimkou z tohoto zákonného pořádku. Po~ 
stupným vývojem volnosti testovací stal se však testament zjevem pravi~ 
delným a zatlačil zákon jakožto . důvod povolání k dědické posloupnosti 
na místo podřadné, takže v příčině téhož dědictví nemůže míti oboje po~ 
sloupnost vedle sebe místa. Platíť pravidlo: »Nemo pro parte testatus pro 
parte žntestatus decedere potest.« I vylučuje testamentní posloupnost zpra~ 
vidla naprosto sukcessi intestátní.2 Povolání k intestátní posloupnosti ne~ 
nastává dříve, dokud není rozhodnuto, že nikdo nemůže se státi dědicem 
z testamentu. Dále ' má testamentní povolání, kdykoli nastává, zpravidla 
výhradnou platnost, takže, i když jsou , dědicové povoláni v testamentu 
pouze k části dědictví, nepovolávají se ke zbývající části zákonní dědicové , 
nýbrž zase jen oni testamentní dědicové.3 Jsou však někteří zákonní dědi~ 
cové, kteří se povolávají k dědictví přes to, že je tu testam:ent jinak platný, 
ve kterém jen nebylo náležitě přihlíženo k nim. Tu nastává pak povolání 
dědiců proti testamentu. Dědice ty naiýváme nepominutelnými. 

platila o pecu1ium quasi castrense. O t. zv. bona adventicia nemohlo pod" 
dané dítě pořizovati na případ -smrti ani v nejnovějším právu. Možná však byla vpří~ 
čině statků adventických po poddaném ' dítěti dědická posloupnost a b in t ,e s t a t o. 

1) Totéž by mělo platiti také pro propuštěnce, kteří jsou de d i t i c i o rum nu" 
m e r o. Ale podle zákona Aeliova Sentiova má po propuštěnci tohoto druhu, jestliže 
by se byl stal manumissí občanem římským, kdyby se nebyl dopustil zločinu, nastati 
alespoň intestátnÍ posloupnost dědická. 

2) lus nostrum non patitur eundem in paganis et testa to et intestato dece'ssisse : 
earumque rerum naturaliter inter se pugna est. D. 50, 17, 7. Pomp. 

3) Jediné při testamentu vojínově platí odchylka. J e"li v něm pořízeno pouze 
o části dědictví, nastává v příčině zbytku delace ze zákona a mohou tedy po vojínovi 
nastati vedle sebe posloupnost testamentní i intestátnÍ. 

516 

Ten, kdo chce učiniti platné poslední pořízení, musí míti 
1. testamenti factionem, t. j.právnízpůsobilost, míti účastenství v 'římském 

testamentu jako zřizovatel, jako syědek, jako ustanovený dědic, odkazovník 
nebo poručník. Testamenti {actžo přísluší tedy zpravidla pouze občanům 
římským a Latinům, nikoli též ostatním peregrinům. Z občanů římských 

' nemají této způsobilosti ti, kdož podle zákona jsou za, trest intestabiles, 
jako svědkové odepírající svědčiti o právním jednání, ke kterému byli 
přibrárii, skladatelé hanlivých písní a podle zákonů křesťanských CÍsařů 
'apostatae a někteří haeretici. 

i Z p ů s o bil'o s t k či n'ů m. Nemohou učiniti posledního pořízení 
ne d o s pěl í, na d uch uch o ř í, vyjmouc v jasných mezidobích, a ma b 

not r a tn í c i.1 - Ženy mohly učiniti pl~tně testamentum, ale mimo Vestálky 
pouze tutore auctore. Auctoritatžs ,interpositio .tutorova při zřízení testM 
mentu ženou stala se však časem všeobecně vynutitelnou, vyjmouc proti 
poručníkům, kteří byli tutores legitimi. 

III. P o vol á n í k dědictví stává se právně účinným vždycky teprve 
smrtí zůstavitelovou, podle okolností ještě později (na př. při výminečném 
ustanovení dědice splněním výminky). Povolání k dědictví, nabyvši právní 
účinnosti, nečiní zpravidla samo sebou povolaného již dědicem, nýbrž jím 
dědictví povolanému pouze se na b í z í, jemu dědictví na pad á '(hereditas 
defertur), t. j. on obdržuje právní možnost státi se děd-icem podle své, vůle. 
Delata heredžtas intelligitur, quam quis possit adeundo consequi. (D. 50, 
16, 151. Te r e nt. Cle m.) Hledíce k tomu nazýváme testament a zákon, 
jimiž se určuje dědic, důvody delačními. Nabytí dědictví samo usku:: 
tečňuje se zpravidla teprve pro h I á š e ním v ů I e povolaného, že chce býti 
dědice~. ' Pouze některé osoby stávají se dědici přímo povoláním samým. 

V mezidobí od smrti zůstavitelovy až do nabytí dědictví dědicem 
hereditasiacet(bona iacent). Jakkoli po ten čas jsou majetková práva 
a právní závazky zemřelého zdánlivě bez subjektů, zachovávají se přece 
nadále ve svém spojení jako jednota, jako jmění, jemuž mohou přibýt~ 
nová práva a nové právní závazky.2 Takové právní změny mohou nastati 
ovšem jen takovýni.i právními skutečnostmi, ze kterých vznikají pro osobu 
práva a závazky bez jejího činného spolupůsobení.3 Ležícímu dědictví ne" 

1) Ještě v klasickém právu neměli němí a hluší způsobilosti k zřízení testamentu. 
]ustinian jim ji přiřknul, vyňal však při tom ty, kteří jsou hluchoněmí od narození, 
ustanovuje o ostatních hluchoněmých , že mohou zříditi pouze vlastnoruční testamerit 
písemný. Slepý může učiniti testament. 

2) »Hereditas« iuris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit ; 
hereditas autem -vel maxime fructibus augetur. D. 50, 16, 178, 1. Ulp. 

3) Obzvláště může, her e d i t a s i a cen s rozšířiti se vlastnictvím plodů odděle'ných 
z věcí dědických , vlastnictvím dětí narozených z otrokyň dědických, nebo vlastnictv ím ~ 
.polovice pokladu, připadající vlastníkovi půdy, nároky na nájemné, všelikými právy 
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může však býti nabyt ususfructus, a to ani otrokem dědickým. Také nemá 
hereditas iacens držení, leč by šlo o držbu, kterou servi hereditarii zacho:= 
vávají nebo nabývají ex causa peculiar~. 

U klasických právníků nalézáme různé t h e o ret i c k é k o n str u k c e 
právních poměrů dědických za doby, kdy hereditas iacet. Vedle názoru, 
že 'věci, náležející k hereditas iacens, nejsou v majetku nikoho, nemají 
vlastníka, nebo že dědictví jest souhrnem majetkovým, schopným rozmno~ 
žení a zmenšení, ujala se zásada, podle které mělo o dědicovi, nechať 
nabyl dědictví kdykoli, všeobecně za to pokládáno býti, jako by byl 
nastoupil po zůstavitelovi hned v době smrti jeho.1 Tím jest vyslovena 
jmenovitě bez pro st ř e dno s t dědické posloupnosti, totiž princip, že na:= 
stoupení dědicovo se přimyká přímo k odstoupení zůstavitelovu a pokládá 
se, kdo nabyl dědictví, vždycky za přímého nástupce zemřelého. Zásady 
této bylo užito zejména k tomu, aby bylo odůvodněno rozhodnutí S a b i:= 
ni á n ů, že servus hereditarius může stipulovati přímo budoucímu dědici.2 

Pro k u I i a n é pokládali stipulationes tohoto druhu vůbec za neplatné. 
Mezi pozdními právníky klasickými bylo v té příčině rozeznáváno, zda 
ve stipulaci otrokově, svědčící budoucímu dědicovi, dědic byl vyznačen 
svým jménem či nic, a byla stipulatio heredi futuro pokládána za neplatnou 
pouze v případě prvním.3 V oněch .případnostech pak, ve kterých pro vznik 
právních poměrů jsou rozhodny určité vlastnosti osoby, která má býti 
účastna poměrů těch, bylo hleděno k osobě zemřelého a podle toho učeno, 
že dědictví nepředstavuje osobu dědicovu, nýbrž osobu zemřelého.4 Konečně 
vyskytoval se právní názor, že hereditas sama jest na místě subjektu majet:= 
kového, že . ji jest pokládati za vlastníka věcí dědických a subjekt obli:! 
gačních poměrů,5 názor to, jenž zamlouval se obzvláště kompilátorům a byl 

nebo osvobozením od závazků, nabytými od otroků dědických ' právními jednáním~ 
(stipulacemi a jinými obligačními smlouvami, akceptilacemi nebo pactis otroků , převodem 
vlastnictví na otroky mancipací nebo tradicí, odkazy otrokům zůstavenými), jakož i po:: 
hledávkami vzniklými z deliktů spáchaných na věcech dědických (na př. skrze actiones 
legis Aquiliae) nebo z injurie proti zůstavitelovi (actio iniuriarum). Praetorským ediktem 
propouštěly se ze správy dědictví ležícího actiones negotiorum gestorum directa i contraria. 

1) Heres quandoque adeundo hereditatem iam tunc a morte s'uccessisse defuncto 

intellegitur. D. 29, 2, 54. Florent. 
2) 11lud quaesitum est, an heredi futuro servus hereditarius stipulari possit. Pro:: 

culus negavit, quia is eo tempore extraneus est. Cassius respondit posse, quia qui postea 
heres extiterit, videretur ex mortis tempore defuncto successisse: D. 45, 3, 28, 4. 

3) Servus hereditarius futur o heredi nominatim dari stipulatus nihil agit. 0 . 45,3, 16. 
Paul. - Servus hereditarius et heredi futur o et hereditati recte stipulatur. D. 45, 3,35. Pomp. 

4) Hereditas non heredis personam, sed defundi sustinet. D. 41, 1, 34. Ulp. 
. ti) Hereditatem inquibusdam vice personae fungi receptum est. D. 41,3, 15 pr. Paul. -

H ereditas personae vice fungitur, sicuti municipium. D. 46, 1, 22. Florent. - Qui negotia 
hereditaria gerit, quodam modo sibi hereditatem seque . ei obligat. D. 3. 5, 20, 1. Paul. 
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od nich k platnosti přiváděn interpolacemi textů klasických. S tím se srov:= 
nává moderní názor, podle kterého hereditas iacens jest právnickou osobou 
jako třetí zvláštní druh vedle korporací a nadací. 

IV. Dokud povolaný dědic nepřihlásil se k dědictví, nastoupil ten, kdo 
se uchopil věcí z dědictví, jednoročním držením v dědictví jako cel e k, takže 
byl obzvláště též práv věřitelům zůstavitelovým a povinen konati pozůstalá 
sacra rodinná. Touto usucapio pro herede činil se v nejstarším právu nátlak 
na povolaného dědice, aby se uvázal včas v dědictví. Později usucapio pro 
herede stala se pouhým vydržením jed not I i v ý c h dědických věcí, jichž 
se usukapient byl uchopil, takže tento již nenastupoval v pozůstalý ma:= 
jetek jakožto celek a neuvaloval na ' sebe závazků . zemřelého. Též v této 
podobě dovedla usucapio pro herede al~spoň popohnati povolaného dědice, 
aby si pospíšil s uvázáním se v dědictví a v držbu věcí k němu náleže:= 
jících, ježto jinak jemu hrozila ztráta těchto věcí. Přes to jsou pro vydr:= 
žení toto ješ'tě v právu klasickém předepsány tytéž n á lež i t o s t i, jako pro 
starou usucapio pro herede.1 . 

V pozdějším právu klasickém byla usucapio pro herede prakticky od:= 
straněna 2 a ex oratione divi Marci ziskuchtivé zmocnění se věcí dědických ~ 
dříve nežli dědic se uvázal v dědictví nebo nabyl držení oněch věcí, jako 
crimen expilatae hereditatis stíháno extra ordinem. 

V. Podle vylíčeného mohl býti vzat v držení a vydržen od kohokoliv 
usuc apione pro herede i s t a t e k o dum řel Ý (od úmrt, bona v acantia), t. j . 
majetek zemřelé osoby, nezanechavší dědice po sobě. Podle zákona J II I i:= 
o v a spadají bona vacantia sama sebou na aerarium popuU Romani, podle 
p<?zdějších ustanovení na fiscus. 3 Aerarium nebo fiscus, nabyv odumře:= 

1) Ani i u s t u s ti t u I u s p o s s e s s i o n i s, ani bon a fi des usukapientova se ne~ 

vyžadují. Jelikož pak se' dochovala až do klasického práva zásada »h e r e d i ta ti 
furtum non fieri«, může věc z dědictví vydržeti též, kdo se jí byl zmocnil věda, 

že jest cizí a že není oprávněn se k ní táhnouti podle práva dědického. Jest tedy 
možnou též i mp rob a e t I u cr a t i v a u s u c a p i o pro her e d e. To omezení však bylo 
provedeno řeholí: »Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest«,_že 
kdo měl již věc pozůstalostní ve své faktické moci z jiného právního důvodu, na př. 

jako nájemce, kommodatář, depositář, nemohl možnost, nabýti věci usucapione pro herede, 
zjednati si prostě projevem vůle, že ji hodlá příště držeti pro herede. 

2) K obmezení usucapionis pro herede směřovalo již zavedení bon o rum p o s s e s" 
sionis. Bonorum possessor mohl zajisté již od původu interdiktem Quorum bo" 
nor u m dosíci vydání věcí . dědických též na tom, kdo je byl pro herede již vydržel. 
Sen a t u s co ns u 1 t ume x a u ct o ri t a t e Had r i a n i, učiněné, jak se podobá, před 
S. C. I u ven ti a n u m z r. 129, pak odňalo vydržení pro herede právní platnost též na~ 
proti civilní dědické žalobě (hereditatis petitio) . 

3) Podle zákonů pozdějších císařů mají v příčině nabytí odúmrti přednost před 

fiskem určité sbory nebo ústavy, k nimž zemřelý náležel, · jako pluky vojenské, sbory 
dekurionů, cechy lodnické, kostely a kláštery a j. 
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lého statl<u, . jest universálním sukcessorem zemřelého právě jako dědic~ 
má proto vindicationem bonorum a jest práv věřitelům zemřelého. La b e o 
rozhodl, že též prodlužená bona vacantža spadají na aeraržum. Naproti tomu 
zabránilo edžctum perpetuum spadnutí prodlužené odúmrti na fžscus usta:: 
novením, že tu má .míti průchod bonorum venditio.1 Právo fisku k statku 
odumřelému promlčuje se po čtyřech letech. ZCizí",li fiscus odúmrt jako 
celek, vstoupí nabyvatel universální sukcessí zcela na jeho místo, takže se 
nabyvateli propustí též hereditatis petitio. 

§ 244. ) 

-----Z PŮ SOBILOST, DĚDICKÁ. 

I. Povolaný dědic musí existovati alespoň jako nasciturus v době úmrtí 
zůstavitelova a musí míti způsobilost dědickou, a to jak v době zřízení 
testamentu, tak v době delace dědictví a odtud pak' nepřetržitě až do na~ 
bytí dědictví. Způsobilosti dědické nemají: 

1. kdož nemají testamenti factionem cum testarore,2 
2. vlastní o t r o c i zůstavitelovi a osoby v jeho mancipiu. Zůstavitel 

však může je ustanoviti dědici, propustí",li je zároveň testamentem přímo 
na svobodu. J u s t i n i a n přidal se k mínění, že ustanovil",li pořizovatel 

svého otroka za dědice, aniž zároveň prohlásil, že jemu udílí svohodu, má 
se nicméně pokládati za to, že chtěl zůstaviti jemu též svobodu. Cizího 
otroka, byť i byl v době ustanovení servus hereditarius hereditate iacente. 
lze ustanoviti za dědice, předpokládajíc, že pán jeho má testamenti factio" 
nem cum testa tore. 

3. Podle starého práva nemohly býti u s t a n o v'e n y ' za dědice per-so:: 
nae incertae. Proto 

1) Podle reskriptu Marka Aurelia muze, když zůstavitel dal otrokům svobodu 
v testamentu nebo v kodicilu, ale nikdo po něm nedědil ani ex testamento ani ab in::: 
testato a též fiscus se netáhl k odúmrti, bonorum venditio a tím zmaření oněch manu::: 
missí odvrácena býti tím, že odúmrt přiřkne se od magistrata tomu, kdo za to požádá 
a věřitelům dědictví dá náležitou jistotu pro úplné uspokojení jich všech, byť byl to 
kdokoliv, třebas jeden. z oněch propuštěných. Tato bonorum addictio libertatum 
servandarum causa způsobuje, že ten, komu statek odumřelý byl přiřčen , jest loco 
heredis. I propouštějí se jemu a proti němu actiones utiles pro nároky nebo zá::: 
vazky zůstavitelovy krom toho, že jest věřitelům zůstavitelovým přímo zavázán ze svého 
slibu. Zároveň se stávají otroci, jimž byla v testamentu svoboda přímo udělena, svobod~ 
nýmÍ a to jako liberti orcini, ti pak, kterým zůstavena byla pouze fideicommissaria libertas. 
nabývají právního nároku na propuštění. 

2) Vojín může však ustanoviti za dědice platně i osobu nemající testamenti factionem , 
jmenovitě peregrina. 
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a) nemohli býti původně za dědice ustanoveni postumi, t. j. ti, kteří 
se n a rod i I i teprve po ' zřízení t e s tam e n t u, buďsi po smrti zůstavite", 
lově nebo ještě za jeho života. Ale ze zásady té byla ponenáhlu připuš", 
těna výjimka po výjimce.] Podle práva p r a e t o r s ké h o obdržuje dědictví 
všeliký postumus za dědice ustanovený, předpokládajíc, že byl alespoň 
nasciturus v době úmrtí zůstavitelova. 

b) Za incertae personae byly pokládány též právnické osoby a 
neměly proto způsobilosti býti ustanoveny za dědice. Z tohoto pravidla vy'" 
jímaly se však římský stá t, jenž by I způsobilým děditi ode dávna, a měst", 
ské o b c e, jež podle jistého senatuskonsulta od svých propuštěnců, podle 
ustanovení císaře Leona (z r. 469) však od kohokoli mohou býti platně usta'" 
noveny za dědice, pak podle nařízení za principatu daných určitá b o ž s t v a 
a podle zákonů křesťanských císařů k o st e I y a nad a c e, zříz~né k dobro", 
činným účelům. Jiné právnické osoby, zejména collegia, maji" i v nejnovějším 
právu způsobilost hýti ustanoveny dědici jen, je",li jim propůjčena zvláštním 
privilegiem. 

J u s t i n i a n vydal zvláštní konstituci »de incerti~- personis«, která však 
se dochovala na nás pouze ve skrovném, řeckém výtahu~ Jest přímo dosvěd", 
čeno, že podle této konstituce ustanovení kteréhokoli postuma dědicem jest 
vždycky platným též podle práva civilního, předpokládajíc, že poslumus 
v době smrti zůstavitelovy jest tu alespoň jako plod v životě mateřském. Co 
se' však dotýče o s o b p r á v nic k Ý c h, jsou i po oné konstituci nezpůsobi", 
lými býti ustanoveny za dědice spolky, leč by měly zvláštní privilegium, 
a hereditas iacens. 

4. Podle ustanovení legis Voconiae (zdá se, že z r. 169 před Kr.) žen y 
nemohly býti ustanoveny za dědice od občana~ zařaděného do první třídy 
-etnsu. Ustanovení to stalo ,se ještě za principatu nepraktickým. Ve stá 1 k y 
nemohly po nikom děditi ab intestato a byla též po nich intestátní posloup", 
nost dědická vyloučena. 

1) Při tom obdrželi p o s t u m i s u i, t. j. ti , kdož, narodivše se po zřízení testamentu, 
otcovské moci testáto~ově přímo ' byli podrobeni, nebo by byli podrobeni, kdyby testátor 
byl ještě na živě, zpftsobilost býti ustanoveny dědici dříve, nežli ostatní postumi, zvaní 
postumi alieni. Postumi sui sami mohli podle obyčejového práva, vzniklého za 
spolupůsobení republikánské pravovědy, býti za dědice ustanoveni nejprve jen pro ten 
př i pad, že by se narodili teprve po smrti zůstavitelově (t. zv. p o s t u m i leg i t i m i a po" 
stumi Aquiliani), avšak podle zákona Juniova Vellaeova (lex lunia Vellaea 
z r. 26. po Kr., jak se podobá) a na něm se zakládající interpretace klasiků (hlavně Salvia 
Juliana) též pro ten při pad, že by se narodili ještě za živobytí testátorova (t. zv. p o s t u m i 
Vellaeani primi a t. zv. postumi Salviani neboli Iuliani). Postumi alieni 
však nemohli ještě ani na konci doby klasických právníků býti ustanoveni za dědice 
podle práva civilního (heredes). 
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5. V pozdním právu nemohly býti dědici též d ě t i vel e z rád c ů. 
U stanoviti nelze za dědice v d o v u, která porušila tok smuteční, aniž mat k u, 
která, jsouc poručnicí svých dětí, provdala se opět dříve, nežli vyžádala dětem 
nového poručníka a složivši počet vydala jemu jmění jejich; ab intestato 
mohou děditi pouze po svých příbuzných do 3. stupně včetně . Ti pak, kdož 
opominuli po celý rok vyžádati nedospělému poručníka, stávají se nezpů~ 
sobilými děditi po tom nedospělei. 

II. Od dědické způsobilosti dlužno lišiti t. zv. capacitas. Podle zákonů 
z prv~ích dob principatu a zase z dob pozdějšího císařství některé osoby 
nemají ius capiendi, t. j. nejsou z p ů s o b i lén a být i dědictví, zůstaveného 
jim t es tam e n tem, přes to, že jejich povolání k dědictví jest úplně platné 
a ony mají obzvláště způsobilost, býti ustanoveny dědici. Ona nezpůsobilost 
povolaného brání jemu v nabytí dědictví, jen když není capax v době, 
kdy nabytí má se uskutečniti, a to, čeho nenabyl non capiens, stává se 
zprav.idla caducum. Obojím liší se tato nezpůsobilost hereditatem capere 
praktIcky od nezpůsobilosti býti ustanovenu za dědice. Nebo tato vylučuje 
platné povolání v dědictví; již když jest tu v době zřízení testamentu a, co 
bylo zůstaveno osobě nezpůsobilé býti ustanovenu za dědice, pokládá se 
pro non scripto. 

Capiendi ius nemají tyto osoby: ' 

1. Podle z á k o n ů J u I i o v a a Pap i o v a caelibes, předpokládajíc, že 
do sto dní po delaci nevejdou v manželství, nemohou vůbec capere. Orbi pak 
mohou nabýti pouze z polovice, co jim bylo zůstaveno posledním pořízením. l 

Zvláštními předpisy zákonů Juliova a Pa piova bylo upraveno vzájemné 
Íus capiendi mezi manželem a manželkou. 2 

K o n s t a n ti ne m byla zrušena ustanovení, omezující ius capiendi 
~eženatých, nevdaných a bezdětných, T h e o d o s i e m II. pak omezení vzá~ 
Jemné capacitas bezdětných manželů. 

1) Taťo újma nenastává, když běží o nabytí z testamentů kognátů (až do 6. stupně) 
nebo blízkých sešvakřených (p e r s o n a e ex cep t a e), nebo když cae leb s nebo o rb u s 
n:dosá~l~ onoho. věku, po který zákon od občanů žádá manželství a dětí, nebo jej 
prekroclh nebo JSou omluveni jinými určitými důvody nebo obdrželi od císaře jako 
privilegium i u s I i ber o rum. 

. 2) Jeden po druhém může nabýti jedné desetiny dědictví a krom toho u s u s 
fr u c t u s jedné třetiny dědictví. Každým posud žijícím dítětem z nějakého dřívějšího 
manželství, j~kož i každým společným, ale záhy zemřelým dítětem nabývá se ca pac i t a s 
k dalším desetinám podle počtu dětí. Vzájemnou způsobilost k nabytí celého dědictví 
(s o li d i ca pie n d i i u s) zjednávají manželům jen společné děti, a to žijící, nehled"íc 
k ,~~čtu: ze~řelé pak ~pravidla pouze určitým svým počtem, jenž se řídí zevrubněji 
stanm, Jehoz byly dosahly. Též nastává plná ca pac i t a s mezi manželem a manželkou 
v oněch nahoře uvedených případech, ve kterých cae leb s a o r b u s mohou vůbec 
s o li dum ca per e. 

522 

2. Podle z á k o n a Jun i o v a jsou vyloučeni z capere Latini luniani, 
:Jestliže do sto dní po delaci dědictví se nestanou cives Romani. 

3. Podle na říz e n í Do m i t i a n o v a nemají též mulieres probrosae 
ius capiendi legata hereditatesque: 

4. Podle zákonů pozděj ších císaru nemuze zůstaviti parens 
binubus osobě, se kterou vešel v nové manželství, více, nežli jednotlivému 
dítěti z dřívějšího manželství, aniž v d o v a, která se znovu provdala před 
k oncem smutečního roku, novému manželovi více, nežli jednu třetinu svého 
j mění. Z dědictví po muži, který zanechal manželské potomky, mohou nabýti 
jeho d ě t i z k o n ~ u b in y s touto dohromady jen jednu dvanáctinu, k o n~ 
k u b i n a sama pouze jednu čtyřiadvacetinu. 

III. lndignitas. Podle zákonů J u I i o va, Pap i o v a a jiných pozdějších 
'0 dní m á se v četných případech dědicovi testamentnímu nebo zákonnému 
·dědictví, jehož již nabyl, jako ne hod n é m u (ut indigno aufertur, eripitur). 
Dědictví nehodnému odňaté (ereptorium) spadá přímo zpravidla na fiscus, 
druhdy na 'jiné osoby. Fiscus nebo jiný eripient stává se universálním suk~ 
·cessorem na místě nehodného dědice a jest, jsa loco heredis, povinen splniti 
j ak závazky zůstavitelovy, tak i odkazy dědicovi uložené. Indignus heres po~ 
,držuje pouze nomen heredis a iurasepulcrorum. 

D ů vod y, ze kterých se dědictví pozbývá pro ne hod n o s t, jsou: 
1. Jistá provinění proti o s obě zůstavitelově. Zejména pozbude dědicťví 

ve prospěch f i s k u, kdo zavinil smrt zůstavitelovu úmyslně nebo nedbalostí, 
kdo opominul pomstíti zůstavitele soudním stíháním vraha, kdo vzal neprá~ 
vem v odpor status zůstavitelův. Kdo se neujal péče o choromyslného zůstM 
vitele, pozbude dědictví ve prospěch osoby, která ošetřovala zůstavitele. 
.Dědicové pak, kteří opominuli vykoupiti zůstavitele z válečného zajetí, po~ 
zbudou, zemi:e~li v zajetí, dědictví ve prospěch kostela obce, ze které on 
pocházel. 

2. lndignus jest a pozbude dědictví ve prospěch f i s k u, kdo se provinil 
proti p o s led n í v ů I i, jako kdo, Vzav ji v odpor jako padělanou nebo 

- pro rušení nepominutelného práva dědického, pro~oudil, nebo kdo ze zlého 
úmyslu zabránil, by zůstavitel nezřídil nebo nezměnil poslední vůle. l 

3. O d vol a I ~ I i zůstavitel ustanovení dědice bez for e m l?o ě (přeškrt~ 
nutím jména dědicova, zřízením nového testamentu, který jest neplatný pro 

1) Jestliže kdo, byv ustanoven dědicem právě zřetelem k tomu, že se jemu posled~ 
n ím pořízením zároveň ukládá, aby převzal určité poručenství nebo výchovu dětí nebo 
-opatřil pohřeb zůstavitelův, nesplní tento m o d u s, pozbude dědického dílu svého ve 
prospěch těch, kteří by jej byli obdrželi, kdyby nebyl zůstaven jemu. Sem náleží též 
ustanovení J ustinianovo, že mešká~li dědic po celý rok splniti, co jemu bylo uloženo 
od ' zůstavitele, odejme se jemu, co mu bylo zůstaveno, a nabídne určitým jiným osobám, 
substitutům, spoludědicům, odkazovníkům a j. 
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nezpůsobilost ustanovených dědiců), nestává se toto neplatným, ale dědic 
pokládá se za nehodna děditi a odejme se jemu dědictví fiskem. Též pozbude 
dědictví ve prospěch fisku pro nehodno st podle domnělé vůle zůstavitelovy. 
kdo ustanoven byl dědicem jako dítě jeho, vyjde~li po smrti zůstavitelově 
na jevo, že jest .podvržen. 

4. N ehodnost mají v zápětí též některá provinění pro t i z á k o n u, jako 
když kdo žil se zůstavitelem nebo zůstavitelkou v zapověděném manželství. 
nebo když žena byla v trestném mimomanželském spojení pohlavním se 
zůstavitelem. Ereptoržum tu připadá fisku. 

§~ 
. HEREDITAS A RONORUM POSSESSIO. 

1. Protiva mezi právem civilním a praetorským projevuje se i v právu 
dědickém. Zračí se již v názvosloví. Pouze dědictví a posloupnost dědická 
podle práva civilního jmenují se heredžtas, pouze dědic civilní sluje heres, 
kdežto v právu praetorském nazývá se dědictví jen bona, dědická posloup~ 
nost pak bonorum p sessžo a dědic bonorum possessor. 

II. Byť i ne od dob pradávných, tož přece již velmi záhy bylo předním 
důvodem povolání k ci vilní posloupnosti dědické testamentum. Dědická 
posloupnost, nastupující žure cžvžli podle testamentu, jmenuje se heredžtas 
testamentarža . Teprve. když zůstavitel nezanechal testamentu, má účinek 
povolání přímo zákonem neboli ab žntestato. Zákonná posloupnost dědická 
práva civilního, zakládajíc se hlavně na zákonu XII tabulí, slove pak here::: 
džtas legžtžma. Mezi heredes legžtimž jsou předními suž heredes, t . j. osoby 
jsoucí přímo pod otcovskou nebo manželskou mocí zůstavitelovou. N ejsou~li 
tu suž heredes, povolávají se k dědictví zůstavitelovi agnaiž,' co do stupně 
nejbližší, a není~li žádných agnátů, gentžles jeho. Při tom platí zásada: žn 
legitžmžs heredžtatibus sueeessžo non est, t. j. když nejprve povolaný agnát 
(proxžmus agnatus) nenabude dědictví, nenastává již další delace dědictví 
ani následujíCím agnátům ani gentilům . 

Dědictví civilního nabývá se zásadně zvláštním k tomu směřujícím 
prohlášením vůle, u v á z á ním s e v děd i c tví (hereditatis aditžo). Výji ~ 
mečně však t. zv. heredes domestiei, t. j . oni k dědictví povolaní, kteří 
v době smrti zůstavitelovy byli pod mocí jeho, · nabývají dědictví již p o::: 
v ol á ním s a m ý m beze své vůle , ba i proti ní. Slovou proto heredes ne~ 
eessarii. Mezi ně náleží dílem nahoře dotčení suž, již pak nazývají se suž 
et neeessaržž heredes, dílem jiní zůstavitelovi podrobení (hlavně otroci zů~ 
stavitelovi, v testamentu přímo na svobodu propuštění a za dědice usta~ 
novení), zvaní zkrátka heredes neeessaríi. Všichni ostatní povolaní (heredes 
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extranei) nabývajíce dě~ictví teprve prohlášením vůle, zvou se heredes vo::: 
luntaržž. . 

Povolaný, který nabyl civilního dědictví způsobem vyloženým, jest, 
. stav se tímto heres, přímým universálním sukcessorem zůstavitelovým podle 
. práva civilního. Tím jsou jmenovitě civilní práva (kviritské vlastnictví, ci~ 
vilní pohledávky) a civilní závazky zůstavitelovy iure civžlž nyní vlastnímI 
jeho právy a závazky. Rovněž nastupuje heres po zůstavitelovi v povin~ 
nost konati sacra. Pro práva a závazky ony jsou civilnímu dědicovi nebo 
proti němu propuštěny ty neho ony actžones cžvžles bez vší fikce nebo zá~ 
měny subjektů . I svědčí intentio při actžones cžvžles, propuštěný~h pro právo . 
nebo právní závazky zůstavitelovy, přimo dědicovi, jenž má džrectas actžo~ 
~es a direeto tenetur žure (Gai. 4, 34; 3, 84). Naproti každému pak, kdo 
jemu zadržuje dědictví zcela neb z části, upíraje jemu práva dědického , 
přísluší civilnímu .dědicovi civilní actžo žn rem, zvaná hereditatis petžtio. 

U rčitá z á k on n á I h ů t a, do které povolaný heres voluntarius by se 
měl uvázati v dědictví, od práva civilního stanovena nebyla. Byly proto 
při uvázání se v dědictví možné nekonečné průtahy, čínlŽ ohroženy byly 
dílem pohledávky věřitelů zůstavitelových a pozůstalá saera, _ dílem zájmy 
následujících dědiců. Jiným citelným nedostatkem starého civilního práva 
dědického bylo, že k r u h 6 s o b, povolaných k z á k o n n é posloupnosti 
dědické, byl, jak vidno z nahoře uvedeného, velice úzkým. Dále nastal sice, 
když dela~e testamentu se minula s účinkem, přechod k zákonnému po~ 
volání ~ědice, ale podle zásady in legitimis hereditatibus suceessio non est 
byla všeliká postupná (sukcessivní)delace při zákonné dědické posloup::: 
nosti naprosto vyloučena, takže když nejprve povolaný agnát (proximus 
agnatus) nenabyl dědictví, nebyli již na jeho místo povoláni ani další agnáti 
ani gentžles a stalo se dědictví odúmrtí. K tomu konci as, aby povolaný 
heres voluntarius byl, pokud možná, pobádán k brikému uvázání se v dě~ 
dictví a byla odvrácena pohroma, že zemřelý by zůstal bez dědice, byla 
po zákonu XII tabulí za působení pravovědy zavedena usucapžo pro herede. 

III. O v z n i k u bonorum possessžonž~ a p rv o t n í p o vaz e její nejsme 
úplně zpraveni. Pohnutkou k zavedení jejímu bylo asi dosíci zpúsobem 
příhodnějším účelu, ke kterému se nesla starší usucapio pro herede, totiž 
urychliti uvázání se v dědictví a odvrátiti nehodu, že by pozůstalé statky 
se staly odumřelými, a tím, pokud možná, zatlačiti usucapžonem pro herede, 
zřízení to přece jen surové a povážlivé. Pravdě se podobá, že bonorum pos~ 
sessžo byla udílena původně od praetora pouze dědicům práva civilního, 
předpokládajíc, že tito, nechať byli heredes extranež nebo domestžcž, se 
přihlásili o ni včas u něho. , U dělení její poskytovalo dědicům, kteří se jí stali 
účastni, zvláštní žnterdžctum adipiscendae possessžonžs, zvané žnterdictum 
Quorum bonorum. Bonorum possessores dosahovali jím vydání hmotných 
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věcí, do dědictví náležejících, na každém, kdož je držel pro herede, třebas: 
je byl již vydržel pro herede -usueapione. I byla tedy bonorum possessio 
především udílena pouze iuris civilis eonfirmandi gratia. Ale zároveň byla 
hned od počátku připuštěna ta odchylka od práva civilního, že když ten, 
komu bylo dědictví . iure civili nabízeno na místě prvním, si nevyžádal 
u praetora bonorum possessionem do určité doby, praetor povolal k ní nej;< 
blíže následujícího civilního dědice. Ovšem tím, že dědictví bylo od ma~ 
gistrata přiřčeno zadnějšímu dědicovi civilnímu, neměl, kdo jako heres byl 
iure civili nejprve povolán, nikterak býti zbaven svého civilního práva dě;< 
dického.Heres tento byl oprávněn bonorum possessorovi, který se byl 
v držení dědictví uvázal, statky dědické, dokud tento jich byl nevydržel pro 
herede, odníti hereditatis petitione. I byl zejména v tom případě, když 
testamentní dědic nevyžádal si včas bonorum possessionem, připuštěn k ní 
dědic zákonný (heres legitimus), ale v ten způsob, že testamentnímu dědici 

bylo volno užitím hereditatis petitionis zbaviti zase zákonného dědice výhod. 
jichž tento nabyl, uvázav 'se jako bonorum possessor v držení statků dě" 
dických. 

Časem pokročil praetor ještě dále. Povolával pro ten případ, že by 
se u něho nehlásil žádný dědic, povolaný právem civilním, k dědictví též 
osoby, které podle práva civilního neměly vůbec žádného dědického práva l 

ale podle slušno~ti zasluhovaly přednost před cizími pro h~rede usukapienty 
plnou měrou, jako hlavně kognáty zemřelého. Způsobem tím vyskytovala 
se tedy též bonorum possessio, která byla udělena iuris civilis supplendi 
gratia. Bonorum possessio tato i starší bonorum possessio iuris veteris eonfir;< 
mandi gra~ia jest známa již Cic e r o n o v i. 

Konečně měl pr~etor na mysli též změnu, opravu civilního práva dě;< 
dické}:lo. Bonorum. possessio byla, a to již v posledních dobách republiky t 
udílena také osobám, ' které ,nebyly heredes, vedle dědiců ' civilních nebo 
i před nimi, a to v ten způsob, že bonorum possessorům těmto nemohlo dě;< 
dictví již býti odňato od dědice civilního. Bonorum possessio byla tu za~ 
vedena iuris civilis eorrigendi gratia. 

Po měr p r a e t o r s k é h o dédického práva k c i v i ln í ~ u právu dě;< 
dickému jest ještě v klasickém právu druhdy ten, že civilní dědic, který 
nechce nebo nemůže si vyžádati bonorum possessionem, může odejmouti 
bonorum possessorovi dědictví hereditatis petitione, druhdy však ten, že _ 
bonorum possessor jest chráněn i proti dědické žalobě civilního dědice 
a podržuje trvale dědictví. V tomto případě bonorum ' possessio jest udě" 
lena eum re, v onom však sine re. 1 eum re udílí se bonorum possessio 

1) Bonorum possessio aut eum re datur aut sine re: euin re, cum is qui accepit 
eum effedu bona retineat: sine re, cum alius iure civili evincere hereditatem possit. 
Ulp. 28, 13. 
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osobám, které jsou povolány od praetora i-uris civ i lis eorrigendi gratia. Sine 
re jest bonorum possessio vždycky tenkráte, když civilní dědic, nevyžádavší 
si bonorum possessionem, jest v praetorském ediktu povolán k ní před tím, 
komu byla bonorum possessio udělena. Konečně jest bonorum possessio 
udělena částečně eum re, částečně sine re (t. j. bonorum possessor .musí 

" civilnímu dědici, nepřihlásivšímu se u praetora . v čas, vydati pouze část 
dědictví) v té případnosti, když podle pořadí ediktního bonorum possessor 
a heres jsou ' sobě na rovni. 

IV. Dei a ce bonorum possessionis nastupuje v právu klasickém z dů" 
vodů stejného druhu, jako delace dědictví civilního. N aby t í bonorum pos" 
sessionis uskutečňuje se vždycky -jen pod 1 e vůl e povolaného zvláštním 
u děl e ním jejím skrze ma g i str a t a, nikdy delací její sa~ou. K nabytí 
jejímu jest tedy potřebí, aby za dědice povolaný, vyloživ důvod povolání, 
ž á dalo udělení její u příslušného magistrata (bonorum possessionem pe" 
tere, adgnoseere). Zpravidla byla bonorum possessio od magistráta udí~ 
len a bez zvláštního předchozího vy š e tře n í věci, ale 'datio bono rum pos" 
sessionis byla pokládána za platnou, jen když v osobě žadatelově byly tu 
v pravdě ony skutečnosti, na kterých ' podle ~diktu byla delace bonorum 
possessionis závislou. Bonorum possessio toho druhu sluje proto bonorum 
possessio edietalis. Pravost těchto skutečností bylo tomu, kdo si byl vy" . 
mohl udělení bonorum possessionis, dokázati teprve, když později vzešla 
rozepře o jeho právo dědické. V některých případech byla dána bOhorum 
possessio zvláštním dek ret e m po předchozím zevrubném vyšetření. Ta" 
ková deeretalis bonorum possessio byla udělena, hlavně když se táhl k dě" 
dictví někdo, kdo byl povolán k tomu dle myšlenky, ale ne podle doslovu 
ediktu, nebo když šlo o to, aby někomu, který na ten čas nemohl s ko~ 
nečnou platností nabýti dědictví, byla dána jen prozatímní bonorum pos" 
sessio. Kdežto podle práva civilního nebyly pro nabytí dědictví předepsány 
zákonné lhůty, ustanovilo praetorské edictum těm, které povolávalo k bo" 
norum possessio, určité lh ů ty ku přihlášení. Když povolaný se nepři" 
hlásil do ustanovené lhůty, byl vyloučen z bonorum possessio a tato de" 
ferována následujícím třídám povqlaných, jedné po druhé ve lhůtách po 
sobě následujících (sueeessorium edietum). 

V klasickém právu, podle kterého bonorum possessio mohla se do" 
stati i osobám, které pouze praetor povolával k dědictví, ne zároveň ius 
civile, měla bonorum possessio povah u přímé universální sukcesse na případ 
smrti podle práva praetorského. Kdo byl obdržel bonorum possessionem, 
formálně nebyl heres, ale prakticky a materielně byl v každém směru loeo 
heredis. Bonorum possessor, jsa universálním sukcessorem zemřelého jen 
podle práva praetorského, nabyl k věcem zůstavitelovým pouze bonitár" 
ního vlastnictví a byl z pohledávek a dluhů zůstavitelových věřitelem a dluž" 
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níkem pouze iure honorario. I byly civiles actiones, příslušející zůstavite" 
telovi nebo proti němu, propouštěny bonorum possessorovi nebo proti němu 
jako actiones utiles, podrobněji jako actiones ficticžae (s fikcí, že bonorum 
possessor jest heres). Též byla v právu klasickém krom toho, že zůstalo 
interdictum Quorum bonorum spojeno i na dále s bonorum possessio, za., 
vedena pro bonorum possessora pravá universální žaloba, která podle ob., 
doby civilní universální žaloby dědické (hereditatis petitio) neobmezovala 
se jako interdictum Quorum bonorum na corpora heredžtaria a byla na~ 
zvána hereditatis petitio possessoria. 

Protiva mezi hereditas a bonorum possessio potrvala sice ještě za po~ 
zdější doby císařské a zachovala se i v Justinianově právu, ale pozbyla 
tu již skoro . úplně své původní příkrosti. Prakticky lze, nehledíme~li 
k některým vedlejším účinkům, pokládati oba systémy práva dědického za 
splynulé v jediný. Ba též co do pojmu stalo se splynutí obou, jak 'se zračí 
v tom, že od dob Diokletianových se stalo obvyklým oba druhy dědické 
posloupnosti označovati jediným výrazem »successio«. Tím odpadla bo~ 
norum possessio sine re. 
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HLAVA DRUHÁ. 

JEDNOTLIVÉ PŘÍPADYSUKCESSE 
MORTIS ·CAUSA. 

I. POSLOUPNOST ZÁKON N Á. 

§ 246. 
. '--.../ 

POVŠECHNÉ O ZÁKONNÉ POSLOÚPNOSTI 

DĚDICKÉ. 

K dědické posloupnosti zákonné povolávají se především a hlavně 
pří b u zní zůstavitelovi. Staré ius cžvile činí zákonnou posloupnost dě~ 
dickou (hereditas legitima) nave~krz závislou na a g na c i. T eprve praetor~ 
ské právo povolávalo k dědictví ab infestato (bonorum possessio intestati) 
též k o g n á t Y zůstavitelovy, ale zpravidla teprve po všech jeho agnátech. 
Senatuskonsulty za ' principatu a císařskými konstitucemi pak byla při dě~ 
dické posloupnosti zákonné udílena přednost víc a více třídám kognátů 
před agnáty. Konečně bylo v nejnovějším právu Justinianově (novelou 
118) zákonné právo dědické též v zásadě připjato výhradně ke kognaci. 
Za druhý, zpravidla teprve po příbuzenství účinný důvod . zákonného po~ 
volání k dědictví bylo uznáno man žel st v í. Zvláštním způsobem byla 
upravena intestátní posloupnost dědická po osobách, které byly pro ~ 
p u š tě n y z otroctví nebq ex causa mancipii. Jmenovitě stál tu patronus 
nebo quasi patronus na místě agnátů propuštěného. 

Povolání k dědické posloupnosti zákonné počíná působiti tou dobou, 
kdy jest rozhodnuto, že nemá místa povolání z testamentu, tedy, neza~ 
nechal~li zůstavitel platného testamentu, okamžikem smrti jeho, jinak tou 
dobou, kdy zůstavený platný testament stal se neúčinným. Při sukcessivní 
delaci napadá dědictví později povolanému, teprve když před ním po~ 
yolaný nenabude dědictví. V době, kdy dědictví se deferuje, musí v po~ . 
volané osobě býti uskutečněn příbuzenský poměr, ke kterému zákon připíná 
povolání k posloupnosti dědické. 

529 



§W; 
LEGITIMA HEREDIT AS. 

Podle starobylého práva obyčejového jsou zákonnými dědici osoby, 
~r~zené na svobodě, nejprve její sui heredes. Zákon XII tabulí povol~ní 
JejIch přímo nenařizuje, nýbrž je, jako by se samo sebou rozumělo, předo< 
pokládá. Pro ten případ, že tu nejsou sui heredes, povolávají se zákonem 
XII tabulí agnati zůstavitelovi, není~li agnátů, gens jeho. 1 

I. Sui heredes jsou ty osoby, které byly otcovské nebo manželské 
moci .z~st~vitelov,ě : době jeho smrti .podrobeny v ten způsob, že stávají 
se S.Ul lUrzs smrtI Jeho nebo tím, že majetník moci, spojující je se zů~ 
stavItelem, ubude před zahájením intestátního povolání. Krom těchto náleží 
mez~ ~ui he:~des též ty osoby, které · by byly. v době smrti zůstavitelovy 
mOCI Jeho prImo podrobeny, kdyby skutečnostI moc otcovskou zakládající, . 
kter~ teprve po smrti zůstavitelově nastaly, byly se udály již za jeho živo~ 
?~~í.2 ~ řečenéh~ se dává, že po ženě nemůže nikdo děditi jako suus heres 
JeJI. S.Ul. heredes JSou povoláni k dědictví vesměs, nehledíc k tomu, v jakém 
stupnI JSou spřízněni se zůstavitelem . Ale dědictví se dělí mezi ně podle 
kmenů (in stžrpes), t. j. sui heredes druhého a dalšího stupně obdržují 
dohromady onen podíl, který by byl připadl na jejich otce nebo manžela . 
kdyby se byl dostal k dědictví. 

II. Mezi a g n á t Y povolává se k dědictví pouze proximus agnatus. 
Tímto výrazem XII tabulí jest rozuměti ty, kdož jsou zůstavitelovými 
agn'áty, co do stupně nejbližšími v té době, kdy nastoupení delace ab 
intestato jest rozhodnuto. Na předním místě mezi agnáty povolávají se 

. tedy consanguinei, t. j . agnátští sourozenci. Po ženě, ježto tato nemá nio< 
žádných sui heredes jsou vůbec prvními heredes legitimi. N ěko1ik nejbližších 
agnátů stejného stupně obdržuje dědictví rovným dílem (podle hlav, dě", 
lení in capUa), byť i různým kmenům náleželi počtem nerovným. Z agnátů 
pohlaví žen s k é h o povolává se, jak teprve republikánská . interpretatio . 
provedla ratione Voconiana , t. j. směřujíc jako lex Voconia k omezení 
bohatství žen, pouze sestra zůstavitelova (consanguinea). Rovně s ní dědí 
matka jeho, pokud jako uxor in manu otce jeho byla proti zůstavitelovi 

I) Cautum est lege duodecim tabularum : »Si intestato moritur, cui suus heres nec 
escit, agnatus proximus familiam habeto ,« Ulp, 26, 1. - Si agnatus defuncti non sít, 
eadem lex duodecim tabularum gentiles ad hereditatem vocat his verbis : »Si agnatus 
nec es cit, gentiles familiam habento.« Col!. 16, 4, 2. Ulp. 

2) Jsou to podrobněji ti, kdož teprve po smrti zůstavitelově se narodili CP o s t u m 1)
. ~eb~v vrátili z ,válečného zajetí nebo byli propuštěni ex prima secundave mancipatione. 

Jesthze by bylI se dostali pod přímou moc zůstavitelovu, kdyby se byli ještě za života 
jeho narodiH, ze zajetí vrátili atd. 
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sororis loco. Ostatní agnátské příbuzné však jsou vyloučeny za všech 
okolností. Při muž s k Ý c h agnátech neplatí nijaké obmezení na určité 
stupně . N enabude~1i předem povolaný agnát dědictví, nenastává postupné 
povolání a nepovolávají se již další dědicové, ani nejblíže následuj ící 
agnátové, ani gens. Platíť tu právní řehole : In legitimis hereditatibus 
successio non est (Vlp. 26, 5) . 

III. Zdali dědictví spadalo na gens jako jednotu nebo na jednotlivé 
gentiles, není známo. Gentilické právo dědické dochovalo se sice až na d obu 
Augustovu, ale za G aja bylo, jako ius gentilicium vůbec, již úplně odstraněno 
právem obyčejovým . 

§ 248. 

BONORUM POSSESIO INTESTATI. 

I. Praetorské edictum povolávalo k intestátní posloupnosti dědické 
(bonorum possessio intestati) po zůstaviteli, zrozeném ve svobodě, čtyři 

třídy osob, jednu po druhé. Jsou to: 
1. Třída Unde liberi. V této třídě povoláni jsou dílem sui hered~s, 

dílem ti des cen den t i zůstavitelovi, kt~ří by byli jeho sui heredes. 
kdyby nastalá capitis deminutio nevylučovala jich z agnátské fami1ie zů~ 
stavitelovy. P o ženě nelze tedy nikdy děditi ex edicto Unde liberi. Mezi 
liberi, kteří nejsou sui heredes, náležejí hlavně emancipati a děti, zplozené 
od emancipovaného ,po emancipaci. Dále povolávají se v této třídě po~ 
tomci daní v adopci, předpokládajíc~ že byli ještě za života zůstavitelova 
propuštěni z cizí moci otcovské. Vyloučeni jsou však descendentl daní 
v adopci, kteří jsou v době smrti zůstavitelovy posud členy cizí agnát~ 
ské familie, a emancipované děti adoptivní. Bližší stupeň o sobě nevylučuje 
vzdálenějšího. Ale vzdálenější descendent se povolává pouze, odpadl~li 
bližší, který jest prostředkem mezi ním a zůstavitelem. Mezi několika povo~ 
lanými dělí se dědictví in stirpes. Podle těchto pravidel vylučoval původně . 
jak jest nejpodobnější, v tom případě, když zůstavitel, emancipovav svého 
syna, podržel děti jeho ve své moci, tento emancipatus . svoje děti úplně 
z bonorum possessio Unde liberi. Teprve podle ustanovení, které J u I 'a n 
připojil k ediktu (ex nova clausula, z ediktu de coniungendis cum ,man::: 
cipato liberis eius), měl díl, který by byl připadl synovi emancipovanému. 
kdyby byl zůstal podroben moci, připadnouti z polovice jemu, z polovice 
dětem jeho. 

2. Třída Unde legitimi, t . j. ti, kdož isou právem civilním povoláni 
lK intestátní posloupnosti dědické, tedy pro dobu starší především zase 
sui, po nich proximus ·agnatu~, naposled gentiles. Pro povolání v této 
třídě platí celkem stejná pravidla~ jako při hereditas legitima. 
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3. Třída Unde proximi cognati, t. j. k o g n á t o v é zůstavitelovi -až 
do 6. stupně, ie sedmého sobrino et sobrina natus et nata. Adgnatio 
a pouhá cognatio jsou si tu na rovni. I jsou z a g n á t ů v této třídě po::: 
voláni opětně suž heredes (tito po třetí) a proximus agnatus (tento po 
druhé), po prvé však následující po nejprve povolaném proximus agnatus 
a agnatae ultra consanguinearum gradum. Z pouhých k o g n á t ů jsou 
v této třídě povoláni po druhé liberi, kteří nejsou sui. Teprve po prvé 
povoláni jsou na tomto místě z pouhých kognátů: děti zůstavitelky 
(nechať jsou manželské nebo nemanželské) , mat k a (manželská nebo ne::: 
manželská) zůstavitelova (leč by manželstvím cum manu byla mezi matkou 
a dítětem vznikla agnace) a ostatní pokrevenci zůstavitelovi, kteří jsou 
s ním příbuzni pouze prostřednictvím ženy. Dále jsou v této 
třídě po prvé povoláni ti pokrevní, kteří vystoupili capitis deminutione 
minima z agnátského spojení se zůstavitelem, nenáležejíce do třídy Unde 
liberi, jmenovitě descendenti jeho, kteří byli od něho dáni v adopci a ne::: 
byli z cizí familie emancipatione vyloučeni v době jeho smrti, a potomci 
těchto. Při tom platí " všeobecně, že bližší příbuzný vylučuje vzdálenějšího. 
Mezi několik " stejně blízkých příbuzných dělí se dědictví in capUa. 

4. Třída Unde vir et uxor. Po příbuzných jest povolán na živě zůstalý 
manžel neb manželka, předpokládajíc, že bylo mezi nimi matrimonium 
iustum a trvalo až do smrti. 

II. Kdežto při civilní dědické posloupnosti ab intestato byla naprosto 
vyloučena delace sukcessivní, mělo, co se dotýče bonorum possessionis inte::: 
stati, všeobecně průchod postupné povolání jedné třídy po druhé (t.zv. 
successio ordinum) ve lhůtách se opětujících. Jmenovitě mohla osoba, která 
byla povolána v dřívější a zase v pozdější třídě (jako na př. suus heres, jenž 
jest povolán nejprve mezi liberi, pak mezi legitimi, konečně jako proximus 
tognatus) a opominula v dřívější třídě žádati bonorum possessi~nem, vždycky 
ještě v pozdější třídě, když povolání této nastalo, přihlásiti se k dědictví. 
Zásada postupného povolání vnikla dokonce do tříd. V třídě Unde proximi 
cognati byli, když z nejprve povolaných nikdo bonorum póssessionem nežá:: 
dal, povoláni příbuzní nejblíže následujícího stupně (t. zv. successio gra::: 
duum). Zdali taková successio má místo též v třídě Unde legitimi, tedy 
zvláště, zdali, když proximus agnatus nenabyl bonorum possessionis, " povo::: 
lává se k ní nejblíže následující agnát již v této třídě, nebo teprve v třídě 
U nde proximi cognati, bylo mezi klasickými právníky sporno. 
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§ 249. ) 

ZMĚNY DĚDICKÉ POSLOUPNOSTI ZÁKONNÉ 

ZA CíSAŘSTVí. 

Reforma zákonného práva dědického v době císařské zahájena. byla tím, 
že bylo za principatu matce po dětech a dětem po matce na základě pouhé 
kognace uděleno c i v i I n í právo dědické, které mělo celkem přednost před 
dědickým právem agnátů, a byli pak tito cognati též v příčině bonorum 
possessionis intestati zařaděni již do třídy Unde legitimi. Pozdější zákono::: 
dárství zakročilo podobným způsobem ve prospěchu příbuzných pokrevních 
pobočných. 

1. Senatus cons~ltum Tertullianum, nepochybně z dob Had r i a no::: 
V Ý c h, povolávalo mat k u, když ona, jsouc ingenua, měla ius trium, jsouc 
libertina, ius quattuor liberorum, k dědictví dítěte jak manželského, tak 
i nemanželského, před jeho agnáty. Ale toto civilní dědické právo matčino 
záviselo ještě na tom, že nejsou dědici liberi zůstavitelovi, ani jeho vlastní 
otec, jsa povolán jako quasi patronus, ani frater consanguineus. Pozůstaly:::li 
po zemřelém pouze sorores consanguineae, byla matka zároveň s nimi povo:: 
lána v ten způsob, že připadla sestrám dohromady jedna, matce pak druhá 
polovice. "Dědické právo matčino ex S. C. Tertulliano bylo pozdějšími císař::: 
skými konstitucemi častěji změněno, tu omezeno, tu rozšířeno. J u s t i n i a n 
učinil je naprosto nezávi~lým na ius lžberorum a povolal matku k dědictví 
dítěte též zároveň s bratry jeho pro parte virili. 

2. Ex senatus consulto Orphitiano, učiněného za císařů Ma r k a a K o mlO 
moda r. 187 po Kr. (Orphito et Rufo consulibus), mají děti zůstavitelky, 
manželské i nemanželské, dědické právo zákonné přede všemi agnáty jejími. 
Zákony absolutných císařů bylo též v n ~ k ů m i p r a v n u k ů m proti ascen::: 
dentům matčiným a proti bábě nebo prabábě otcově dáno dědické právo 
ab intestato s různým omezením ve prospěch agnátů, kteréžto omezení úplně 
odstranil J u s t i n i a n. - " 

3. Zákony císařů A n a s t a s i a a J u s ti ni a n a bylo uděleno civilní" 
intestátní právo dědické pouhým kognatským s o u r o z e n c ů m zůstavitelo::: 
vým vedle agnátských, dále též dětem jejich. Podle J ustinianova předpisu 
však obdrželi později plnorodní sourozenci přednost před polorodnými. 
Krom toho bylo od J u s t i n i a n a zrušeno staré pravidlo práva civilního, 
podle něhož legitimae hereditates ad feminas ultra consanguineorum gra::: 
dum non pertinent, takže pohlaví nemělo více činiti rozdílu i mezi vzdále::: 
nějšími agnáty, a bylo připuštěno p o s tup n é p o vol á n í, jež při dědické 
posloupnosti ex senatus consultis Tertulliano et Orphitiano mělo průchod 
již ode dávna, též při dědické posloupnosti agnátů. 
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4. Podle práva klasického měl adrogatus a každý in adoptionem datus, 
dokud trval poměr adopční, civilní i praetorské právo intestátní dědické po 
adoptantovi a agnátech jeho, kdežto po svém pokrevním otci dědil zpravidla 
pouze v třídě Unde cognati. I byl tedy in adoptionem datus, který byl 
emancipován od adoptanta teprve po smrti svého vlastního otce, po pravidlu 
nejen zba.ven úplně dědického práva po adoptatorovi a jeho agnátech, nýbrž 
j vyloučen z bonorum possessio Unde liberi po vlastním otci. To pohnulo 
J u s t i n i a n a k pronikavé změně posavadního práva o adopci . Odtud pouze 
t. zv. plene adoptatus a adrogatus1 měli stejné intestátní právo dědické, 'jaké 
měl v právu klasickém adoptovaný vůbec. Minus plene adoptatus však po~ 
držel dědické právo po vlastním otci a po příbuzných pokrevních. Vedle toho 
n astupoval v děd~ctví po adoptantovi ab intestato jako suus heres, předpo~ 
kládajíc, že adopční poměr nebyl dříve zrušen, neměl však intestátního práva 
dědického po agnátech jeh~, aniž tito po něm. Ba ani adoptantovi nepříslu~ 
šelo vzájemné dědické právo po adoptivním dítěti. 

Adopce, předsevzatá od žen y ze zvláštního povolení císařského, má 
'v zápětí, že mezi osvojeným a osvojitelkou vzejde vzájemné právo dědické 
jako mezi dítětem a matkou. 

5. Děti ne man ž e l s k é zpravidla nemají intestátního práva dědic~ 
kého po svém o t c i a jeho příbuzných aniž tit.o po oněch. Z toho se vyjímají 
podle práva poklasického děti leg i t i m o van é. Z těchto jsou co do práv 
dědických manželským úplně na rovni děti, legitimované per subsequens 
matrimonium nebo per rescriptum principis, kdežto legitimatio per oblatio
nem curiae dává legitimovanému dědické právo pouze po otci, nikoli též 
po jeho příbuzných. J u s ti n i a n pak udělil d ě tem z k o n k u b in y (liberi 
naturales), které se zrodily a byly vychovány v domě zploditelově, intestátní 
právo dědické kš e s t i n ě dědictví jejich otce, jestliže tento . nezanechal ani 
manželských dětí ani manželky. Z oné šestiny musí liberi naturales své matce 
ponechati partem virilem. Stejné právo dědické přísluší navzájem otci v pří~ 
čině dědictví oněch nemanželských dětí. - Po mat c e a jejich příbuzných 
mají děti nemanželské úplně stejná práva dědická jako manželské. 

NOVELA 118. 

1. vývoj práva o zákonné posloupnosti dědické příbuzných zakončil 
Ju stinian r. 543 novelou 118., jíž, zrušiv posavadní intestátní sukcessi, 

1) Nedospělec arrogovaný, který byl emancipován od arrogátora bez náležité pří~ 
činy, má, jak zavedl Antoninus Pius, vedle všech zákonných dědiců právo na čtvrtinu 
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zavedl nový řád příbuzenské posloupnosti dědické, při němž jest rozhodnou 
po zásadě pouhá cognatio. Pohlaví povolaného dědice a zdali příbuzenství 
jest zprostředkováno mužem či ženou, nemělo činiti .rozdílu ." Ale agnatio 
vzniklá adrogatione nebo adoptione plena poskytuje, jako doposud, i podle 
nejnovějšího práva pro dobu svého trvání stejné právo dědické jako cognatio. 
Adrogatus i plene adoptatus mají však nyní plné právo dědické též ve své 
pokrevní rodině a dědí zejména po svém pokrevním otci jako jiní descen~ 
d enti v třídě první. Naopak povolávají se k dědictví po arrogovaném nebo 
plene adoptovaném. vedle sebe s rovnými právy jak příbuzní pokrevní tak 
i adopční. Adoptio minus plena, přisvojení ženou a příbuzenství nemanželské 
zakládají kognátská práva dědická podle zásad dřívějŠích. l 

II. Zevrubněji povolávají se podle novely 118. a dodatečných usta~ 
novení novely 127. Cz r. 547), za zákonné dědice kognáti zůstavitelovi ve 
č t y ř ech tří d ách v ten způsob, že předcházející třída má přednost před 
následující.2 ' 

1. V p r vn í třídě jsou povoláni všichni des cen den t i, nehledíc k tomu, 
zdali v době smrti zůstavitelovy byli v jeho moci nebo v moci jiného nebo 
sui iuris a zdali příbuzenství se zůstavitelem jest zprostředkováno mužem 
nebo ženou. Rovněž nečiní rozdílu pohlaví descendentovo aniž blízkost 
stupně, jenže vzdálenější descendenti jsou vyloučeni, je~li tu bližší des~ 
<:endent, od kterého oni sami pocházejí. Rovně s pokrevnými descendenty 
dědí dítě adoptované. Místo má v této třídě divisiO in stirpes.3 

2. V druhé třídě dědí ascendenti, mezi nimiž rozhoduje blízkost 
stupně, plnorodní sourozenci a děti předemřelých plnorod~ 
n ýc h s o u r o z e n c ů. Na tomto místě jest volán též a d op ta n t, který si 

<:elého dědictví (t. zv. q u a rt a d i v i Pii). Q u a rt a d i v i P i i jest zároveň dílem po~ 
vinným. lm p u b e s ad r o g a t u s a c e man ci pat u s nepovolává se však v onen podíl 
-dědfctví jako sukcessor universální, nýbrž jeho právo na quartu má pouze povahu 
práva obligačního, jenže jemu pro ně přísluší též a cti o fa m i I i a e e rci' s c u n d a e 
u ti li s. Jest tedy vlastně jen zákonným odkazovníkem, ne dědicem. 

1) Nedospělci arrogovanému a pak emancipovanému zachován byl nárok na čtvrtinu 
.dědictví po arrogátorovi (q uarta di vi Pii). 

2) Ve r s u s m e m 'o r i ale s, odnášející se k řádu posloupnosti podle N ovelly 118, znějí : 

, Descendens omnis succedit in ordine primo. 
Ascendens propior, germanus, filius eius. 
Tunc latere ex uno frater, quoque filius ť!ius. 

Denique proximior reliquorum quisque superstes. 

3) Byl~li zůstavitel sám ještě v moci otcovské, dědí po něm jeho pec u I i u m 
·c astrense ve I quasi castrense a' bona adventicia na prvním ' místě rovněž 
·descendenti jeho. Majetník moci podržuje však posavadní právo požívací k bon a a d~ 
v en ticia. Má~li pater familias zůstavitelův ve své otcovské moci též descendenty 
zůstavitelovy, nabývá ke castrense nebo quasi castrense peculium, které oni dědí po zů~ 
stavitelovi, ježto toto se mění nyní v bona adventicia jejich, práva požívacího a správy. 
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zůstavitele přisvojil adrogatione nebo plena adoptione, a žena, která adopl" 
tovala zůstavitele, nikoli však také zůstavitelův adopční otec z adoptio minus 
plena. J sou:::li tu pouze a s cen den t i, ale z různých stran, z otcovské a z ma::: 
teřské, jedni i druzí stejně blízcí, připadá jedna· polovice dědictví rovným 
dílem otcovským, druhá polovice stejným způsobem mateřským ascen~ 
dentům (t. zv. divisio in lineas). Jestliže však nejbližší ascendenti náležejí 
pouze jedné straně nebo nastupují vedle ostatních, v této třídě povolaných 
dědiců, dědí přímo in capita. Mezi s o u r o z e n c e dělí se dědictví vždycky 
in capita. Děti předemřelých sourozenců byly podle novely 118. 
povolány pouze, jestliže nebylo žádného ascendenta. Novela 127. však je 
povolává též vedle ascendentů a sourozenců, přidělujíc jim podíl, který 
by byl obdržel jějich parens. 1 

3. Třetí třída obsahuje polorodné sourozence a děti pře:" 

dem řel Ý c h p o I o rod n Ý c h s o u r o z e n c ů. Co se dělení dotýče, platí 
stejná ustanovení, jako pro posloupnost plnorodných sourozenců a dětí jejich. 

4. Ve čtv r t é třídě zákon povolává všecky o s t a t ní po b oč n é pří::: 
b u zn é, neobmezuje jich na určitý počet stupňů. Mezi nimi má přednost 
bližší stupeň před vzdálenějším, bez rozdílu, zdali příbuzenství jest plno:" 
rodné nebo polorodné. Mezi několik stupněm sobě rovných dělí se dě:" 

dictví in capita. 
III. Není:::li tu kognátů, nlá i podle nejnovějšího práva místo starobylá 

bonorum possessio unde vir et uxor. Ale n u zn é v d o v ě, t. j. vdově, která 
jest indotata a nemá jiných dostatečných prostředků k výživě, propůjčil 
Justinian, předpokládaje, že žila s manželem až do jeho smrti, kromě 
toho též právo k sukcessi v jmění manžela zámožného, jež, nechať jest dě~ 
dicem po manželovi kterýkoliv příbuzný, nastupuje vedle jeho dědické 
posloupnosti. A sice obdrží nuzná vdova zpravidla jednu , čtv r t i n u děl" 
dictví, ale nikdy více, nežli 100 liber zlata. J sou:::li vedle ní dědici děti 
zůstavitelovy, a je:::li jich více nežli tři, přísluší jí pouze pars virilis. 
Jestliže dědící děti zůstavitelovy jsou zároveň její vlastní, obdrží k tomu 
nebo onomu dílu pouze právo požívací, kdežto vlastnictví připadá jejím 
dětem. Nejen v tomto případu, nýbrž i v ostatních právo nuzné vdovy 
není pravým dědickým právem, nýbrž jen právem ze zákonného odkazu. 

IV. S u k c e s s i v n í de I a c e má podle dří věj šího zákona J ustinianova, 
kterým byla jí zjednána plná platnost i na poli práva dědického civilního. 
místo také při nejnovější posloupnosti intestátní. I deferuje se, jestliže 
z nejprve povolaných žádný se nestane dědicem, dědictví vzdálenějším pří:::. 

1) Dědí~li v této třídě otec, v jehož moci byl zůstavitel, pozbývá práva požívacího 
k adventiciím, ježto za to . obdržuje část dědictví plným právem. Ba otec, dědící po 
dítěti zároveň se sourozenci jeho, které má ještě v moci, nenabude ani nového práva 
požívacího k dědickým podílům jejich. 
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bU'zným téže třídy (t. zv. successio graduum). Teprve když v této třídě 
povolaní odpadnou všichni, povolají se osoby, které mají právo dědické 

.v následující třídě (t. zv. successio ordinum). 

§ 251. 

INTEST ATNÍ POSLOUPNOST DĚDICKA 
PO PROPUŠTĚN· Cr". 

I. K dědické posloupnosti intestátní po propuštěncovi, který se byl 
stal propuštěním z otroctví civis- Romanus, povolávají se 

1. z á k o ne m XII tab u lí, nejsou:::li tu sui heredes, na místě 'agnátů, 
jichž libertus míti nemůže, patronus nebo patrona a agnátští descendenti 
. patronovi. Jelikož liberta nemůže míti ani suos heredes, připadá dědictví 
po ní ab intestato vždycky nejprve patronovi. Není:::li žádného majetníka 
patronatu, povolává se gens patronova. 

2. E d i k tem p r a e t o t s kým povolává se k bonorum possessio intestati 
'po propuštěncovi celkem sedm . tříd. Mezi nimi jsou na prvém místě liberi, 
dědí:::li však po propuštěncovi sui heredes, kteří nejsou jeho vlastními dětmi, 

'mohou patronus nebo jeho mužští agnátští des'cendenti žádati polovici dě::: 
dictví. 

Po té povolávají se legitimi, tedy osoby právem civilním povolané, po 
nich proximi cognati. Dále familia patronl (členové familiae patronovy nebo 

,patroniny a kdož by byli jejími členy, kdyby z ní nebyli vyloučeni capitjs 
deminutione), po nichž je na. řadě patronus patroni (item liberi et parentes 
patroni patronaeve), kterážto třída vztahuje se nepochybně kpřípadu tomu, 
když patron zůstavitelův jest sám propuštěncem .. Následuje vir et.uxor a po::: 
sléze jdou cognati manumissoris, omezení na stejné stupně, jako při bo::: 

: norum possessio Unde proximi cognati. 
3. Lex Papia Poppaea ' rozšířila dědická práva z patronatu plynoucí 

.a činila jich obsáhlejší měrou, nežli byly doposud, účastny osoby žen::: 
ského pohlaví, předpokládajíc, že měly žus liberorum. Větších změn nabyla 
zákonná posloupnost dědická po propuštěncovi zase. v poslední době cí::: 
sařské. J u s t i n i a n pak přetvořil ji úplně. Podle jeho řádů dědí ab intestato 
po propuštěncovi jako p r vn í tříd a především vlastní descendenti jeho" 
a to i ti, kteří se narodili otroky, když byli potom propuštěni na svobodu. 
Hned za nimi následují rodiče a sourozenci propu~těncovi. V cl r u h é tříd ě 
j sou povoláni patronus a patrona, za nimi jejich descendenti a po těchto 
zase poboční příbuzní patronovi až do 5. stupně včetně. Tře tí tří d a 
obsahuje pobočné příbuzné propuštěncovy, jako čt vrt á tří d a se vysky::: 
tuje třída Unde vir et uxor. 
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II. Právní osud jmění osob, které, propuštěny z otroctví, se nestaly 
ci'ves Romani, byl upraven takto: 

1. Podle zákona Jun i o v a mělo se k statkům, které zůstavil Latinus 
Iunianus hleděti tak, jako by ona lex nebyla vydána, tedy jako by Latinus 
zemřél, j~a po právu otrokem. Proto spadly pozůstalé statky Latinovy jaks~ 
jako otrocké peculium na manumissora a dědice jeho, třebas tito ne~yh 
jeho descendenty. Senatus consultum ~argia.n~m z r. 4! po K~. ~stanov~lo~ 
že bona Latinorum mají před jinakýmI dědICI manumIssorovyml obdrzetI 
jeho liberi ' podle blízkosti stupně, předpokládajíc, že tito nebyli vyděděni 
nominatim. 

2. ByL,li zemřelý propuštěnec dediticiorum numero, buď nastává dě=
dická posloupnost intestátní jakoby po propuštěncovi jsoucím obč~nen: 
římským, nebo nabývá statků jeho patron iure peculii jakoby po LahnoVI 
podle toho, zdali by propuštěnec, kdyby nebylo bylo té oné osobní vady, 
byl se stal civis Romanus nebo Latinus Iunianus. 

Z a J u s ti n i a n a, kdy zrušeny byly libertas Latina et dediticia, od,. 
padla též právní pravidla zde uvedená. . . ' . 

III. Podle stejných zásad, jako patronus k dědění po propuštěncovl, 
jest k dědictví po občanu ex causa mancipii propuštěnému a~ intestata 
povolán manumissor ex mancipio jako quasi patronus, nec~ať. Jest, parens 
nebo extraneus manumissor. I dědí podle starého práva cIvdnIho po 
e man ci p o van é m, nezanechaL,li suos heredes, manumissor a jeho agnátšH 
descendenti po případě jeho gens. P r a e t o r pak povolával k bonorum 
possessio i~testati po emancipovaném třídy Unde liberi, Unde legitimit 
Unde cognati, Unde vir et uxor a Unde cognati manumissoris. Při bo~ 
norum possessio Unde legitimi platila tu odchylka ta, že když manumissor 
ex mancipio byl extraneus manumissor, edictum povolávalo před ním třídu 
Unde decem personae, t. j. kognáty emancipovaného prvního a druhéh~ 
stupně. Z á k o no d á r s tví dob y c í s a ř s k é omezilo též práva parentls 
manum ssoris, J u s t i n i a n o v a novela 118. pak měla v záP.ětí vú~lné ~ru~ 
šení jejich. Tím pak, že odpadly starobylé formality emanCIpacnl, zmIzeh 
extraneus manumissor a jeho legžtima successio a proto též bonorum pos~ 
sessio Unde decem personae. Po emancipovaném nastává v nejnovéjším 
právu dědická posloupnost intestátní podle obecných pravidel. 
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II. POVOLÁNÍ TESTAMENTEM. 

§ 252. ----, 
POJEM TESTAMENTU. 

1. Testamentum (závěť) jest jednostranné poslední pořízení, které 
obsahuje jmenování jedné nebo několika osob za dědice. V testamentu 
může zůstavitel sice učiniti ještě různá jiná nařízení na případ smrti, jako 
odkazy, manumisse, jmenování poručníka, ustanovení o výchově dětí nebo 
o pohřbu. Ale pouze ustanovení dědice jest tak podstatnou částí testamentu, 
že poslední pořízení jest testamentem jen tím, že obsahuje ustanoven i 
cÍědice , a že ostatní nařízení testamentu jsou platnými pouze tenkráte" 
když ustanovení dědice má platnost: Vis et potestas testamenti ab heredis 
Ínstitutione incipit. (Ulp. 24, 15.) 

II. K platnému testamentu jest pot ř e b í, aby zůstavitel v době p01" 
řízení byl po právu způsobilým činiti poslední pořízení a určjtě si vědom 
této způsobilosti, aby byla zachována určitá, právem předepsaná forma, 
a aby pořízení obsahovalo platné ustanovení dědice. Testament, kterému 
se nedostává některé z těchto náležitostí, jest testamentum non iure factum~ 
iniustum a jest jakožto takové od poč á t k u neplatné (nullum). 

III. R o z s ude k o p I a t n o s t i t es tam e nt u, vydaný ve sporu mezi 
. dědicem testamentním- a zákonným, působí odchylkou od pravidla též 
pro všechny, kdož odvozují právo z testamentu : pro odkazovníky, pro 
otroky testamentem propuštěné a pod., a proti nim. Věřitelové dědictví 
pak jsou oprávněni nastupovati na toho, komu bylo dědictví oním ná::
lezem přiřčeno, nejsou však naň vázáni1 jako se mohou dovolávati též 
smí r u, učiněného o platnosti testamentu mezi dědicem testamentním 
a intestátním. 

§ 253. 

FORMA TEST AMEN TU. -

1. Nejstarší civilní forma testameutu jest dvojí: zřízení calatis comitiis 
nebo in procinctu. Comitža calata, jež svolával a řídil pontifex maximus,. 
konala se k tomu konci dvakráte do roka, a byla vždycky jen comitia' 
curiata . Spolupůsobení kurií při zřizování testamentu záleželo asi jen 
v pouhém osvědčování. Testamentum in procinctu mohlo býti učiněno, 
od vojína přímo před bitvou, když vojsko bylo již se'řaděno ve válečhý 

. šik, nepochybně ústním prohlášením před soudruhy blíže stojícími. 
II. Záhy vešla v užívání třetí civilní forma testamentu, testamentum 

per aes et libram, jež časem zatlačilo úplně obě starší formy. Testamen~ 
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tum per aes et libram bylo vytvořeno asi po zákonu XII tab~lí. Tvůrcem 
jeho byla pravověda, uživší naň ustanoveni zákona XII tabulí o manci:: 
pační nunkupaci »Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, 
žta žus esto« a jeho nařízení »Uti legassit (pater familias) super pecunia 
tutelave suae rei, ita žus esto(. Během času udály se u něho různé proměny . 

Původně záleželo pořizování per aes et libram v tom, že zůstavitel 

)převáděl man c i pac í, nummo uno předsevzatou, celé svoje jmění (familža 
pecuniaque) na důvěrníka (familiae emptor) na případ své smrti a připojil 
k tomu úst n í pro h I á š e n í (nuns;upatio testamenti, testatio), kterým na:: 
řizoval, čeho by z onoho majetku a komu po smrti pořizovatelově poskytl 
f~miliae emptor. Po smrti testátorově pak familiae emptor, jsa v příčině 
pozůstalého jmění loco heredis, byl oprávněn i povinen vykonati poslední 
vůli mancipantovu. ' 

Po čase děla se mancipatio familiae pouze dicis causa a jednal při 
ní familiae emptor, jenž neměl již zaujímati locum heredis, jen jako osoba 
pouhé formality. 1 Nuncupatio, jeŽ i tu ještě po jistou dobu sloužila, jak 
,se zdá, pouze nařizování odkazů (legata) k tíži dědice intestátního, ob:: 
:sahovala konečně celou poslední vůli zůstavitelovu, jmenovitě též ustano:: 
v ení dědice, a toto nyní jakožto podstatnou část testamentu. Této formy 
testamen~u bylo užíváno po celou dobu klasických právníků, když šlo 
o zřízení testamentu úst ní ho (testamentum per nuncupationem facfum). 

Formou civilního testamentu, převládající za klasických právníků, jest 
p í sem n í testament mancipační. Testamentum per scripturam factum 
poskytovalo tu výhodu, že obsah jeho nemusil býti ani uveřejněn ani 
oznámen komu. Vyvinul se tím, že nuncupatio testamenti stala ~e pouhou 
formulí, kterou testátor prohlašoval · ústně obsah testamentní listiny za 
svou poslední vůli. Zevrubněji činilo se písemní testamen,tum klasického 
p ráva v ten způsob, že před pěti svědky a libripendem byl~ předsevzata 
·od zůstavitele nejprve familiae mancipatio nummo uno emptorovi familiae 
,a nato pronesena nuncupatio, kterou testátor potvrzoval listinu testamentní 
.(tabulae testamenti) a o tom osvědčoval se přítomnými. Nato.' byla 
l istina, napsaná kýmkoli - původně dřevěné desky nití ovinuté; na jichž 
vnitřních stranác~, voskem potažených, testamentum bylo vyryto, později 

1) Olim familiae emptor. id est qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis 
10cum optinebat, et ob iď ei mandabat testator, quid cuique post mortem suam dari 
v ellet; nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, 
,a lius dicis gratia propter veteris iuris imitationem familiae ' emptor adhibetur. Eaque res 
Ha' agitur : qui fa cit testamentum, adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus 
civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, man~ 

~ipat alicui dicis gratia familiam suam; in , q ua re his verbis familiae emptor utitur : 
:>}Familia pecuniaque tua endo mandatelam custodelamque meam, quo tu iure testa~ 

m entum facere possis secundum legem publicam, hoc aere«, et ut quidem adiciunt, »aenea" 
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listina papyrová nebo pergamenová - zapečetěna (tabulae obsignatae, 
signatae) od svědků, libripenda a familiae emptora a jména těchto sedmi 
osob k pečetím připsána (adscribere). Datováno testi1ťnentum býti nemusilo. 

Společnou náležitostí ústního i písemného testamentu bylo, že celé· 
jednání zřizovací musilo býti vykonáno »uno contextu«, t. j. za současné 
a neustálé přítomnosti všech osob spoluúčihkujících a nesmělo býti pře", 
rušeno. nijakým úkonem jemu cizím (t. zv. unita s actus). Též k tomu 
i onomu testamentu bylo třeba, aby s věd k o v é a libripens byli osobami 
způsobilými, byli k osvědčení testamentu zvláště vyzváni (teste s rogati) 
a se k němu dobrovolně propůjčili. Nezpůsobilými býti svědky 
posledního pořízení nebo libripendem jsou otroci, osoby nemající testa", 
menti factionem, ženy, nedospělei, na duchu choří, němí a hluší, za marno::
tratníky prohlášení, a ti, kdož jsou spojeni se zůstavitelem nebo s famžlžae 
emptorem mocí otcovskou. Naproti tomu jsou dědic a odkazovník nebo 
osoby, spojené s tím nebo ·s oním mocí otcovskou, způsobilými svědky 
testamentu. 

III. Praetor prohlásil v ediktu, že udělí bonorum possessionem secun:: 
dum tabulas z poslední vůle, o které jest zřízena listina, zapečetěná pe:: 
četmi sedmi svědků (t. zv. p r a e t o r s kýt e s tam e nt). 1 Při zavedení této 
bonorum possessionis měl praetor především . na mysli obecný, pí sem ní 
testament práva civilního, při němž úkon zřizovací končil se zapečetěním 
listiny testamentní sedmi pečetmi. Ale zároveň byla ' oním ediktem vyslo::
vena myšlenka nová, která záhy došla samostatné platnosti. Bylatě bonorum 

. possessio secundum tabulas přislíbena, i když by nebyla úplně zachována 
forma práva civilního, jako když by byla opomenuta familiae mancipatio 
a nuncupatio testamenti. I bylo možné testamentum, které podle práva 
civilního bylo neplatné, oď praetora však bylo uznáváno za účinné. Ovšem 
bonorum possessio udílená z testamentu, při kterém bylo vyhoveno pouze 
náležitostem praetorského, ne zároveň formalitám civilního práva, 'bylo 
po dobu delší sžne re, když tu byl civilní dědic a přivedl své civilní 
právo dědické k platnosti. Teprve podle reskriptu císaře A n t o n i a P i a 
byl ten, komu byla udělena ona bonorum possessio, chráněn exceptione 
doli naproti dědické žalobě civilního dědice zákonného. 

que libra, esto mihi empta« ; deinde aere percutit libram idque aes dat testatori velut 
pretii 10co; deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: »Haec ita ut in his tabulis . 
.cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque vos Quirites testimonium mihi 
perhibetote«; et hoc dicitur nuncupatio; nuncupare est enim palam nominare, et sane 
quae testator specialiter in tabuHs testamenti scripserit, ea videtur generali seÍ'mone 
nominare atque confirmaf(!, Gai. 2, 103. 104. 

1) »Si de hereditate arnbigitur et tabulae testamenti obsignatae non minus multis 
signis guam e lege oportet ad me proferentur, secundum tabulas testamenti potissinÍum 
possessionem dabo.« Cic. in Verr. 2, I, 45, 177. 
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IV. Řádná forma testamentu, která se ustálila za absolutné monarchie 
a přešla' do J u s ti n i a n o v a práva, přiléhala těsně k testamentům práva 
klasického, k testamentu civilnímu a praetorskému. Starobylá mancipatio 
familiae a nuncupatio testamenti ovšem odpadly, ale ze staré formy zbylo, 
že prohlášení testátorovo mělo býti učiněno uno contextu před sed m i 
s věd k y současně přítomnými. Avšak, jak J u s t i n i a n ustanovil, neškodí 
kratší přerušení, které jest způsobeno zřetelem k tělesným potřebám, vy~ 
skytlým se v osobě pořizujícího nebo některého svědka, ba může i na 
místo svědka onemocnělého býti přibrán jiný. S věd k o v é musí zase býti 
,od zůstavitele zvláště dožádáni k osvědčení a dobrovolně přítomni a musí 
míti stejnou způsobilost, jakou žádalo od nich právo klasické. Mezi 
osoby nezpůsobilé k testamentnímu svědectví náležejí nyní též ustanovený 
dědic a .osoby, spojené s oním mocí otcovskou, nikoli též odkazovníci. 

Před .svědky múže zůstavitel zříditi testament ústně nebo písemně. 
K úst ním u zřízení t~stamentu jest potřebí 'pouze, aby testátor prohlásil 
svou poslední vůli ústně před svědky celou a srozumitelným způsobem. 

Pro pí sem ní testament bylo kromě posavadního z a peč e t ě n í listiny 
pečetmi svědků (signatio) a připsání jmen jejich (adscriptio) žádáno 
dsařským zákonodárstvím 4. století, aby svědkové u přítomnosti testáto" 
rově pod e p s a I i listinu svými jmény (subscriptio) , zákonem T h e o ~ 
d o s i a II. (z r. 439) pak,- aby též testátor sám, dříve nežli dá podepsati 
a zapečetiti listinu od svědků, podepsal ji před nimi. Jen když pořizovatel 
psal celý testament vlastní rukou a, že tak učinil, výslovně podotkl v testa~ 
mentu (t. zv. testamentum holographum; protiva t. zv. testamentum allo~ 

graphum), není potřebí jeho podpisu. 
V. V určitých případech platí od ch y I k y od pravidelných předpisů 

o formě testamentu vydaných, a žádá se tu více tu méně ",formalit. 
1. Více formalit žádá se v novějším právu pro testament s lep c ů v. 

Při tom má se přibrati notář (tabularius) nebo alespoň osmý svědek, by 
. přečetl testamentní listinu ostatním svědkům nebo, prohlásiL,li testátor svou 
poslední vůli ústně, tuto napsal. Ta i ona listina musí pak, byvši pode~ 
psána od svědků, býti zapečetěna krom od svědků též ód notáře nebo 
osmého svědka. Přitěžující předpis platí dále pro pí sem n Ý testament 
osoby, která ne d o v e dep s á ti, jelikož tu musí podepsati testament 
místo pořizovatele octavus subscriptor. 

2. Mezi testamenty, při jichž zřízení zachovati dlužno mé n ě formalit, 
a které proto zovou se testamenty p r i v i leg o van é, jest pozorunejhod~ 
nějším testamentum militis,l jež není podrobeno nijakým předpisům co do 

1) Výjimky z obecných pravidel pro testament vojenský stanovil již Julius Caesar 
a po něm je opakovali různí císařové. Od dob Trajanových stala se tato privilegia 

for m y zřízení. Musí však býti zjištěno, že zůstavitel měl vážný úmysl 
projevem svým zříditi poslední vůli. Zejména může vojín učiniti závět 
iure militari tím, že potvrdí starší testament neplatný. Privilegovaný testa~ 
ment vojínův podržuje platnost ještě po celý rok po čestném propuštění 
vojínově, ale propuštěním nečestným stává se ihned neplatným. Podle 
J u s t i n i a n a přísluší privilegia testamentní vojínům pouze, pokud zřizují, 
testament v době polního tažení. Privilegium vojínů vztahuje se též 
k osobám, které, nejsouce vlastními vojíny, jsou jim přidruženy svým 
povoláním, jestliže z~hynou v nebezpečí válečném. 

Jiné privilegované testamenty jsou: 
a) t. zv. testamentum ruri conditum, t . j. testament znzený n a v e n~ 

k o v ě. Při něm stačí přibrati pět svědků. Zřizuje~li se takový testament 
písemně, může ty svědky, kteří psáti neumějí, podepsati jiný svědek, jen~ 
že pak musí obsah testamentu býti oznámen svědkům a musí jej tito po 
smrti pořizovatelově přísežně stvrditi. 

b) Při t. zv. testamentum pesfis tempore conditum, t. j. při testamentu, 
který se zřizuje v době, kdy panuje n a k a ž I i v á ne moc, jest připuštěna 
ta úleva, že netřeba, aby svědkové byli přítomni současně. 

c) Testament, kterým testátor pořizuje pouze ve prospěch svých 
descendentů, t. zv. testamentum parentum inter liberos, nevyžaduje leč 
listiny, ve které jsou napsány vlastní rukou pořizovatelovou doba zřízení, 
jnléna descendentů a podíly, ke který~ jsou ustanoveni za dědice - tyto 
slovy, nikoli číslicemi. Jiných formalit, zejména přibrání svědků, tu po~ 
třebí není. 1 

VI. Nejnovější právo připustilo, by poslední vůle byla prohlášena 
místo před svědky před vereJnym úřadem. Podle . toho he různiti testa~ 
ment s o u k r orný (t. j. zřízený před svědky) a testament ve ř e j n ý . 
Testament veřejný může býti zřízen buď tím, že testátor prohlásí po~ 
slední vůli osobně k protokolu před soudem nebo municipálním senátem 
(t. zv. testamentum apud acta conditum), buď tím, že odevzdá listinu 
testamentní císařovi s písemní prosbou o uschování (t. zv. testamentum 
principi oblatum). 

stálým, v man dat a p ri n ci p i s přejatým předpisem a platila vš'~obe,cně a trvale. Srv. 
Caput ex mandatis: »Simplicitati (se. commilitonum) consulendUJ;n existimavi, ut quoquo 
modo testati fuissent, rata esset eorum voluntas, faciant (commilit(}'~es) testamenta quo 
modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad ,bonorum suorum divisionem 
faciendam nuda voluntas testatoris«. D. 29, 1, 1 pro Ulp. . 

1) Ustanovení jiných osob krom descendentů za dědice jest v takovém testamentu 
neplatné. Odkazy, ve prospěch takých cizích ,?sob nařízené, a manumisse jsou platné 
jen, jestliže zůstavitel, zapsav je vlastní rukou, prohlásil před svědky, "že vše, co jest 
obsaženo v listině, ' jest psáno od něho samého a má platiti. 

543 -



§ 254. 

USTANOVENí DĚDICE. 

1. Hlavním a podstatným, byť i ne nezbytně výhradnýlU obsahem testa~ 
mentu jest u s t a n o ven í děd i c e (heredis .institutio).l Závislost všech 
ostatních ustanovení testamentu na platném jmenování dědice jevila se v kla~ 
sickém právu též v tom, že ustanovení tato byla neplatna, když byla učiněna 
v testamentu před jmenováním dědice.2 J u s t i n i a n , tuto formálnost, že 
heredis institutio musí býti v čele testamentu, odstranil. 

U rčení dědice musilo se státi původně ve formě přímého rozkazu a jazy~ 
kem latinským.3 Teprve podle žákona syn ů K o n s t a n t i na 1. není již 
potřebí přímých slov rozkazovacích, nýbrž stačí i jiné výrazy, ze kterých lze 
s dostatečnou určitostí poznati vůli, směřující k jmenování dědice. I nadále 
nestačí však takové prohlášení, kterým vůle, by někdo byl dědicem, proje::: 
vuje se pouze nepřímo výminkou, přičiněnou k jinému pořízení (positus in ' 
condicione non est positus in dispositione); na př. si quis ita instituerit: »SŽ 
mihi Seius heres non erit« quem non in~tituerat, »Sempronius heres esto(<. ' 
Podle nařízení T h e o d o s i a 11. dovoleno užíti též slov řeckých. Povolaný 
nemusí býti označen svým jménem. Stačí též kterékoli jiné označení jeho, 
je~li jen jím osoba jeho dostatečně určena. Ale je:::li povolaný označen pouze! 
vyrazem potupným, jest ustanovení dědice neplatným. 

V testamentu písemném může ' zůstavitel při ustanovení dědice odkázati 
na jinou -listinu, ve které jest vyjevena osoba dědicova nebo podíl dědický 
(t. zv. testamentum mysticum).5 Není:::li ze slov, ~žitých v testamentu, zřejmo, 

1) Aby zabezpečena byla pravost posledního pořízení, zapověděly Se. Lib o n i d II um , 
z r. 15 po Kr. a pozdější. zákony, by p i s a tel cizí poslední vůle (t e s tam e nt a r i u s) ; 
nepřipsal žádného pořízení, jímž by se zůstavoval prospěch jemu nebo ' osobě, poddané 
jeho moci, jinak by jej stihly tresty leg i s Co r ne I i a e de f a I s i s. Pořízení, napsané 
proti této zápovědi, jest neplatné, na kolik sahá prospěch, poskytnutý jím pisateli . 
Z předpisů těchto vyjímá se a je~t platné pořízení, které pisatel sobě připsal, jestiiže; 
pořizovatel je potvrdil vlastní rukou nebo pisatel jest jediným dědicem zákonným. 

2) Ante heredis institutionem inutiliter legatur, scilicet quia testamenta vim ex 
institutione heredis accipiunt, et ob id velut caput et fundamentum intellegitur totius 
testamenti heredis ÍIlstitutio. GaL 2, 229. 

3) Sollemnis autem institutio haec est: Titius heres esto; sed et ma iam conpro::: 
bata videtur: Titium heredem esse iubeo; at ma non est conprobata: Titium heredem 
esse volo; sed et illae a plerisque inprobatae sunt: Titium heredem instituo, item : 
heredem~facio. Gai. 2, 117. 

4) Illa institutio valet: »fiHus meus impiissimus male de me meritus heres esto« :' 
puer enim heres instituitur cum maledicto. D. 28, 5, 49, 1. Marcian. 

5) Ha scriptum esi-: »quem heredem . codicillis fecero, heres esto«: Titium codicillis 
heredem instituit, eius quidem institutio valet ideo, quod, Hcet codicillis dari hereditas ; 
non possit, tamen haec ex testamento data ' videtur. D. 28, 5, ,78. Pap. 
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kdo má býti dědicem, jest ustanovení neplatné.1 Poslední vůle zůstavitelova 
musí býti prohlášena úp I n á, jinak by neplatila ani ta její část, která byla 
skutečně prohlášena.2 ' 

V ů I e pořizovatelova musí býti u r čit á. Proto jest neplatné pořízení~ 
podle kterého má býti dědicem, koho zvolí třetí,3 nebo pořízení, kterým 
'účinek ustanovení určitého dědice činí se závislým na pouhé vůli třetího. t
Podle staršího práva nemohla býti za dědice ustanovena persona incerta~ 
t. j. osoba, kterou testátor, když zřizoval testament, nedovedl si představiti 
jako určité individuum.5 Sporno bylo, zdali jest platné pořízení, kterým jest 
ustanoveno více dědiců a I t e r na t i vně (Titius aut Seius heres mihi esto) ~ 
a byla též mezi právníky~ kteří pokládali takové pořízení subjektivně alter~ 
nativné za platné, veliká různost mínění o účinku jeho. J u s t i n i a n rozhodl, 
že dědicové nebo odkazovníci alternativně ustanovení mají se pokládati za 
povolané kumulativně. 

Prohlášení zůstavitelovo musí se srovnávati se s k u teč n o u v ů I í jeho 
a jest ustanovení dědice neplatné zejména, jestliže pořizovatel pro m Ý I k u 
v projevu nebo pro o myl ustanovil za dědice někoho jiného, než chtěL 
Nes p r á v n é poj m e n o v á n í ustanoveného dědice nebo jinaké nesprávné 
označení feho nevadí, je:::li jen vůle, aby byl dědicem právě on, vyjádřena vedle, 
toho ještě jiným, a to správným způsobem.6 Udal:::li pořizovatel větší nebo 
menší podíl, než chtěl, platí pořízení pro onen podíl, který vlastně chtě1. 7 

1) Quotiens non apparet, quis heres institutus sit, institutio non valet (quippe 
evenire potet, si testator complures amicos eodem nomine habeat et ad designationem 
sjngulari nomine utatur). D. 28, 5, 63, 1. Modest. 

l) Si is, qui testamentum faceret, heredibus primis nuncupatis, priusquam secundo's ', 
exprimeret heredes, obmutuisset, magis coepissc eum testamentum fa cere quamfecisse 
Varus Servium respondisse scripsit. D. 28, 1, 25. lavol. 

3) ma institutio »quos Titius voluerit« ideo vitios; est, quod alieno arbitrio per,, ' 
missa est: nam satis constanter veteres decreverunt testamentorum iura ipsa per se fit:ma. 
esse oportere, non ex alieno arbitrio pender~. D. 28, 5, 32 pr. GaL 

4) Si quis Sempronium heredem instituerit sub hac condicione »si Titius in Capi::: 
tolium ascenderit«, quamvis non alias heres esse possit Sempronius, nisi Titius ascendisset 
in Capitolium, ef hoc ipsum in potestate sit repositum Titii: quia tamen scriptura non 
est expressa voluntas Titii, erit utilis -ea institutio, atquin si quis ita scripserit: »si Titius 
voluerit, Sempronius heres esto«, non valet institutio. D. 28, 5, 69. Pomp. 

5) Proto je neplatné pořízení, podle kteréhož individualita dědicova má býti určena 
pouze okolností budoucí, jako pořízení »Qu i s q u i spr i m u s ad fu n u s m e u m ve'" 
ne rit, her e s es t 0«. Platným bylo však pořízení , kterým byl ustanoven za dědice »e x 
c o g n a t i s m e i s q u i n u n c s u n t q u i p r i m u s a d fu n u s m e u m ven e r i t«. . 

6) Falsa demonstratio neque legatario nocet neque heredi instituto, veluti si fratrem 
dixerit vel sororem vel nepotem vel quodlibet aliud. D. 35, 1, 33 pro Marcian. 

7) Sed si erravit in parte, puta si, cum dictasset ex semisse aliquem scribi, ex 
quadrante sit scriptus, Celsus posse defendi ait ex semisse heredem fore, quasi plus 
nuncupatum sit, minus scriptum. § 3. Sed si maiorem adscripserit testamentarius vel 
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Okolnost ta, že ustanovení dědice pošlo z vad n é po hnu t k y, činí 

pořízení vadným pouze výjimkou: 
1. U stanovení dědice, které bylo vy n u cen o na pořizovateli výhrůž~ 

kou, jest sice platné iure civili, avšak iure praetorio jest neplatné. 
O myl v po hnu t ce nečinívá ustanovení dědice · neplatným aniž 

naříkatelným. Jen v některých zvláštních případech, ve kterých jest zřejmo, . 
že pořizovatel by bez omylu byl nepovolal toho onoho dědice, přiznávají 
různé císařské konstituce mylné pohnutce účinek na platnost právního jed~ 
nání,ovšem ne všude stejný.l Obzvláště má v případě tom, kde zůstavitel 
zřídil testament, pokládaje zákonného dědice svého, nebo dědice usta~ 
noveného v starší závěti, omylem Zjl zemřelého, tomuto dědici dědictví 

připadnouti, ále tento má splniti odkazy a manumisse, nařízené v (novém) 
testamentu.2 

2. Pro pohnutku, jež dává pořízení ráz nes I u š n é h o, jest neplatná 
captatoria institutio, t. j. ustanovení dědice pod výminkou, že ustanovený 
nebo kdo třetí obmyslí posledním pořízením zase pořizovatele nebo třetího.3 

Pořízení, vylouděné kaptatorickou institucí, jest však platné. Dále bylo 
pravidlo, že legatum, zanechané poenae nomine, t. j. k potrestání dědice jest 
neplatné, vztahováno od klasických právníků, byť i ne bez váhání aniž bez 
odporu, i na jiná poslední pořízení, jmenovitě na povolání spoludědice. 
Avšak J u s t i n i a n zrušil- celé toto pravidlo. 

II. U s t a n o ven í víc e děd i c ů. T estátor může ustanoviti jed noh o 
dědice · nebo víc e děd i c ů, kolik jich chce. Dědic, který jest ustanoven 
jediný a jest tedy povolán samotný k celému dědictví, slove heres ex asse, 
jednotli vý z více ustanovených pak zove se heres ex parte. Pořizovatel může 
·dědicům podíly jejich (partes) , stejné nebo nestejné, určiti přímo, nebo 
jmenovati dědice bez takového určení podílů. 

1. Je~li jmenováno více dědiců, a niž zůstavitel jim byľ přímo u r č i I 
pod í I y dědické (heredes sine partibus scripti), pokládají se zpravidla 

ipse testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante . fore heredem, 
quoniam inest quadrans in semise. D. 28, 5, 9, 2. 3. Ulp. . 

1) Et hOC Tiberius Caesar constituit in persona Parthenii, qui tamquam ingenuus 
heres scriptus adierat hereditatem, cum esseť Caesaris servus: nam divisa hereditas est 
inter Tiberium et eum qui Parthenio substitutus erat. D. 28, 5,42. Pomp. 

~) Cum mater militem filium falso audisset decessisse et testamento heredes alios 
instituisset, divus Hadrianus decrevit hereditatem ad filium pertinere ita, ut libertates 
et legata praestentur. D. 5, 2, 28. Paul. 

3) Improbataesuntinstitutiones illae: "qua ex parte me Tttius seriptum in 
1abulis suis recitaverit, ex ea parte heres esto". D. 34,8,1. lul. - Capta~ 

to ri a s i n s ti t u o nes non eas senatus improbavit, quae mutuis affeetionibus iudicia 
provocaverunt, sed quarum condicio confertur ad secretum alienae voluntatis. D. 28, 5, 
71. Pap. 
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všichni za povolány st e j n Ý m i díly. Jinak jest rozhodnouti, jen když jiná 
vůle testátorova jest patrna. Zejména jest z toho, že několik dědiců jest 
spojeno jednou větou nebo zahrnutím v jednom výraze (heredes coniuncti), 
souditi na vůli zůstavitelovu, že mají obdržeti proti ostatním · dohromady 
pouze jeden podíl.1 

2. 'U r č i I ~ I i testátor pří m o všem dědicům pod í I y2 jejich (heredes · 
cum partibus scripti) , a podíly ty nevyčerpávají celé pozůstalosti, zvětšují 
se poměrně,3 jako naopak, překročují~li celek, se poměrně zmenšují. Odchyl= 
kou odtud má, jak stanovil J u s t i n i a n, v případě tom, že pořizovatel 
povolal nejprve někoho za dědice k celku, potom jiného za dědice k části, 
obdržeti později jmenovaný tuto část dědictví celou, k celku ustanovený pak 
pouze zbytek. 

3. Jsou~li konečně jedněm dědicům podíly vymezeny, ' druhým ne, 
obdržují heredes sine partibus scripti nerozdělený zbytek rovným dílem. 
Jestliže však již dědické podíly těch, kdož jsou cum partibus heredes scripti, 
dosahují celého dědictví nebo je přesahují, platí rčení ex asse fit dupondium, 
t. j. pokládá se za to, že vedle nich ustanoveni jsou heredes sine partibus 
k druhému celku. V případě tom sníží se tedy podíly dědiců, ustanovených 
,cum partibus, na polovici, heredes sine partibus scripti pak obdrží zbytek. 
Kdyby pak dědické podíly určitě vymezené vyčerpávaly dokonce i druhý 
.celek nebo jej převyšovaly a byli tu ještě heredes sine partibus scripti, bylo 
by k těmto hleděti, jako by byli povoláni k třetímu celku, a snížily by se ony 
určitě vymezené podíly na třetinu. Jen v té případnosti neobdrží heres sine 
parte scriptus ničeho z dědictví, které jest vyčerpáno podíly určitými, byl~li 
ustanoven přímo k tomu, co zbude. . 

III. Heredis institutio ex re certa, přes to, že chová v sobě odpor, byla 
udržována v platnosti. Bylo k ní hleděno, jako by nebylo zmínky o omezení 
na určitou věc. V pozdějším právním vývoji byla však kladena vedle toho 
váha více a více na vlastní vůli pořizovatelovu, omezením oním projevenou. 
V té příčině jest rozeznávati tyto případy. ' 

1) »Titius heres esto: Seius . et Maevius heredes sunto,« verum est quod Proculo 
plaeet duos semisses esse, quorum alter eoniunctim duobus datur. D. 28, 5,60, 2. Cels. 
Taková coniunctio je ovšem možná, i když podíly dědiců jsou ciferně určeny. Iulianus 
refert, si quis ita scripserit: »Titius ex parte dimidia heres esto: Seius ex parte dimidia: 
Ex qua parte Seium institui, ex eadem parte Sempronius heres esto«, dubitari posse, 
utrum in tres semisses dividere voluit hereditatem an vero in · unum semissem Seium et 
Sempronium coniungere: quod est verius; sic fiet ut Titius semissem, hi duo quadrantes 
Íerant D. 28, 5, 15 pr. Ulp. 

2) Hereditas plerumque dividitur in duodecim uncias, quae assis appellatione conti" 
nentur, habent aute1m et hae partes propria no mina ab uncia usque ad assem, ut puta haee: 
sextans, qlladrans, triens, quincunx, semis, septunx, bes, doqrans, dextans, deunx, as. I. 2, 14,5. 

3) Z testamentu vojínova nastává však k nezadanému zbytku posloupnost intestátní. 
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L Byl~li ustanoven pouze jed i n Ý ,d ě di c, a to ex certa re, považuje 
se za ustanovena k celému dědictví. 1 J e~li však zjevno, že zůstavitel chtěl 
skutečně omeziti dědice na určitou věc a v čí. prospěch připojil omezení to" 
jest dědic podle pozdějšího práva klasického zavázán, podržev si onu určitou 
věc, vydat! celé ostatní dědictví jako t. zv. odkaz universální (fideicommissum 
heredžtatis) osobě, které jej zůstavitel chtěl poskytnouti, na př. dědici, usta~ 
novenému v dřívějším testamentu, jejž zůstavitel, ustanovuje v nové závěti 
dědice ex re cerla, zároveň potvrdil. 

2. Bylo::,h ustanoveno ně k o I i k děd i c ů, každý ex re certa, pokládají 
se za heredes sine partibus inslituli, tedy , zpravidla za povolány k dědictví 
rovným dílem, cerla res však, ke které byl ustanoven ten neb onen dědic~ 
připadne jemu jako odkaz (t. zv. praelegát). 

3. Byl~li vedle jiných dědiců, ustanovených řádně sžne nebo cum parli~ 
bus, povolán též heres ex re cerla, považuje se i tento především za ustano:: 
vena sine parte, jest však povinen vydati celý svůj dědický podíl jako 
universální odkaz spoludědicům a obdrží pouze rem cerlam jako odkaz 
singulární. J u s t i n i a n rozhodl, že v 'takovém případě mají spoludědic,i 
nabýti ihned přímo dědického podílu dědice ustanoveného ex re cerla, jako 
by byl jim jej již skutečně vydal, a hel"eS ex re cerla býti ihned od počátku 
omezen na rem cerlam, jako by byl prostým odkazovníkem. 

Podobně zachovávala již republikánská pravověda též ustanovení dě~ 
dice excepla re v platnosti, hledíc k němu, jako by bylo učiněno bez o~é 
výhrady. Jen když bylo zároveň zřejmo, v čí prospěch pořizovatel přičinil 
onu výhradu, bylo v to m za císařství spatřováno nařízení odkazu (fideicom~ 
missum), ' mlčky zůstaveného spoludědicům, po případě jiným osobám. ' 

• 
§ 255. 

VEDLEJší USTAN OVENí. 

1. U stanovení dědice lze učiniti závislým na v Ý min c e. 
1. Výminka r o z vaz o v a c í, jejíž splnění by mělo v zápětí, že usta~ 

novený by pozbyl zase dědictví již nabytého, nedopouští se , při usta:: 
novení dědice, hledíc k zásadě »Semel heres semper heres«, a pokládá se, 
byladi jemu přece připojena, za nedoloženou. Ale ovšem lze platně 
učiniti závislým na rozvazovací výmince zrušení delace před nabytím dě: 
dictví, jako' se to děje, ustanovuje~li se heres cum crelione. U stanovení 
dědice pod výminkou o d k I á d a c í jest , platné. J e::li však výminka ta 

1) V testam(!ntu vojínově .připadne však nezadaný zbytek pozůstalosti dědicům 

intestátnÍm, 

nemožná 1 nebo nemravná, pokládá se ~a nepřipojenou. Za nemožno1:1'po:= 
kládá' se i výminka, jejíž splnění , setkává se s obtížemi, jež by bylo ,lze 
překonati jen za poměrů zcela mimořádných. ' 

Výminkám nemravným rovnají se účinkem svým výminky, jimiž po:= 
řizujícL'chtěl patrně sobě stropiti jen posměch z ustanoveného dědice (con:= 
diciones derisoriae) ~ Výminky nes r o v n a 1 é (t. zv. perplexae condiliones), 
t. j. takové, kde výminka a právní účinek na ní závislý sobě odporují, činí 
poslední pořízení neplatným.2 Jestliže byla ustanovení dědice připojena 
·condicio iurisiurandi, t. j. výminka, že dědic přísahou slíbí vykonati, co 
'žádá zůsta,vitel, promíjí se podle praetorského ediktu zpravidla přísaha a po:= 
řízení pokládá se za bezvýminečné, ale dědic musí vykonati jednání, k němuž 
se měl zavázati přísahou. Výminka tu účinkuje jako modus. Dokud ne:= 
vykoná ustanovený dědic jednání, které měl přísežně slíbiti, nepropustí se 
jemu acliones heredilariae. 

2. O tom, čeho jest potřebí, by výminku, přičiněnou ustanovení dědic.e, 
bylo lze pokládati za s pln ě n o u, srv. § 50. Podle toho, co tam uvedeno 
bylo, záleží v té příčině vše na vůli pořizovatelově, jak ji dovedeme určiti 
výkladem. I jest též otázkou výkladu vůle pořizovatelovy, zda výminka musí 
se splniti po jeho smrti nebo stačí, splnila~li se ještě za života jeho.3 ByloAi 
k ustanovení dědice připojeno několik výminek, buďtež splněny všechny, 
leda že by byly uloženy ' a1ternativně.4 Za ustanovena s výminkami a1ter~ 
nativními pokládá se též, kdo byl ustanoven za dědice na různých místech 
testamentu, tu s tou, tu s onou výminkou. Stačí pak, splní~li se z nich jedna, 

' ta nebo ona. Byl::li kdo ustanoven v témž testamentu vícekráte, tu s vý:= , 
minkou; tu bez výminky, platí pouze ustanovení bezvýminečné.5 

Za jistých okolností pokládá se při posledním pořízení nesplněná vý~ 
minka za splněnou. Obzvláště jest výminku smíšenou pokládati za splně~ 

1) Si quis ita institutus sit, si monumentum post mortem testatoris in triduo proximo 
mortis eius fecisset: cum monumentum in triduo perfici non possit, dicendum erit con< 
dicionem evanescere quasi impossibilem. D. 28, 7, 6. Ulp. ' 

2) »Si Titius heres erit, Seius heres esto: si Sdus heres erit, Titius heres esto« 
l ulianus inutilem esse institutionem scribit, eum condicio existere non possit. D. 28, 7, 16. 

3) Condicionum quaedam sunt, quae quandoque impleri possuntetiam vivo testa< 
tore, ut puta )si navis ex Asia venerit« : quaedam, quae non nisi post mortem testatoris 
)si decem dederit«, »si Capitoldum ascenderit«: nam ut paruisse quis condicioni videatur, 
'etiam scire debet hane eondi~ionem insertam : nam si fa to fecerit, non videtur obtem< 
perasse voluntati. D. 35, 1, 2. Ulp. 

4) Si heredi plures condiciones coniunetim datae sint, omnibus parendum est, quia 
unius 10eo habentur, si disiunctim sint, cuilibet. D . 28, 7, S.Paul. 

5) Celsus ait: si te heredem instituero et deinde eundem te sub condicione instituam, 
nihil valere sequentem institutionem, quia satis plena prior 6.tisset. § 2. Sed si plures institu< 
1iones ex eadem parte sub diversis condicionibus fuerint factae, utra prior condicio exstitedt, 
id faciet quod supra diximus, si pure efsub eondicione idem Ínstituatur. D . 28, 5,27,1. 2: Pomp. 
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1. Byl:::li ustanoven pouze jed i n Ý ,d ě di c, a to ex eerta re, považuje 
se za ustanovena k celému dědictví. 1 Je:::li však zjevno, že zůstavitel chtěl 

skutečně omeziti dědice na určitou věc a v čí prospěch připojil omezení to" 
jest dědic podle pozdějšího práva klasického zavázán, podržev si onu určitou 
věc, vydati celé ostatní dědictví jako t. zv. odkaz universální (fideieommissum 
hereditatis) osobě, které jej zůstavitel chtěl poskytnouti, na př. dědici, usta", 
novenému v dřívějším testamentu, jejž zůstavitel, ustanovuje v nové závěti 
dědice ex re eert a, zároveň potvrdil. 

2. Bylo~h ustanoveno několik dědiců, každý ex re eerta, pokládají 
se za heredes sine partibus instituti, tedy zpravidla za povolány k dědictví 
rovným dílem, eerta res však, ke které byl ustanoven ten neb onen dědic~ 
připadne jemu jako odkaz (t. zv. praelegát). 

3. Byl:::li vedle jiných dědiců, ustanovených řádně sine nebo eum partž::: 
bus, povolán též heres ex re eerta, považuje se i tento především za ustano"" 
vena sine parte, jest však povinen vydati celý svůj dědický podíl jako 
universální odkaz spoludědicům a obdrží pouze rem eertam jako odkaz 
singulární.' J u s t i n i a n rozhodl, že v <takovém případě mají spoludědic,i 

nabýti ihned přímo dědického podílu dědice ustanoveného ex re eerta, jako 
by byl jim jej již skutečně vydal, a hetes ex re eerta býti ihned od počátku 
omezen na rem eertam, jako by byl prostým odkazovníkem. 

Podobně zachovávala již republikánská pravověda též ustanovení dě:: 
dice exeepta te v platnosti, hledíc k něml,l, jako by bylo učiněno bez oné 
výhrady. Jen když bylo zároveň zřejmo, v čf prospěch pořizovatel přičin~l 
onu výhradu, bylo v to m za císařství spatřováno nařízení odkazu (fideieom:: 
missum), ' mlčky zůstaveného spoludědicům, po případě jiným osobám. 

§ 255~. 

VEDLEJŠí USTANOVENí. 

I. U stanovení dědice lze učiniti závislým na v Ý min c e. 
1. Výminka r O z vaz o v a c í, jejíž splnění by mělo v zápětí, že usta::: 

novený by pozbyl zase dědictví již nabytého, nedopouští se př:i usta::: 
novení dědice, hledíc k zásadě »Semel heres semper heres«, a pokládá se, 
byla:::li jemu přece připojena, za nedoloženou. Ale ovšem lze platně 
učiniti závislým na rozvazovad výmince zrušení delace před nabytím dě,.. 
dictví, jako' se to děje, ustanovuje::li se heres eum eretione. U stanovení 
dědice pod výminkou o cl k I á d a c í jest platné. Jedi však výminka ta 

1) V testamentu vojínově .připadne však nezadaný zbytek pozůstalosti dědicům 

intestátním. 
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nemožná 1 nebo nemravná, pokládá se za n~připojenou. Za nemožno1:Í 'po:: 
kládá' se i výminka, jejíž splnění , setkává se s obtížemi, jež by bylo 'lze 
překonati jen za poměrů zcela mimořádných. 

Výminkám nemravným rovnají se účinkem svým 'výminky, jimiž po:: 
řizujícL'chtěl patrně sobě stropiti jen posměch z ustanoveného dědice (eon:: 
diciones derisoriae) ~ Výminky nes r o v na 1 é (t. zv. perplexae eonditiones), 
t . j. takové, kde výminka a právní účinek na ní závislý sobě odporují, činí 
poslední pořízení neplatným.2 Jestliže byla ustanovení dědice připojena 
·eondicio iurisiurandi, t. j. výminka, že dědic přísahou slíbí vykonati, co 
lžádá zůsta,vitel, promíjí se podle praeforského ediktu zpravidla přísaha a po:: 
řízení pokládá se za bezvýminečné, ale dědic musí vykonati jednání, k němuž 
se měl zavázati přísahou . Výminka tu účinkuje jako modus. Dokud ne::: 
vykoná ustanovený dědic je~nání, které měl přísežně slíbiti, nepropustí se 
jemu aetiones hereditariae. 

2. O tom, čeho jest potřebí, by výminku, přičiněnou ustanovení dědic.e, 
bylo lze pokládati za s pln ě n o u, srv. § 50. Podle toho, co tam uvedeno 
bylo, záleží v té příčině vše na vůli pořizovatelově, jak ji dovedeme určiti 
výkladem. I jest též otázkou výkladu vůle pořizovatelovy, zda výminka musí 
se splniti po jeho smrti nebo stačí, splnila::1i se ještě za života jeho.3 Bylo:::li 
k ustanovení dědice připojeno několik výminek, buďtež splněny všechny, 
leda že by byly uloženy alternativně.4 Za ustanovena s výminkami alter:: 
nativními pokládá se též, kdo byl ustanoven za dědice na různých místech 
testamentu, tu s tou, tu s onou výminkou. Stačí pak, splnídi se z nich jedna, 
ta nebo ona. Byl-::li kdo ustanoven v témž testamentu vícekráte, tu s vý:: 
minkou, tu bez výminky, platí pouze ustanovení bezvýminečné.5 

Za jistých okolností pokládá se při posledním pořízení nesplněná vý:: 
minka za splněnou. Obzvláště jest výminku smíšenou pokládati za splně::: 

1) Si quis ita institutus sit, si monumentum post mortem testatoris in triduo proximo 
mortis eius fecisset: eum monumentum in triduo perfici non possit, dieendum erit eon. 
dicionem evaneseere quasi impossibilem. D. 28, 7, 6. Ulp. ' 

2) »Si Titius heres erit, Seius heres es to : si Seius heres erit, Titius heres esto« 
Iulianus inutilem esse institutionem seribit, eum eondicio existere non possit. D. 28, 7, 16. 

3) Condicionum quaedam sunt, quae quandoque impleri possunt 'etiam vivo testa. 
tore, ut puta »si navis ex Asia venerit« : quaedam, quae non nisi post mortem testatoris 
»si deeem dederit«, »si Capitoldum aseenderit«: nam ut paruisse quis eondicioni videatur, 
'etiam scire debet hane eondi~ionem insertam : nam si fa to feeerit , non videtur obtem. 
perasse voluntati. D. 35, 1, 2. Ulp. 

4) Si heredi plures eondiciones eoniunetim datae sint, omnibus parendum est, quia 
unius loeo habentur, si disiunetim sint, euilibet. D. 28, 7, 5. Paul. 

5) Celsus ait: si te heredem instituero et deinde eundem te sub eondicione instituam, 
n ihil valere sequentem institutionem, quia satis plena prior 6.lisset. § 2. Sed si plures institu. 
t iones ex eadem parte sub diversis eondicionibus fuerint factae, utra prior eondicio exstitedt, 
i d faciet quod supra diximus, si pure et sub eondicione idem instituatur~ D . 28,5, 27, 1. 2: Pomp. 
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nou, když osoba třetí, bez jejíhož spolupůsobení událost za výminku po:< 
ložená nastati nemůže, odepře svou součinnost.1 Pravidlo to chce jen, by 
byla kladena váha spíše na vlastní' úmysl pořizovatele, nežli na slova jeho, 
připouští tedy jako možný také jinaký výklad. Podle předpisu] ustinia:< 
nova může, byl::li dědic ustanoven pod výminkou, že bude míti děti, spl:< 
nění výminky býti nahrazeno jeho slavným slibem čistoty. -

3. ] e::li dědic ustanoven pod v Ý min k o u o d k I á d a c í, delace dědictví 
nenastává, dokud výminka splněna není. U stanovený musí se dožíti spl:: 
nění výminky, jinak by delace' byla zmařena. Dokud výminka se neroz:: 
hodla, jsou vyloučeni též dědicové intestátní. Praetor udílí dědici, pod 
výminkou ustanovenému, k žádosti jeho již před tím, než výminka se splní, 
prozatímní bonorum possessionem secundumtabulas. Pod výminkou usta:: 
novený jest pak povinen testamentnímu dědicovi, nejblíže po něm násle:: 
dujícímu (substitutovi), dáti jistotu za úplné vydání dědictví v případě 
tom, že výminka by byla zmařena. Nedá::li ustanovený této jistoty, zřídí 
se k opatrování dědictví curator bonorum. 

N ega t i v n á výminka pot e s t a t i v n á, a to toho způsobu, že nemůže 
se splniti než teprve smrtí ustanoveného dědice (na př. »si in Asiam non 
vencrit«), pokládá se již podle práva civilního přímoJa-.Sp!něuOll.,--za.v:áže::.li 
se ustanQvený- dědic sti ulačním slibem ruko' měmi o' ištěn 'm, ,že v dá 
9ědictví i s plody, jestliže by učinil, čeho odle vůle pořizovatelov 1J.f.l:: 
niti neměl. U stanovený, který zřídí tuto jistotu, bude moci nabýti dědictví 
definitivně a bude, jestli později přece jen nesplní výnlinky, k vydání dě:: 
dictví zavázán pouze obligačně ze slibu stipulačního. Zřízení to vynalezl 
Mu'cius Scaevola, nejspíše Q Mucius, konsul r. 95 př. Kr. Odtud 
jméno Muciana cautio (satisdatio). Zavedena byla Muciana cautio původ:: 
ně pro legata, teprve později vztažena též na ustanovení dě,Hců. Ze zvlášt~ 
ních důvodů připouští se druhdy cautio tato též při negativních výminkách 
potestativních, jejichž splnění jest možné také již za života ustanoveného 
dědice nebo odkazovníka, jako při výminkách: »si servum hereditarium 
nqn alienaverit«, »si servum non manumiserit«, »sž a liberžs non džscesserit«. 

, Dědic, ustanovený pod negativnou výminkou potestativní, musí plniti Mu:: 
cianovu kauci pouze svým spoludědicům; nikoli však dědicům intestátním. 
Pouze ten, komu bylo zůstaveno něco s ' výminkou, že nevejde v druhé 
manželství, jest, jak ustanovil] ustinian, povinen zříditi kauci dědicům zá:: 
konným. 

11. L h ů t a poč í n a c í a I h ů t a k o n čí c í nepřipouštějí se při usta:: 
novení dědice. Odporují zásadě »Semel heres semper heres« a pOVaZU]l 
se proto, jako by nebyly přičiněny; jediné vojín může je k ustanovení 

1) Na př. »si Seiam uxorem duxero« nec ea velit nubere. 
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dědice připojitI s tím účinkem, že delace počne se teprve od lhůty po,; 
čínací nebo že ustanovený přestane býti dědice,m, nastoupí::li lhůta končící . 

III. ] e::li k ustanovení dědice přičiněn modus, může dědic ke splnění 
jeho býti donucen od spoludědiců actione familiae ere.iscundae, po pH:: 
padě od úřadu, zakročujícího z vlastního vnuknutí. Po případě může se 
dědic, nesplní::li modus, státi za jistých okolností dědictví nehodným. 

§~ 
O SUBSTITUCÍCH. 

Zvláštními případy yýminečného jmenování dědice jsou substitutiones. 
Rozeznávají se substituce obecná, pupil1ární a quasipupil1ární. 

1. T estátor může pro ten případ, že osoba, kterou povolává předem 
k dědictví(institutu~, se nestane d~dicem,1 na jejím místě za dědice usta:: 
noviti druhého, po tomto třetího atd-o U stanovení toho způsobu nazývá 
se substitutio vulgaris nebo in vulgarem casum facta a spravuje se pra:: 
vidly platnými pro jmenování dědice, učiněné pod výminkou odkládací. 

' Výminkou, pod kterou se ustanovuje substitutus (neres secundo gradu 
scriptus), bývá, ,že institutus (heres primo gradu scriptus) nestane se dě:: 
dicem, buď že nebude ch títi dědictví nebo nebude moc i jeho nabýti.2 

Splnění jejího musí substitut se dožíti. 
Zůstavitel může jednotlivému institutovi ustanoviti zároveň více sub:: 

stitutů nebo naopak více institutům jediného substituta. Institutovi 'mohou 
býti za substituty ustanoveni ti, kdo' jsou zároveň s ním instituti. Zvláště 
lze substituovati všechny spoludědice sobě navzájem (substitutio reciproca). 
zejména stručně povšechným výrazem »eosque invicem substituo« (t. zv. 

l) V testamentu vojenském lze ovšem ustanoviti substituta i pro ten případ, že 
by. institutus zemřel stav se již dědicem. 

2) S u b s t i t u t u s bude vyloučen zpravidla, nejen když i n s t i t u t u s sám se stane 
dědicem, nýbrž i když i n s t i tu t u s, uvázav se v dědictví, nabude jeho ne pro sebe, 
nýbrž pro toho, jehož moci jest podroben. Srv. Si servurri alienum quis patrem familias 
arbitratus heredem scripserit et, si heres non esset, Maevium ei substituerit isque servus 
iussu domini adierat hereditatem, Maevius in partem admittitur. illa enim verba »)si' 
heres non erit« in eo quidem, quem alieno iuri subiectum esse testator scit, sic acci" 
piuntur: si neque ipse heres erit neque alium heredem effecerit: in eo vero, quem 
patrem familias esse arbitratur, illud significant: si hereditatem sibi eive, cuius iud 
postea subiectus esse coeperit, non adquisierit, idque Tiberius Caesar in persona Parthe"" 
nii servi sui constituit. 1. 2,15,4. Naopak bude zase povolán substitutus, jestliže 
i n s t i t u t u s se stane sice dědicem. ale nabytí dědictví bude zase zrušeno na př. b e n e::: 
ficio abstinendi nebo in integrum restitutione. Pořizovateli jest ovšem volno, 
omeziti substituci na jednotlivý z těchto případů nebo ji učiniti závislou ještě na jině 
výmince. 
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-substitutio breviloqua seu compendiosa). Spoludědicové substituovaní mají 
obdržeti uprázdněný podíl, jim připadající, podle stejného poměru, jako 
jsou k dědictví povoláni jakožto instituti. J e::li však vedle nich us,tanoven 
.substitutem ještě. někdo jiný, který není instituován, vyloučí se pro něho 
z uprázdněného podílu pars virilis, zbytek pak rozdělí se mezi spoludě:: 
di ce podle poměru jejich podílů institučních. Jestliže jest substituován dě:: . 
dicovi jeho spoludědic a tomuto další substitut, pokládá se tento za sub:: 
stituovaného předcházejícímu substitutovi nejen pro jeho podíl substituční, 
nýbrž i pro podíl instituční. K tomu se odnáší řehole našich právníků: 
substitutus substituto est substitutus instituto. Řehole ta má ještě jiný smysl. 
Znamená též, že je::li kdo ustanoven za substituta vzdálenějšího stupně, 
pokládá se za substituovaného nejen přímo předcházejícímu substitutovi, 
nýbrž i samému institutovi, takže, odpadnou::li všichni předchozí, nebude 
na tom záležeti, v jakém pořádku odpadli, a bude tedy vzdálenější sub:: 
stitutus povolán též v tom případě, když odpadne nejprve přednější sub:: 
.stitutus a teprve po něm institutus. 

II. Pupillaris substitutio jest ustanovení, kterým pater familias usta:: 
novuje dědice svému nedospělému dítěti pro ten případ, že by dítě, stavši 
,.se' jeho smrtí sui iuris a nabyvši tak dědictví, zemřelo v nedospělosti.1 Starší 
právo vycházelo tu z té myšlenky, že pater familias, nařizuje pupillární sub:: 
'stituci, ustanovuje sobě samému druhého dědice. Odtud pochází nejen název 
substitutio, nýbrž i nejedno podrobnější pravidlo o pupillární substituci, 
které dochovalo se z práva staršího do doby klasické,2 kdy již panoval názor, 
že pořízení tohoto obsahu jest vlastně testamentem o dědictví dítěte, jejž 
zřizuje pater familias za dítě. Jmenuje se proto též přímo testamentum 
pupillare. Pupillární substitut, jsa ' ustanoven za dědice dítěte, jest pak po:: 
v olán děditi i ono jmění jeho, které tomuto nebylo zanecháno od otce, 
jmenovitě jmění, kterého dítě nabylo teprve po smrti otcově. Ba pater 
familias může ustanoviti pupillárního substituta též dítěti od něho vy:: 
děděnému. . 

Podrobnější pravidla o pupillární substituci jsou tato: 

1) Liberis nostris impuberibus, quos in potestate habemus, non solum ita substi~ 
:i uere possumus, ut si heredes Don exstiterint, alius nobis heres sit; sed eo amplius ut 
etiamsi heredes nobis exstiterint et adhuc impuberes mortui fuerint, sít eis a1iquis heres, 
velut hoc modo: )Titius fi1ius meus mi hi heres esto, si filius meus mihi heres non 
erit sive heres erit et prius moriatur, quam in suam tutelam venerit, tun~ Seius heres 
. esto.« quo casu siquidem non extiterit heres filius, substitutus patri fit heres: si vero 
heres extiterit filius et ante pubertatem decesserit, ipsi filio fit heres substitutus. GaL 
2, 179. 180. 

2) Zejména vysvětluje se oním starším názorem, že pat e r fa m i I i a s, zamýšleje 
naříditi pupillární substituci, musí sobě samému dědice jmenovati, a pravidlo, že pupi1~ 
lárni substitut, který jest ne c e s s a r i u s her e s po otci, jest jím též po pupillovi. 
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1. Substituci pupillární může zříditi nedospělému pouze pater familias 
. jeho a může tak učiniti pouze pro ten případ, že nedospělec smrtí jeho 

se stane suž iuris. Vyhledává se tedy k platnosti pupillární substituce, aby 
pupillus byl podroben otcovsk~ moci pořizovatelově, a to v době smrti 
jeho a tu bezprostředně. Substitutio pupillaris stane se tedy neúčinnou ~ 
jestliže pupillus zemře před pořizovatelem nebo vystoupí za jeho života 
z jeho moci jiným způsobem. Ale substitutio pupillaris může býti platně 
nařízena také pro dítě, narozené tepr.ve po smrti pořizovatelově, jestliže 
by, kdyby se bylo narodilo dříve, bylo v přímé moci jeho. Dostane::li 
se pupillus po smrti pořizovatelově arrogací v otcovskou moc jiného, za~ 
chová se substituce pupillární nicméně v platnosti co do jmění, které arro::: 
govaný by měl, kdyby adrogatio se byla nestala. 

Pupillární substituci lze zříditi pouze na ten případ, že pupillus zemře~ . 
nedosáhnuv dospělosti, nebo že zemře, nedosáhnuv určitého nižšího stupně 
věku. J e::li nařízena na ten případ, že by pupillus zemřel teprve po do~ 
sažené dospělosti, stane se přece neplatnou jeho dospělostí. 

2. Substitutio pupillaržs vyžaduje, aby pater fainilias ustanovil též sobě 
samému dědice. Pupillární substituci může pater familias zříditi buď ve 
svém vlastním testamentu nebo zvláštní závětí, zřízenou třebas později. 1 

Avšak i v té případnosti, když byla zřízena zvláštním kšaftem, zejména zvlášt~ 
ní listinou (tabulae secundae), pro sebe zapečetěnou, pok;ládá se testamentum 
pupillare přece jen za pouhou část testamentu otcova (tabulae primae) 
a jest neplatné, kdykoli testamentum otcovo jest neúčinné.2 Aby pater 
familias ust~novil sobě za dědice pupilla, potřebí není. I když pupil/us 
jest ustanoven v otcovské závěti dědicem, postihuje pupilIární substituce 
též veškeré ostatní jmění pupiIlovo. Jen adrogator může arrogovanému 

. nedospělci zříditi pupillární substituci pouze pro to jmění, které pupillus 
obdržel od něho nebo od jeho přátel a příbuzných. 

3. Ode dávna bývala velmi obvyklou substitutžo . duplex, t. j. substi .. 
tuce obecná, spojená se substitucí pupillární.3 Již za republiky, na počátku 
1. století př. Kr., bylo v proslulé rozepři právní (causa Curiana), konané . 

J) Ceterum ne post obitum parentis. periculo insidiarum subiectus videretur pu"'
pillus, suhstitutionem separatim in inferioribus tabulis scribimus, easque tabulas proprio· . 
lino propriaque cera consignamus, et in prioribus tabulis cavemus, ne inferiores tabulae: 
vivo filio et adhuc inpubere aperiantur. GaL 2, 181. . 

2) Pupillární substituce, nařízená od vojína, jest platna, i když vojín nezřídil tes :: 
tamentu sobě samému, a nepozbývá platnosti tím, že vlastní testament vojínův nedojde 
účinku. 

3) Heredis substitutio' est aut simplex, veluti: »Lucius Titius heres esto: si mih t 
Luch.is Titius heres non erit~ tunc Seius heres mihi esto«: aut duplex, veluti »filius 
meus heres mihi esto: si heres non erit, sive erit et intra pubertatem decesserit, tunc 
Gaius Seius heres mihi esto«. D. 28, 6, 1, 1. Modest. 
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před soudem centumvirálnim, zastáváno (od řečníka L. Licinia Krassa proti 
Q Muciu Scaevolovi), že ustanovil::li testátor někoho za substituta pupil:: 
lárního, má se pokládati za to, že chtěl jej povolati též za substituta vul:: 
gárního pro ten případ, že by pupillus dědictví ani nenabyl. Konstitucí 
císařů Ma r k a a Ve r a bylo pak rozhodnuto všeobecně, že nařídil::li te:: 
státor pouze jednu substituci, tu neb onu, jest k ní hleděti, jako by byla 
zahrnuta v ní též druhá. Jestliže pak pater familias , ustanoviv za dědice ně:: 
kolik nedospělých dětí, je sobě substituoval navzájem, mají touto vzájemnou 
substitucí, jak ustanovil císař Ant9nius P i u s, jmíny býti oboje substituce. 

III. Privilegiem císařským může pater familias obdržeti dovolení, aby 
ustanovil dědice svému dítěti, které jest sice dospělé, ale pro němotu , 

hluchotu, duševní chorobu a pod. není způsobilé k zřízení testamentu. Také 
tento dědic slove substitutus. Testamentum, zřízené takto od majetníka moci 
otcovské, pozbude platnosti, jestliže dítě stane 'se způsobilým k pořizování 
nebo se narodí onomu suus heres. 

Podle konstituce J u s t i n i a n o v y může a s cen den t, aniž musí 
zvláště si vydobýti privilegia, svému na mys I i ch o r é m ude s cen den:: 
t o v i ustanoviti dědice pro ten případ, že by descendent zemřel, nenabyv 
'Zdravého rozumu. Toto ustanovení dědice choromyslnému descendentovi 
zove se u nás substitutio quasi pupillaris nebo i exemplaris. K platnosti 
j ejí jest potřebí, aby ascendent ji nařizující zanechal descendentovi choro:: 
myslnému díl povinný. Pořizovatel však nemusí míti choromyslného ve 
své moci otcovské. Substituta musí voliti z descendentů na duchu zdra:: 
vých onoho choromyslného nebo, kdyby těch nebylo, ze svých vlastních 
descendentů na 'duchu zdravých; teprve, když ani , těch není, může usta:: 
Doviti , kohokoli. 

§ 257. 

JAK SE TES T AMENT ZR UŠ UJE. 

Testament původně platný pozbude p o zdě j i platnosti : 
1. tím, že pořizovatel sám jej zruší prohlášením z měn ě n é v ů I e, čímž 

t estament stává se testamentum ruptum: Vůlí testátorovou může testamen~ 
b ýti zrušen každé chvíle. Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae 
supremum exitum. (D. 34, 4, 4. U I p.) I kdyby zůstavitel v testamentu 
zvláště prohlásil, že pozdější změna jeho vůle nemá platiti (t. zv . clausula 
d erogatoria), nebo volnosti nového pořizování se zřekl smlouvou, učiněnou 
s ustanoveným dědicem, není tím vázán.1 

l) Nemo eam sibi potest legem dicere, ut a priore {voluntate) ei recedere non 
liceat . D. 32, 22 pr. Hermog. 
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.. 
L Podle starého práva civilního mohl testátor testament zrušiti pouze 

2 říz e ním t e s tam e n tun o v é h o. Zřízením nového platného testamentu 
zrušuje se starší nezbytně, nechať zůstavitel projevil vůli z:r;ušovací čili nic, 
a nadobro, byť i v novém testamentě bylo pořízeno pouze o části dědictví, 
zejména v něm byl ustanoven jediný dědic ex re certa. I když zůstavitel 
prohlásil v pozdějším testamentu, že chce, by udrženo bylo v platnosti 
t es'tamentum dřívější , zrušuje se toto nicméně, 1 jenže ustanovení jeho za:: 
chovávají se podle práva doby císařské jako fideicommissa : Aby jím mohl 
býti zrušen testament dřívější, nesmí pozdější testamentum býti neplatným 
hned od začátku.2 Starší testament zrušený novým zůstává neplatným, i když 
nový testament později nedojde právních účinků. Dal::li zůstavitel potvrditi 
(zapečetiti) od svědků současně několik listin testamentních, platí pořízení 
v nich obsažená vedle sebe, jako by byla učiněna jedním testamentem. 

2. Podle práva p r a e t o r s k é h o zrušuje se testament též tím, že tes:: 
tátor vědomě a s úmyslem zrušiti testament odstraní zevní znaky listiny 
t estamentní, zabezpečující pravost a neporušenost její (pečeti, linum), nebo 
zničí celou listinu testamentní nebo vyhladí obsah její. I má pak průchod 
bonorum possessio intestati, která jest cum re proti civilním, v onom testa:: 
mentě ustanoveným dědicům.3 Jestliže listina testamentní nebo pečeti neb 
lžtlum byly zničeny nebo porušeny náhodou nebo osobou třetí , byť i se 
t ak stalo ještě před smrtí pořizovatelovou, nezrušuje se tím testament ani 
iure praetorio. 

Zničí::li zůstavitel pozdější listinu testamentní s úmyslem, aby dřívější 
p ísemný t~stament jeho zase oživl, dojde dřívější testament platnosti iure 
praetorio. , 

3. J u s ti n i a n -odstraniv předpis císaře Hon o r i a, podle něhož tes:: 
t ament pozbyl platnosti pouhým uplynutím deseti let, ustanovil, že testament 
se zrušuje též pří mým o d vol á ním se strany zůstavitele , 4o předpoklá:: 

1) Vojín může však zrušiti pozdějším testamentem jen některá ustanovení staršího 
t estamentu, takže tu může platiti vedle sebe po případě i několik testamentů různého stáří. 

2) Odchylku odtud zavedl Theodosius II. Když zůstavitel, počav zřizovati testament 
písemný, ve kterém. jsou ustanovení jeho dědici intestátní, jeho nedokonal, ale obsah 
listiny jest dosvědčen přísežnou výpovědí pěti svědků, má býti tím zrušeno dřívější 
t e s tam e n t u m, bylo~li v něm pominuto dědiců intestátních, a nastati posloupnost 
intestátnÍ. 

3) Si heres institutus non habet voluntatem, vel quia incisae sunt tabulae vel quia 
ancellatae vel quia alia ratione voluntatem testator mutavit voluitque intesta'to decedere , 

dicendum est ab intestato rem habitu ros eos, qui bonorum possessionem acceperunt. 
D. 38, 6, 1, 8. Ulp. - Heres, qui non habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur. 
D. 44. 4, 4, 10. Ulp. 

1) Testament vojínův mohl býti vždy zrušen pouhým odvolán~m , nechť se stalo 
kterýmkoliv projevem vojínovým. 
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dajíc, že odvolání jest prohlášeno před třemi svědky nebo před úřadem 
k protokol~, a že zároveň od zřízení testamentu uplynulo 10 let. 

II. T estam~nt zrušuje se také tím, že testátora stihlacapitis deminutio 
(testamentum irritum).l Z toho platí podle práva c i v i I 11 í h o ta výjimka, 
že testament válečného zajatce dojde platnosti, vrátí::li se testátor, iure post:: 
lžmi~ii, .zemřel::li však v zajetí, lege Cornelia. Zemře::li totiž zajatec v zajetí, 
zemrel Jako otrok a nebylo lze, aby po něm kdo dědil. V tom zavedla 
z.měnu. lex Cornelia ustanovivši, že zemře::li zajatec ještě v zajetí, má se 
: příčině dědické posloupnosti v jeho pozůstalé jmění vše tak posuzovati , 
Jako by byl nepřišel v moc nepřátel. U stanovení to ro~šířila pozdější římská 
pravověda v zásadu, že k zemřelému zajatci má se vůbec tak hleděti, jako 
by ~yl _zemřel ihned v dO,bě, kdy byl zajat Ct. zv. fictio legis Corneliae) . 
P r a e t o r ,pak udílel bonoru.m possessžonem secundum tabulas, když Zů:: 
stavitel, zřídiv testament, utrpěl sice kapitisdeminuci, ale v době smrti zase 
byl občanem římským a suž iuris.2 Bonorum possessio tato byla v klasickém 
právu sžne re proti civilním intestátním ~ědicům . V případě tom, že testátor, 
který se byl dal ar r o g o vat i po zřízení testamentu, zemřel přece jen jsa 
suž iuris, bylo ještě potřebí, aby on, stav se suž iuris, testament potvrdil 
nějakým způsobem, jinak by měla proti dědicovi, v něm ustanovenému 
a k bonorum possessio se t,áhnoucímu, průchod ex·ceptio do li. Stane~ii '- se 
testátor po zřízení testamentu nezpůsobilým k činům, obz~láště pozbyv 
rozumu nebo byv prohlášen za marnotratníka, nezrušuje se tím testament. 

III. Testament se stává dále neplatným agnatione postumi, t. j. tím, 
že později přibude suus heres, který v testamentu není ani za dědice usta;: 
noven ani řádně vyděděn. Též tu slove testament testamentum ruptum. 
Zemř~:::li však zase postumus, způsobivší ruptionem testamentž, za živpbytí 
testátorova, udílí se dědicovi v onom testamentu ustanovenému bonorum 
possessio, která podle reskriptu Had r i a n o v a jest napr~ti každému 
třetímu cum re.3 

IV. Testament stává se neúčinným tím, že, z dědiců ustanovených 
v testamentu žádný dědictví nenabude (testamentum destitutum neboli 
desertum). 

1) Testament, jímž vojín pořídil o svých statcích kastrenských, nestává se irritum , 
postihne.li pořizovatele capitis deminutio minima. . 

2) Exigit praetor, ut is, cuius bonorum possessio datur, utroque tempore ius testa : 
menti faciendi habuerit, et cum facit testamentum et eum moritur. sed et si quis utroque 
tempore testamenti factionem habuerit, medio tempore non habuerit, bonorum poss~ssio 
secundum tabulas peti poterit. D. 37, 11 , 1, 8. UIp. 

3) Postumus praeteritus vÍvo testatore decessit : licet iuris scrupuIosítate test~mentum 
ruptum videatur, attamen bonorum possessionem secundum tabulas accipere heres scriptus 
potest remque optinebít, ut et divus Hadrianus et imperator noster rescripserunt. D. 28, 
3, 12 pr. Ulp. 

í 
§ 258. 

OTEVŘENí TESTAMENTU. 

I. Na samém počátku doby císařské bylo zavedeno k tomu konci, aby 
byla zabezpečena daň 5% z pozůstalosti, uložená římským občanům lege 
lulia vicesima hereditatium z r. 6 po Kr., úřední otevření testamentů. Tes:: 
tamentum mělo býti otevřeno a přečteno na soudě nebo na berním úřadě 
( in statione vicesimae hereditatžum) za přítomnosti svědků, kteří je byli 
zapečetili, načež měl býti vzat jeho přepis, originál pak zapečetěn úřední 
pečetí a složen v soudním archivu. O celém jednání sdělal se protokol.1 

II. Byl::li zůstavitel zavražděn násilím, měli, jak ustanovila senatus 
consulta Silanianum z r. 10 po Kr. a Pisonžanum (též Neronianum neboli 
Claudžanum) z r. 57 po Kr., všichni otroci jeho, kdož byli poblíže místa, 
kde vražda se stala, též ti, kteří byli od, něho testamentem propuštěni na 
svobodu, býti podrobeni trestnímu výslechu mučením a, nebylo::li pro::: 
kázáno, že nemohli přispěti pánovi ku pomoci, popraveni. Aby provedení 
těchto předpisů bylo úplně zabezpečeno, zejména aby otrokům, propuš::: 
těným testamentem zavražděného, byl prozatím zamezen přístup k svobodě, 
zapovědělo edžctum praetorovo, aby poslední vůle nebyla otevřena a dě:: 
dicové, též intestátní, se neuvázali v dědictví, dokud by ona opatření senátu 
nebyla vykonána. 

III. Praetor prohlásil v ediktě, že každému, komu bude záležeti na 
tom, povolí, aby nahlédl v listinu, obsahující poslední vůli zemřelého a vzal 
si přepis její. Má:::li ji osoba soukromá, jest povinna, žádá::li o to, komu 
na tom záleží, položiti listinu k soudu, aby mohla býti úředně otevřena 
nebo, je:::li již otevřena tak nebo onak, aby bylo lze v ni nahlédnouti 
a přepis její poříditi.2 Zpěčuje::li se držitel listiny ji předložiti, propouští 
se žadateli proti němu interdictum de tabulžs exhibendis. Jako skutečný 
držitel listiny jest zavázán též qui dolo possždere desiit. Nevyhoví:::li ža:: 
lovaný rozkazu interdiktnímu, ' může na něm žalobce požadovati do roka 
post žnterdictum redditum náhrady škody. 

1) Zachován na př. v papyru BGU. 326 (Meyer, Jur. Papyri čís. 25). 
2) Praetor ait: »Quas tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes 

reliquisse dicetur, si hae penes te sunt aut dolo malo tuo factum est, ut desinerent esse, 
Ha easilli exhibeas.« D. 43, 5, 1 pr. 
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III. ODKAZY. 

§ 259. 

LEGATU M. 

I. Odkaz jest poslední pořízení, kterým se poskytuje majetkový pro", 
spěch na podkladě dědické posloupnosti. Legatum est donatio testamento 
relicta. (D. 31, 36. Mod.) Takto poskytnutý majetkový prospěch sám jme", 
nuje se též odkazem. Odkaz předpokládá podstatně a nezbytně dědickou 
posloupnost nebo na místo této nastupující universální sukcessi a jest 
právně účinným teprve, když nastane dědická posloupnost nebo sukcesse 
ji zastupující. Římské právo vytvořilo pro odkazy dvě právní zřízení, le", 
gatum a fideicommissum. VJustinianově právu splynula obě v jedno.1 

II. Legatum pochází ze starého práva civilního a bylo uznáno již 
zákonem XII tabulí (»Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius 
esto«). Může býti podle práva klasického uloženo pouze dědici testament,. 

1) Jiným případem singulární sukcesse na případ smrti jest mor t i s c a u s a do n a t i o. 
Jest to darování, jehož právní platnost závisí na tom, že dárce nepřežije obdarovaného. 
Původní a hlavní případ její jest, že někdo hledě k přítomnému nebezpečí života, v němž 
vězí, daruje s tím předpisem, že vyvázne~li šťastně, dar nemá platiti. Později bylo za 
do n a ti o mor t i s . c a u s a pokládáno též obdarování, které někdo učinil ne v nalt 
havém nebezpečí života, nýbrž pomýšleje jen vůbec na budoucí smrt a chtěje, aby 
platilo, jen když on nepřežije obdařeného. Též v tom případě může do n a ti o od dárce 
libovolně býti odvolána, vyjmouc, že by se byl toho zvláště zřekl. 

Darování na případ smrti uskutečňuje se stejným způsobem, jako darování mezi 
živými. Běží.li, což jest hlavním případem, o darování věc i, bývá tato mnohdy i hne d 
převedena ve vlastnictví obdařeného (mancipatione, tr aďitione). Dárce, 
když unikl hrozící smrti nebo přežil obdařeného, má pak proti němu o vrácení daro~ 
vaného condictionem (sc. causa data causa non secuta), nebo jestližebylda" 
rovanou věc převedl na obdařéného man ci pat i o n e f i d u c i a e c a u s a nebo stipuloval 
vrácení její, a cti o ne m f i d u c i a e nebo žalobu ze stipulace. Provede~li se však daro", 
vání v ten způsob, Že se převádí vlastnictví ' věci na obdařeného pod o d k I á d a c í vý~ 
minkou, že dárce jeho nepřežije, stane se obdařený vlastníkem darované věci teprve 
v době úmrtí dárcova. Konečně může dárce, jak se podobá teprve v nejnovějším právu , 
vlastnictví převésti na mor t i s c a u s a obdařeného pod výminkou r o z vaz o va cí, takže 
vlastnictví spadne samo sebou zpět na dárce, jestliže obdařený zemře před ním. - N a 
darování na případ smrti byla postupem času vztažena téměř všechna pravidla, platíd 
pro odkaz, s nímž má ono stejný účel. Nicméně liší se donatio mortis causa od 
odkazu podstatně tím, že jest smlouvou, učiněnou s obdařeným, a může býti učiněna 
platně též od osoby, která není způsobilou učiniti poslední pořízení (od nedospělého 
tu t o r e a u c t o r e, od poddaného syna z pekulla se svolením otcovým). Dále nen í. 
účinek její závislý na nastoupení dědické posloupnosti, a nezpůsobuje ona, i kdyby 
darováno bylo celé jmění, nikdy sukcesse universální. 
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nímu1 a jest vždycky poskytnutím majetkové hodnoty k tíži dědictví sa~ 
mého. Legatum mohlo býti nařízeno původně pouze v t es tam e n t u~ 
v tomto pak teprve po jmenování dědice, za principatu pak též v ko~ 
dicilu, potvrzeném testamentem. Nařízeno musilo býti jazykem latinským 
a určitými slovy rozkazovacími. Podle slovných formulí byly roZeznávány 
čtyři druhy legátů, mající každý své zvláštní podmínky a právní účinky~ 
a to legatum per vindicationem, per damnationem, sinendi modo a per prae~ 
ceptionem. 

1. Legatum per vindicationem, nejs~arší to forma odkazu, uznaná již 
zákonem XII tabulí, nařizovalo se formulí »do lego«, na př. »Titio hominem 
Stichum do lego«. Odtud zváno bylo též do=lego~legatum. Dostačila však 
také slova »sumito«, »sibi habeto« nebo »)capito«. Legátem tímto odk~ 
zoval zůstavitel věc nebo služebnost s tím účinkem, že uvázal~li se dědic 
v dědictví, kviritské v I a st nic tví věci nebo civilní služebnost bez d a l~ 
š í h o spadly na legatáře, takže tomu pak příslušela k provedení odká~ 
zaného práva přímo vindicatio rei nebo servÍtutis. Proto bylo legatum 
per vindicationem platné pouze, když odkázaná věc byla v kviritském 
vlastnictví zůstavitelově, a to nejen v době jeho úmrtí, nýbrž, vyjmouc 
věci zastupitelné, též v době zřízení legátu. 

2. Legatum per damnationem jest 'takto zváno podle formule »heres 
damnas esto«, na př. »)heres meus Stichum servum meum dare damnas 
esto«, nebo »)dato«, »)dare iubeo«. Jím zakládá se, když se stala hereditatis 
aditio, pouze o b li g a ční závazek dědicův (quasi ex contractu) a jemu 
odpovídající obligační nárok legatářův, pro nějž přísluší civilní actio ex 
testamento. Per damnationem mohou býti odkázány nejen vlastní věci zů~ 
stavitelovy, nýbrž i vě~i dědice nebo kterékoli třetí osoby, také res in~ 
corporales a lze vůbec legátem tímto naříditi ve prospěchu legatářově 
kterékoli jednání nebo opomíjení, jakékoli dare nebo facere, pokud jen 
může býti předmětem platné obligace. 

3. Legatum sinendi modo se nařizuje slovy »)heres meus damnas esto 
sinere«, úplněji na př. »)heres meus damnas esto sinere L. Titium hominem 
Stichum sumere sibique habere«.2 Též toto legatum nezakládá po uvázání 

1) Není jisto, zda tomu tak bylo od pů.vodu. Zejména se zdá, že dokud testament 
byl zjevem výjimečným, bylo připuštění odkazů prvým uznáním zásady volnosti poři", 
zovací, vyslovené v zákoně XII tabulí znáným »Uti legassit«. Nejstarší 'testamentum 
per aes et libram by bylo dle toho testamentem, ukládajícím odkazy k tíži dědice 

i n t e stá t n í h o. 
~) Quod genus legati plus quidem habet quam per vindicationem legatum, minus 

autem quam per damnationem. nam eo modo non solum suam rem testator utiliter 
legare potest, sed etiam heredis sui, cum alioquin per .vindicationem nisi suam rem 
legare non potest, per damnationem autem cuius libet extranei rem legare potest. Gai. 
2,210. 
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se v dědictví přímo vlastnictví legatářova, nýbrž pouze nárok obl i g a ční, 
jemuž slouží actio incertž ex testamento. Sporno bylo, zdali dědic musí 
věc sinendi modo odkázanou na legatáře převésti právním úkoneni (m~nci::: 
pací, injurecessí, tradicí), nebo jest pouze povinen dovoliti, aby legatář 
si vzal věc. 1 Legatum sinendi modo jest platným pouze, když odkázaná 
věc v době úmrtí zůstavitelova náležela, třebas jen z práva praetorského, 
zůstavitelovi nebo dědicovi. 

4. Legatum per praeceptionem vyznačuje se formulí »praecipitq«, ob::: 
šírněji: »L. Titius hominem Stichum praecipito.« Jím mohlo podle S a::: 
b i n i a n ů něco býti odkázáno pouze dědicovi, který byl po,:,.olán k dědictví 
spolu s jinými, a mohl on pak právo z tohoto praelegátu provésti pouze 
iudicio familiae erdscundae. Pro k u 1 i a n é však, pokládajíce odkaz ten za 
legatum per vindicationem, učili, že lze' odkázati jím též jinému než dě::: 
dicovi. Podle mínění těch i oněch mohla býti předmětem legátu per prae::: 
ceptionem pouze věc zůstavitelova. 

III. V jednotlivém případě musily zde býti všecky náležitosti právě 
toho druhu legátu, jehož formule bylo užito. Jinak byl' odkaz neplatný, 
třebas by byl mohl týž předmět užitím některé z ostatních formulí býti 
platně odkázán. Aby pořízení svoje pojistili proti tomuto nebezpečí, na::: 
řizovali zůstavitelové mnohdy odkaz zároveň formulemi různých legátů, 
zejména zároveň formule,ni legátu per vžndicationem i per damnationem, 
.jako slovy : »do lego damnasque esto dare«. Onen. přísný formalismus pro::: 
lomilo senatus consultum Neronianum, ustanovující, 'že se má k legátu, 
který byl nařízen slovy nehodícími se k předmětu odkázanému (jako když 
kdo odkázal per vindicationem věc cizO, hleděti , tak, jako by byl býval 
zřízen ve formě nejvhodnější.2 Touto nejvhodnější formou jest pak lega::: 
tum per damnationem, jehož bylo lze užíti měrou nejobsáplejší na které::: 
koli předměty. Senatus consultum toto mělo pak v zápětí, že rozdíly mezi 
čtyřmi formulemi legátu vybledly v životě víc a více. . 

') Sunt tamen qui putant, ex hoc legato non videri obligatum heredem, ut man~ 
dpet aut in iure cedat aut tradat, sed sufficere, ut legatarium rem sumere patiatur; quia 
nihil ultra ei testator imperavit, quam ut sinat, id est patiatur, legatarium rem sibi 
habere. GaL 2, 214. 

. 2) Si ea re~, quae non fuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium, per vin" 
dicationem legata sit, licet iure dvili non valeat legatum, tamen senatus consulto Nero= 
niano firmatur, quo cautum est, ut quod minus aptis verbis legatum est, perinde sit, 
.ac si optimo iure legatum esset: optimum autem ius legati per damnationem est. Ulp. 
24, l1a. 
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§ 260. 
'---

FIDEIC O MMIS S U M. 

1. Již za republiky se stávalo, že zůstavitel, nezachovávaje formy, pře::: 
depsané pro lega ta, žádal na dědicovi nebo na legatářovi, aby po jeho 
smrti plnil něco třetí osobě. · Původně vznášel zůstavitel prosbu svou 
již za živa na požádaného a přivoloval tento k ní, bera tím na sebe jakési 
mandatum post mortem. Později bývaly takové prosby činěny též jen v te::: 
stamentu nebo jiným jednostranným posledním pořízením. Za republiky 
nevzcházel z takové na případ smrti učiněné žádosti právní žalovatelný zá::: 
vazek, nýbrž pouze mravní povinnost, jejíž splnění viselo úplně na cti 
a věrnosti (fides) požádaného (fiduciaržus). Proto slulo pořízení toho způ::: 
sobu fideicommissum. Fideicommžssa došla jakési právní platnosti nejprve 
A u g u s ťe m, jenž v jednotlivých mimořádných případe(:h přikazoval kon" 
sulům, aby vynutili splnění fideikomisů extra, ordžnem. Poté byla soudní 
pravomoc v přícině fideikomisů přikazována konsulům všeobecně, ale jen 
rok od roku a jen pro město Řím. Konečně císař K I a u d i u s zavedl trvalý 
a všeobecný soud fideikomisní, který spravovali v Římě konsulové a dva 
praetores fideicommžssarži, od dob Titových jeden, v provinciích pak místo::: 
držící. Tím fždežcommissum stalo se řádním institutem právním. 

II. I když fideicommissum stalo. se žalovatelným, nebyla v klasickém 
právu pro zřízení 'jeho předepsána od práva určitá forma. Fideicommissum 
bylo lze platně zdělati netoliko v testamentě a v tomto též před jmeno" 
váním dědice, nýbrž též mimo něj kterýmkoli ' způsobem, písemně, ústně 
nebo i znameními. Jmenovitě mohlo býti fideicommissum zřízeno listem 
zůstavitelovým, prostým vší formy (codicilli). Nařízení fideikomisů není 
vázáno na určitý jazyk, aniž na určité slovní formule . Ve shodě s nahoře 
vyloženým původem svým bývalo fždeicommžssum nařizováno slovy, vy" 
jadřujícími prosbu, jak se jich užívalo jmenovitě při udělení man data (verbis 
precativis).1 Ob tíž e n fideikomisem býti mohl nejen dědic z testamentu, 
. nýbrž také dědic intestátní ba i legatář a fideikomisář nebo, kdož jiným 
způsobem obdržel něco od zůstavitele mortis causa. , 

Poskytnouti lze fideikomisem vše, co může býti předmětem legata 
per damnationem. Z fideikomisu vzniká pr~ fideikomisáře pouze o b I i:: 
g ač n í nárok proti obtíženému. Nárok ten lze provésti pouze extraor:: 
dinaria cognitione . 

1) Verba fideicommissorum in usu fere haec sunt: »fidei committo, peto, volo 
dari« et similia. Etiam nutu relinquere fideicommissum recept um est. Ulp. fr. 25, 2. 3. 
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§ 261 

SLOUČENí LEGATlJ A FIDEIKOMISA. 

1. Rozdíly mezi legátem a fideikomisem odstranilo . krok za krokem 
císařské zákonodárství od dob Konstantinových. Již za dob práva klasic~ 
kého přiházelo se, že zůstavitel ukládal dědicům odkaz zároveň jako le:;
gatum i jako fideicommissum. 1 Podle konstituce synů Konstantinových pak 
nebylo ani při nařízení legátu potřebí užíti určitých slovných formulí. T h e o" 
d o s i u s II. pak dovolil, aby legatum bylo nařízeno řeckým jazykem. Na,:: 
opak byla zase fideicommissa sblížena s legáty podrobením jich určité zevní 
for m ě. Nebo konstituce K o n s t a n t i n a Vel. předepsala pro kodicily ab
intestato, konstituce T h e o d o s i a II. pak pro pořízení odkazová vůbecy 
aby při zřízení jejich bylo jako při zdělání testamentu současně přibráno 
pět nebo sed m s věd k ů a úkon zřizovací byl dokončen v týž den, kdy 
byl započat. 

II. Úp I n é s 10 uče n í legátů ·a fideikomisů provedl konečně J u·~ 
stinian dvěma zákony z 5.29 a 531.2 Jimi byl dílem rozdíl mezi čtyřmi 
starými formami legátu zrušen nadobro, dílem byla legata a fideicommissa: 
sobě na roveň postavena v každém směru. Z každého legátu . a fideiko:: 
misu měla odkazovníkovi vzcházeti actio in personam, krom toho však~ 
byla"li odkázaná věc ve vlastnictví zůstavitelově v době úmrtí, též rei vin:;
dicatio. Vůbec měl každý odkaz býti pokládán zároveň za legatum i za 
fideicommissum a proto býti účasten všech výhod, které podle staršího práva 
byly spojeny s tím neb oním. Pokud by mezi právními pravidly o legá" 
tech a fideikomisech byl odporl měly míti přednost mírnější zásady fidei", -
komisa. . 

§~. 

OSOBY ÚČASTNĚNÉ PŘI ODKAZU. 

Při každém odka.zu jest míti na zřeteli tři osoby: odkazatele, odka::
zovníka (odkazem poctěného) a obtíženého. 

I. Z ů s t a v i t i m ů ž e odkaz pouze, kdo jest způsobilým ustanoviti 
sobě dědice. Při leg á t u se vyžadovalo, aby odkazatel měl způsobilost 
v době zřízení jeho, při fideicommissum však stačilo, když ji měl v době 
úmrtí, předpokládajíc, že, nabyv způsobilosti, setrval při své dřívější vůli . 

1) »Quisquis mihi heres erit, damnas esto' dare fideique eius committo, uti det . 
quantas summas dictavero dedero.« D. 32, 95. 

2) To došlo výrazu v Digestech interpolovaným místem : Per omnia exaequata 
sunt legata fideicommissis. D. 30, 1. Ulp. [Trib.] . 
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II. Co se o d k a z o v n í k a (legatarius, fideicommissarius) dotýče, a to
především z p ů s o b i los t i býti poctěnu odkaz.em, mohlo legatum zůstaveno
býti pouze osobě, která byla způsobilá býti ustanovenu za dědice, a to
v stejných dobách, v nichž se tato žádá u ustanoveného dědice. Jmeno" 
vitě persona incerta nemohla býti po zásadě platně poctěna ani legátem._ 
Ale krom toho, že zde byly časem připuštěny stejné 9dchylky, jako při 
ustanovení dědice, bylo lze legátem platně odkázati mě st ů m, všem do~ . 
voleným k o leg i í m pak podle senatuskonsulta z dob Marka Aurelia. 
Fideicommissum mohlo býti zůstaveno původně nejen osobám majícím 
testamenti factionem, nýbrž též takovým, které neměly způsobilosti této ,. 
jako byli peregrini, incertae personae nebo postumi alieni. Ale podle 
senatuskonsulta, učiněného · na návrh Hadrianův mělo fideicommissum, 
zůstavené peregrinovi, spadnouti na fiscus, fideicommissum pak, jímž
obdařena byla persona Íncerta nebo postumus alienus, podle stejných pra~ 
videl jako legatum býti neplatným. Justinianova constitutio de incertis per" 
sonis odnášela se také k odkazům. Žen ě, která podle zákona Vokoniova 
nemohla býti ustanovena za dědice po zámožném občanu, mohlo býti dě~ 
dictví platně zůstaveno per fideicommissum. 

Zdali lze zůstaviti platný odkaz tomu, kdo jest v moc i ustanoveného· 
děd i c e, bylo sporno .. Ser v i u s soudil, že .legatum takové lze platně zří,::; 

diti, jenže se stane neúčinným, bude~li odkazovník v době, kdy legatum 
napadne; ještě v moci dědicově. Ale právníci doby císařské zastávali, 
že odkaz takový jest neplatným hned od původu. S a b i n i a n é vyjímali 
z této neplatnosti odkaz závislý na výmince, setkávali se však v té pří,,· 

čině s odporem u Pro k u I i a n Ů. Mínění Sabinianů opanovalo a bylo při",. 

jato též od J ustiniana. 
Incapaces byli též nezpůsobilými nabýti leg á t u. Co se však f i d e i~ 

k o m i s ů dotýče, byli caelibes a orbi teprve skrze Sctum Pegasianum 
z dob Vespasianových (75 po Kr.) vyloučeni též z jich nabytí, kdežto Latinf 
Iuniani zůstali způsobilými k nabytí fideikomisů jim zůstavených.l 

N amnoze ze stejných příčin, jako dědictví, spadá též odkaz pro ne hod,,· 
. n o st odkazovníkovu jako ereptorium na fiskus, druhdy na jinou osobu .. 

Dva případy nehodnosti vyskytují se však pouze při odkazech. Zatajil::li 
odkazovník testament, pozbývá odkazu, a odcizil"li něco z dědictví, ztrácí 
jej tou měrou, co obnáší hodnota odcizeného, ve prospěch obtíženého. 

Týž odkaz může také býti zůstaven několika osobám dohromady_ 
Pro práva jednotlivých spoluodkazovníků, collegatarii, rozhodna byla forma. 

1) J ednal.li kdo in fr a ude m leg i s tím, že se zavázal zůstaviteli tajně (listinou 
nebo jen ústním slibem) , že splní f i d e i com i s u m osobě, která jest in c a p a x (f k 
deicommissum tacitum), měl, jak ustanovilo S. C. Plancianum, pozbýti práva. 
na Falcidiovu quartu a i u s cad u c o rum v in d i c.a n d i. 
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odkazu, o čemž bude podrobněji vykládáno v § 281. OdkázaL=li zůstavitel týž 
předmět několika osobám alternativně, vzchází, jak zastává alespof1 Cel~ 
s u s, pro ně aktivná korrealita. Podle ustanovení J u s ti n i a n o v a však má 
v případě takovém odkaz se rozděliti mezi jednotlivé odkazovníky. Jestliže 
zůstavitel nařídil , aby odkaz byl plněn jednomu z ' určitého kruhu osob, na 
př. jednomu z propuštěnců, budou, nerozhodne::li se obtížený · dědic pro 

. žádného z nich, moci žádati odkaz všichni společně . 
Také dědici múže býti zůstaven odkaz. Odkaz takový, je::li uložen určité 

osobě, zvláště jednomu nebo více spoludědicům 'nebo odkazovníkovi, nemá 
nic zvláštního do, sebe, spravuje se prostě všeobecnými pravidly, platnými 
pro odkazy zůstavené osobám jiným. Avšak jinak se má věc, jest1iže odkaz 
byl zůstaven jednomu ze spoludědiců, ~niž jím byla obtížena ' určitá jiná 
osoba. V případě takovénl jsou stiženi odka'zem všichni dědicové, také od~ 
kazem poctěný spoludědic, podle svého podílu dědického. Odkaz tohoto 
druhu zoveme p r a e leg á tem. Mohl býti nařízen nejen legátem per prae= 
ceptionem, nýbrž i ostatními formami legátu ba i fideikomiseni. Praelegát 
vyznačuje se tím. že odkazovník jest zároveň pro část odkazu, připadající na 
jeho podíl dědický, obtíženým. Stane::li se tedy praelegatář skutečně dědicem, 
bude odkaz pro tuto část iure legati neúčinným. Heredi a semet ipso legari 
non potest (U Ip. 24, 22); část ta ovšem zůstane dědicovi iure hereditario. 
Nestane::1i se praelegatář dědicem buď že odmítne dědictví nebo, jsa suus 
heres, užije beneficia abstinendi, nebo odejme::li se jemu dědictví pro 
nehodnost, bude moci požadovati celý odkaz, i pro část, která by byla 
neplatna, kdyby byl nabyl dědictví. Jen v tom případě, když praelegatář 
nenabyl dědictví, jelikož, ač přežil zůstavitele, zemřel před uvázáním se 
v dědictví, nabývají jeho dědicové praelegátu pouze pro část postihující 
spoludědice. . 

III. O b tíž e n 1 e g á tem mohl býti pouze dědic testamentní, nikoli též 
dědic intestátní nebo legatář. Legatum bylo tedy povždy poskytnutím ma:: 
jetkovým, jež zůstavitel činí na útraty dědice testamentního. Proto nemohlo 
legatum býti platně nařízeno post mortem heredis, ale ,ovšem in mortis here:: 
dis , tempus.1 

Byl::li naopak poddaný ustanoven dědicem a jemu uložen odkaz ve pro:: 
spěch majetníka moci, jest odkaz ten o sobě platný, nedojde však ovšem 
účinku, jestliže dědictví nabude skrze poddaného majetník moci. 

Naproti tomu fideicommissum bylo lze u 10 žit i každému, komu se 
dostal smrtí zůstavitelovou majetkový prospěch, jehož poslední vůle zůsta:: 

1) Post mortem quoque heredis inutiliter legatur, id est hoc modo »eum heres 
meus , mortuus erit, do lego«, ita autem recte legatur »eum heres meus morietur«, quia 
non post mortem heredis relinquitur, sed ultimo vitae eius tempore. rursum ita l10n 
potest legari »pridie quam heres meus morietur«. GaL 2, 232. 
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vitelova jemu poskytla nebo mohla ujmouti,1 tedy jmenovitě nejen dědici
testamentnímu, nýbrž i intestátnímu a fisku pro případ, že by pozůstalost 
jemu připadla jako odúmrť, dále též legatáři a fideikomisáři, mortis causa 
obdařenému a tomu, komu bylo něco opatřeno splněním výminky, uložené 
jinému posledním pořízením obmyšlenému (condicionis implendae causa). 
Za fideicommissum uložené odkazovníku pokládá se také, požádal~li zůsta:: 
vitel svého dlužníka, aby, co jest jemu dlužen, splnil jinému nežli dědicovi 
(fideicommissum a debitore relictum).2 Krom osob již jmenovaných mohou 
býti obtíženi fideikomisem také dědicové jejich a majetník moci, který 
nabývá, co bylo od pořizovatele zůstaveno dítěti nebo otrokovi. Proto mohlo 
býti fideicommissum dáno platně též post mortem heredis. 

Obtíží::li zůstavitel ně k o I i k osob týmž odkazem alternativně nebo 
uživ formule »Titius et Maevius Sempronio decem dato«, zřídí tím korrealitu 
pasivnou.3 Jinak bývá více osob, týmž odkazem obtížených, zavázáno pouze 
pro parte, vyjmouc, že by bylo odkázáno plnění nedílné, kdež by byly zavá:: 
zány in solidum: Na sporu bylo pouze, jakými díly jsou dědicové zavázáni 
v případě tom, že zůstavitel ukládaje jim odkaz, označil je jmény jejich, zda 
pro partibus virilibus nebo pro partíbus hereditariis. Nepochybné však jest, 
že, neurčiL=li zůstavitel podrobněji, kdo má odkazem býti obtížen, jest odkaz 
k tíži všem dědicům, a to podle jich podílů dědických. 

§ 263. 

PŘEDMĚT ODKAZU. 

I. Je::li odkázána věc i n cl i v i d u á 1 ně u r č e n á, má ji odkéizovník 
obdržeti, jaká jest v doóě úmrtí zůstavitelova. Odkazovník může též poža~ 
dovati, co k věci při bylo po zřízení odkazu akcessí. U bylo::l i však něco , 

, škoda postihuje zaseodkazovníka:,lestliže zůstavitel změnil věc tak, že nelze 
ji již pokládati za totožnou s odkáza~ou, zaniká odkaz. Obtížený není práv 
z nedostatků věci odkázané. Také musí odkazovník převzíti věc se služeb:: 
nostmi a závazky 'noxálními, na ní ležícími, a zanikla::li služebnost k odká:: 
zanému pozemku konfusí, nastalou nabytím dědictví, musí ji dědicovi znovu 

1) Sciendum est eorum fidei eommittere' quem posse, ad quos aliquid perventurum 
est morte eius, vel dum eis datur vel dum eis non adimitur. D. 32, 1, ' 6. Ulp. 

2) Si peeunia fuit deposita apud aliquem eiusque fidei eommissu~, ut eam pecu ::: 
niam praestet, fideicommissum ex rescripto divi Pii debebitur, quasi videatur heres 
rogatus remittere id debitori. quod eum se habet. ab omni debitore fideieommissum 
relinqui potest. D . 30, 77. Ulp. 

3) Si ita scriptum sít: ' »Lucius Titius heres meus aut Maevius heres meus deeem 
Seio dato«, eum utro ve lít, Seius aget, ut, si eum uno actum sit ret solutum. Trib.], 
altť:r liberetur" quasi si duo rei promittendi in solidum obligati fij.issent. D. 30, 8, 1. Pomp. 
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-zříditi. Jinak se má však věc, jestliže k odkázané věci přísluší někomu usus= 
fructus. Odkazovník může tu totiž žádati, aby jemu opatřena byla věc prosta 
práva požívacího, aniž zpravidla na tom záleží, zdali zůstavitel o právu tom 
věděl či nic. J e"li pak odkázaná věc z a s t a ven a jinému, nežli zůstavitelovi 
nebo obtíženému, jest obtížený zavázán, aby zprostil věc práva zástavního, 
pouze, jestliže zůstavitel vědělo právu zástavním. 

Zůstavitel může odkázati nejen svoje vlastní věci nebo věci obtíženého, 
:nýbrž i věci tře tíh o. J e"li odkázána věc, náležející obtíženému, jest odkaz 
platný, i když zůstavitel pokládal ji za svou vlastní. Je"li však odkázaná věc 
-ve vlastnictví třetího, jest odkaz platný zpravidla pouze, věděl"li zůsta" 
vitel, že věc jest cizí. Obtížený jest pak povinen zjednati věc odkazovníkovi, 
po případě nahraditi jemu hodnotu její, a bude pak práv i pro evikci její. 

Jestliže odkázaná věc byla v době zřízení odkazu ve vlastnictví o d k a" 
z o v n í k o v ě, jest odkaz od původu neplatný a zůstane zpravidla neplatným, 

" i když odkazovník zcizí věc po zřízení odkazu. Výjimkou má však i takový 
odkaz právní účinek, na př. bylo"li vlastnictví odkazovníkovo naříkatelné, l 

nebo byla"li vlastní jeho věc jemu odkázaná stižena právem zástavním.2 

V případech těchto může odkazovník žádati, aby je"mu bylo opatřeno nena" 
říkatelné .vlastnictví nebo aby byl osvobozen od věcného práva. 

J e"li odkázána věc s o u bor n á, pokládá se to za jed e n odkaz a není 
lze odkazovníkovi odkaz v příčině některých věcí přijmouti, v příčině jiných 
odmítnouti. Odkazovníkovi náleží věc souborriá v tom stavu, v jakém byla 
v době úmrtí zůstavitelova. I když zbyla z ní jediná věc, náleží také odka" 
zovníkovi. 

II. Jestliže zůstavitel určil odkázanou věc p o z Ů s t a los t n í pouze podle 
dr u h u, mohl voliti odkazovník nebo obtížený podle toho, šlo "li o legatum 
per vindicationem nebo per damnationem. Volba nebyla již. v právu klasic" 
kém vázána na osobu původně oprávněného. Má"li právo volby odkazovník, 
nesmí voliti věc nejlepší, jako naopak obtížený, přísluší::li jemu volba, nesmí 
voliti věc nejhorší. Není::li věcí tohoto druhu v pozůstalosti, jest odkaz ne" 
-platný. Jinak ovšem, byla"li odkázána určitá k v an ti ta věcí z a s tup i tel" 
n Ý ch, nehledíc k tomu, zdali věci tohoto druhu jsou v pozůstalosti, jako 
hlavně byla"li odkázána určitá suma peněžná. 

Jestliže při legatum per vindicationem byla volba věcí pouze dle druhu 
určených zůstavena výslovně o d k a z o vn í k o v i, slove odkaz legatum opti:: 
onis nebo optio legata. Býval zřizován na př. slovy: »Titius hominem op" 

1) Si ex bonis eius, qui rei publicae causa aberat, rem usu adquisierim et ea ante~ 
quam evinceretur mihi legata sit, deinde postea evincatur, recte ex testamento petam 
eam mihi dari oportere. D. 30, 82, 1. lul. 

2) Si tibi homo, quem pignori dederas, legatus ab aHo fuerit , actionem ex testa ~ 

"mento habebis adversus heredem, ut pignus luatur. D. 30, 86 pr. lul. 

tato eligito« nebo »vestimenta quae volet s'umito sibique habeto«. Volbu 
(optio, electio) mohl pak vykonati pouze legatář sám a teprve po tom, 
,co dědic se byl uvázal v dědictví. Optio, ke které byla připojena výminka 
nebo lhůta, byla neplatná. Jedním platným výkonem zanikalo právo volby. 
Zemřel::li legatář dříve, nežli vykonal volbu, nepřecházel odkaz na jeho 

, ·dědice. Výkonem volby stal se bezprostředně vlastníkem zvol~né věci a po" 
,zbyla práva, která dědic byl mezi tím zřídil k věci, svého účinku. Otroci 
pak, ke kterým se vztahovala' optio legata, nemohli pak v mezičasí vůbec 
býti propuštěni na svobodu. Aby pak mohl věci, strany kterých jest jemu 
,optio legata, ohledati a vybrav si jednu, vindikaci její provésti, přísluší 
odkazovníkovi actio ad exhibendum. Ius civile nestanovilo pro volbu žád" 
ného časového omezení, ale praetor vydával na žádost dědicovu decretum, 
kterým vyzýval odkazovníka, by vykonal volbu do určité doby, jit1ak že 
by jemu odepřel žaloby z legátu. J u. s t i n i a n zavedl pronikavou změnu 
ustanoviv, že zemřel"li by odkazovník dříve, nežli vykonal volbu, má nic" 
méně odkaz i právo volby přejíti na jeho dědice. , 

Jestliže bylo odkázáno několik věcí alternative, měl volbu legatář, byl"li 
-odkaz legatum' per vindicationem, obtížený pak, byl"li odkaz legatum per 
damnationem. Obligace z odkazu takového vzcházející jest podrobena 
právním pravidlům v obligacích alternativných. 

III. Po hle d á v k a může se státi předmětem odkazu trojím různým 
zp:ůsobem: 

1. Zůstavitel může odkázati pohledávku, kterou má za třetím (legatum 
.nominis, nomen legatum). Tu pak přechází pohledávka tato, jakmile dědic 
se uvázal v dědictví, na odkazovníka podle pravidel o cessi. N ení::li té po:: 
hle dávky, jest též odkaz neplatný. Vydobyl"li zůstavitel sám pohledávky, 
j est v tom po případě spatřovati odvolání odkazu. Jinak může odkazov" 
ník žádati, aby jemu bylo vydáno, co dlužník plnil zůstavitelovi nebo 
dědicovi. Zanikne::li pohledávka jiným způsobem, zruší se též odkaz. Odkaz 
dluhopisu zavírá v sobě odkaz pohledávky. 

2. Věřitel může odkázati svému dlužníkovi osvobození od dluhu (le" 
gatum liberationis, liberatio legata) úplné nebo na čas. Z odkazu takového 
propouští se odkazovníkovi proti dědicovi actio ex testamento incerti 
'o zproštění dluhu (acceptilatione nebo pacto de non petendo), v pozdějším 
právu klasickém též exceptio doli proti žalobě z pohledávky. Také liberatio 
legata jest platná pouze, jestliže pohledávka jest tu skutečně v době smrti 
zůstavitelovy. 

3. Dlužník může odkázati svému věřiteli, co jest jemu dlužen (t. zv. 
legatum debiti) . Odkaz takový jest platný pouze, poskytuje::li věřiteli nové 
výhody v příčině pohledávky, na př. odkáže::!i se jemu pohledávka, které 
j'est uložena výminka nebo lhůta, bez takového omezení. N ení::li dluhu 
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odkázaného, bude moci domnělý věřitel požadovati předmět jeho, před~ 
pokládajíc, že jest zevrubněji označen. . 

Zvláštním případem legátu debiti jest dos praelegata neboh relegata~ 
t. j. odkaz, kterým se odkazuje dos tomu, kd~ jest oprá.vněn požadovat~ 
vrácení jejího, zvláště manželce . . Odkazovníkovl poskytuje se pak hlavne 
ta výhoda, že proti jeho nároku z odkazu neplatí lhůty, stanovené ~ákon.em 
pro vrácení dotis, a co se dotýče práva klasického, že žaloba Jeho Jest 
děditelna. 

Odkaz může se způsoby, uvedenými pod 1~3, odnášeti také k po~ 
hledávkám a dluhům jiné osoby nežli zůstavitele. 

IV. J e~li odkázána o s o b n í s I uže b n o s t na několik jednotlivých dob 
(na jednotlivé dny, měsíce, léta), zejména na doby přetržité (alternis annis)~ 
pokládá se to za více odkazů, z nichž každý zvláště napadá;, pozbude~h 
odkazovník práva pro jednu dobu, nebude tím vyloučeno nabytí jeho pro 
jinou. O služebnosti pak, která jest někomu výslovně odkáz~na n~ d~~bu 
jeho života anebo na určitou dobu, pokládá se za to, že zanlkne~h dnve, 
jest odkázána znova a znova. . ~, ~ 

Podobně odkaz d ů c hod u (annua legata) , to Jest odkaz plnenl ope~ 
tujícího se v jistých lhůtách, zvláště plnění per.ěžního, považuje se za více 
odkazů z nichž napadá každý zvláště, a to počátkem té oné lhůty. V po~ 
chybno~ti jest pokládati za to, že důchod jest odkázán na doživotí od~ 
kazovníkovo. Může býti však zůstaven i po jeho smrti dědicům jeho nebo 
naopak omezen na dobu kratší. Od odkazu důchodu lišiti jest od.kaz určité 
částky, která se má vyplatiti po částech v určitých lhůtách. Zde Jest pouze 

jeden odkaz. . _ , ~. ' . 
Zvláštním druhem odkazu důchodu Jest o d k a z v y Z 1 V Y (alzmenta 

legata), t. j. odkaz toho, co jest potřebf k výživě odkazovníkově. Ne~ 
určil~li zůstavitel míry výživného, budiž stanovena uvážením soudcovým. 
Odkaz tento může býti zůstaven též osobě nezpůsobilé děditi; je~li zů~ 
staven až do dospělosti, má výživa býti poskytována do plena pubertas 
(do 18., u děvčat do 14. roku). Smír o odkázané výživě vyhledává po 
případě potvrzení magistratského. 

V. Legatum partitionis. Legátem mohlo býti děd,icovi naříze~?, a~: 
se sdělil o dědictví s jinou osobou rovným dílem. T ež mohla byh nan~ 
zena partitio podle ji~é míry. Takové legatum partitionis (partitio lega ta) 
nezpůsobilo pro legatáře (legatarius partiarius) universální sukcesse po 
zůstavitelovi. Dalo jemu pouze o b I i g a ční nárok, actione ex testamento 
chráněný, proti dědicovi na vydání odkázaného dílu dědictví. Dědic, chtěje 
zadosti učiniti onomu nároku, mohl učiniti legatáře účastna pro parte po~ 
měrů, náležejících k dědictví, jen jako singulárního sukcessora, převáděje 
naň pro parte dědické věci mancipací nebo tradicí, obligace delegací nebo 
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cessí. Podle mínění S a b in i a n ů byl dědic dokonce zavazan legatářovi 
partiarnímu plniti pouze peněžnou hodnotu odkázaného podílu. pědic 
takto nepřestal býti universálním sukcessorem v příčině celého dědictví. 
K úplnému provedení nařízení partitionis, hlavně hledíc k dalším právům 
nebo závazkům ' dědictví nebo jinakým prospěchům nebo škodám zdě::: 
dictví, které by se vyskytly teprve později, ~yly mezi dědicem a legatářem 
činěny vzájemné stipulationes partis et pro parte, jimiž bylo zabezpečeno 
poměrné účastenství legatářovo ve všelikém z dědictví pochodícím pro~ 
spěchu a škodě. 1 

VI. Fideicommissum hereditatis. F i d e i k o m'i sem může býti naří~ 
zeno dědicovi nejen, aby vydal část dědictví, nýbrž také aby je vydal 
celé jinému (fideicommissum hereditatis, fideicommissaria hereditas). Ta~ 
kovému fideikomisu může býti připojena netoliko výminka, nýbrž, což při 
jmenování dědice jest . vyloučeno, též lhůta počínací nebo končící. Jmeno~ 
vitě může fideicommissum hereditatis býti zůstaveno pro případ smrti 
dědicovy, kdež pak jím jest obtížen dědic dědicův. Uloženo býti může 
fideicommissum hereditatis, jako fideicommissum vůbec, nejen dědicovi 
testamentnímu nebo intestátnímu, nýbrž též fisku, pro případ, že by nabyl 
,dědictví jakožto odúmrti. Také fideikomisářovi hereditatis samému, kte,: 
rému bylo fideikomisem zůstaveno dědictví, může býti uloženo, aby 
dědictví vydal celé neb z části zase jinému, a tím fideicommissum here::: 
ditatis zřízeno jako sukcessivní. J e~li bezdětnému descendentovi, který dědí 
po svém ascendentovi, od tohoto uloženo, aby vydal dědictví po své smrti 
jinému, bude zproštěn této povinnosti, jestliže zanechá potomky. 
. Též při fideikomisu hereditatis dědic (heres fiduciarius) nemohl pů::: 
vodně na fideikomisáře převésti dědictví jako celek a zůstal i při vydání 
všech kusů dědictví dědicem. I bylo vydání dědictví provedeno v ten 
způsob, že heres fiduciarius prodal fideikomisáři dědictví nebo odkázaný 
díl jeho na oko (nummo uno) a pak převedl kusy dědictví na fidei~ 
komisáře pouze jako jednotlivé (a po případě jen pro parte). Krom toho 
byly mezi nimi učiněny stipulace obvyklé při prodeji dědictví (stipula= 
tionis emptae et venditae heredžtatis). Dědic dal si slíbiti stipulací, že 
fideikomisář jemu \ nahradí, co by k splnění dluhů dědictví nebo jinak 
pro dědictví vynaložil, a že se jeho zastane na soudě proti věřitelům dě~ 
dictví. Fideikomisář pak stipuloval od dědice, že tento vydá jemu všechen 
zisk z dědictví a dovolí jemu, aby pohledávky dědictví k platnosti přivedl 
v procesu procuratorio aut cognitoržo nomžne. 

1) Partis et pro parte stlpulationes proprie dicuntur quae de lucro et damno com~ 
municando solent interponi inter heredem et legatarium partiarlum. id est cum quo 
partiri iussus est heres. Ulp. 25, 15. 
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§ 264. 

CODICILLL 

Legáty mohou býti nařízeny zásadně jen v t e s tam e n t u. Pro zřízení 
f i d e i k o m i s y, nestalo::li se v testamentu, nebylo potřebí v právu kl a:: 
sickém zachování určité formy. Stačilo obzvláště, že, jak bývalo obvyklým, 
zůstavitel vypravil prostý, odkazové nařízení obsahující list (codícillí , co:: 
dicíllus). 

Codicillí jsou codicilli ad testamentum nebo ab íntestato factí podle 
toho, zdali jest vedle nich testament zdělán čili nic. Codicilli ad testamen:: 
tum factí pokládají se ~a části testam,entu, vedle kterého byly zřízeny, a zá:: 
visí proto platnost jejich na platnosti onoho testamentu, tedy obzvláště na 
tom, že dědic testamentní nabude dědictví. Z toho dává se též pravidlo 
že k pořízením, učiněným v kodicilu testamentním, má se hleděti, jako 
by se byla stala v testamentu samém, kteréhož pravidla ovšem nebývá še:: 
třeno bez výjimek. Codicilli ad testamentum facH mohou před svým zří:: 
zením nebo po něm býti potvrzeny v testamentu (codícilli testamento con:: 
fírmati), a lze pak jimi platně naříditi též legata, jmenování poručníků 
a manumissiones. Naproti tomu nezáleží př! codicilli ab inte'stato nic na 
tom, kdo se stane dědicem . 

K testamentu může býti přičiněna doložka, kterou se ustanovuje, že 
pořízení, jestliže by nebylo platným jako testament, má platiti jako ko:: 
dicil (t. zv. clausula codicillaris).l Poslední pořízení, je::li neplatným jako 
testament, dojde pak platnosti jako kodicil, tak že zejména ustanove~í dědice 
přem:ě~í se ve fideikomis universální a odkazy v odkazy, zůstavené ab 
intestato.2 Za dědice ustanovenému jest volno přivésti k platnosti pořízeni 
jako testament nebo jako kodicil. Rozhodl::li se pro jedno, nemůže, jak 
ustanovil T h e o d o s i u s lL, užíti již druhého, vyjmouc, že by byl de:: 
scendentem zůstavitelovým. ' 

III. Zákonodárství pozdní doby císařské vázalo kodicily na určitou 
for m u. Podle práva J u s ti n i a n o v a musí býti ke zřízení odkazu kodi:: 
cilem nebo ústním prohlášením přibráno pět svědků a zachována unitas 
actus. Při pí sem n é m pořízení musí zůstavitel kodicil, leč by jej byl sám 
psal a, že tak učinil, v něm uvedl, před svědky podepsati nebo, není::li s to, od 
jiného za sebe dáti podepsati. Též musí býti kodicil podepsán od svědků . 
Pro kodicil s lep c ů v platí stejné předpisy jako pro jeho testamt:nt. ' 

1) »Quod testamentum meum , si quod casu iure civili seu praetorio vel alia qua", 
libet iuris ratione valere non potuerit, etiam ab intestato vice codicillorum meorUlT:l: 
valere, illud volo.« Gesta de aperiundo testamento a. 474 (Bruns, 1. nr; 123), IV. 5. 

2) Odchylka odtud bývá, když test a m e n tu m bylo zrušeno jako in o f f i c i os um ; 
v případě tom nezachová se ustanovení dědice v platnosti ani jako f i d e i com m i s s U Rl . 
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Z foremných předpisů zůstala vyňata 't. zv. dívisio parentum inter li:: 
beros, t. j. pořízení, jímž ascendent rozděluje svou pozůstalost mezi des:: 
cendenty. Mohla býti učiněna zcela bezforemně. Podle pozdějšího zákona 
J u s t i n i a n o v a vyžaduje pořízení takové alespoň spis, podepsaný od as:: 
cendenta samého nebo ode všech descendentů .. 

J II S t i n i a n přiznal zcela bezforemnému nařízení odkazovému účinek 
zavazující, jestliže nařízení to bylo od zůstavitele oznámeno přímo obH:: 
ženému (t. zv. fideicommissum heredi praesenti iniunctum, fideikomis 
orá I nO.' Popírá=li tento, že by jemu byl takový odkaz uložen, bude od:: 
půrce, vykonav na žádost jeho iusiurandum de calumnia, moci jemu o tom 
uložiti přísahu. Jestliže by ' přísahy té nevykonal, musil by plniti, co by 
odpůrce jeho na něm požadoval jako odkaz. 

§ 265. 

NAŘíZENí O DKAZOV,É. 

I. Pro platnost nařízení odkazového vyžadují se celkem stejné pod:: 
mínky jako pro ustanovení dědice. Je::li odkazovým nařízením prohlášeno 
něco jiného, nežli co p~řizovatel chtěl, jest nařízení neplatné. Nesprávné 
označení však i tu neškodí. Odkazové nařízení nemá právního účinku, když 
lze prokázati, že zůstavitel byl k němu po hnu t jediné myl n o u před:: 

stavou, takže by bez ní nařízení toho byl neučinil. Neplatnými jsou odkazy 
k ap t a t o r ní a odkazy učiněné k p o han ě odkazovníka. Podle práva kla:: 
sického bylo neplatné poenae no mine legatum, t. j . pořízení, kterým Zů:: 

stavitel, chtěje si zabezpečiti jisté budoucí chování dědicovo, uložil jemu . 
odkaz pod tou podmínkou, že v budoucnosti něco určitého učiní nebo 
něčeho neučiní.! Vždyť legatum poenae causa odporuje povaze legátu. 
Neboť legatum jest dar z dědictví, kterým zůstavitel osvědčuje legatářovi 
svou přízeň. Bylo by to zneužitím legátu, kdyby jeho bylo užito k po:: 
trestání dědice . J u s t i tl i a n uznal taková pořízení za pľatná. 

II. O b s a h u nařízení odkazového jsou vytčeny stejné mez e jako 
právním jednáním vůbec. I jest neplatným odkaz, když provedení jeho 
jest ne m o ž n Ý m objektivně.2 Vadí::li splnění odkazu pouhá subjektivní 

1) Poenae nomine inutiliter legatu~; poenae autem nomine legari viqetur quod 
coercendi heredis causa relinquitur, quo magis heres aliquid faciat aut non faciat, veluti 
quod ita legatur »si heres meus filiam suam Titio in matrimonium conlocaverit X milia 
Sei dato,« vel ita »)si filiam Titio in matrimonium non conlocaveris, X milia Tit~o dato .«' 
Gai. 2, 235. 

~) Liber homo aut res populi aut sacra aut religiosa nec per damnationem legari 
potest, quoniam dari non potest. Ulp. 24, 9. nec aestimatio eius debetur. I. 2. 20, 4. 
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nemožnost, budiž plněna peněžná hodnota odkázaného. Obzvláště jest, 
jestliže byla odkázána věc, které nabýti nemůže odkazovník, odkaz ne~ 
platný, kdežto z odkazu věci, k jejímuž nabyti jest nezpůsobilým pouze 
obtížený, jest on nicméně zavázán.1 Neplatným jest dále odkaz, příčí~li 
se jeho nařízení z á k a z u právnímu nebo mravnímu. Ze zákazů těch jest 
též ustanovení senatuskonsulta z r. 122 po Kr., že nelze odkázati součástek 
stavení. Též jest neplatné nařízení, podle něhož závisí na pouhé libovůli 
ob tíž e n é h o nebo osoby třetí, zda~li vůbec, nebo co nebo komu má býti 
odkázáno. Platné jest však pořízení, jímž odkaz se činí závislým na arbi~ 
triu boni vid jednoho nebo druhého.2 ' 

III. Z v.e dle j š í c h u s ta n o ven í mohly uloženy býti v právu před~ 
justinianském odkazům sice v Ý min k a o d k I á d a c í a I h ů t a poč í n a c í, 
nikoli však též, nehledíme~li k odkazu usufruktu, výminka rozvazovací ani 
lhůta končící. Teprv J u s t i n i a n uznal za platná legata nebo fideicom= 
missa, kterým byla uložena v Ý min k a ro z vaz o va c í nebo I h ů t a k o n~ 
čí c í, a ustanovil, že, splní~li se výminka rozvazovací nebo dostaví=li se 
lhůta končící, přestane právo odkazníkovo samo od sebe. Odkazovník, jemuž 
bylo zůstaveno takové dočasné právo, měl dáti jistotu za budoucí navrá~ 
cení věcí. Edictum ' de condicione iurisiurandi platilo také pro odkazy. Že 
cautio Muciana byla zavedena předem pro legata, bylo již pověděno. 

S legátem lze spojiti též modus. Legatář bude pak povinen dáti jistotu 
za splnění uloženého, jinak by žaloba proti dědicovi o odkaz byla lega~ 
tářovi odepřena nebo proti ní připuštěna exceptio do li. Po případě vynutí 
se na něm splnění úřednim zakročením extz'a ordinem. U rčení účelové, jímž 
měl býti opatřen prospěch určité třetí osobě, bylo od dob Severů pojí~ 

, máno za fideicommissum a byla o jeho splnění osobě obmyšlené propu::: 
štěna přímo fideicommissi petitio. 

IV. Při odkazech může se vyskytovati s u b s ti tu c e v u I g á r n í, t. j. 
ustanovení, kterým legatum nebo fideicommissum pro ten případ, že předem 
povolaný jeho ne n a bud e, poskytuje se jinému, substitutovi. 

F i d e i k o m i sem pak bylo lze naříditi, aby odkaz, byv n ahyt 
od odkazovníka, byl po jisté době (obzvláště po smrti odkazovníkově) 
nebo po splnění výminky vydán jinému (t. zv. s u b s ti t u c e f i d e i k o~ 
m i s n i, odkaz sukcessivní). Zvláštním případem toho druhu jest f i d e i~ 

1) Labeo refert agrum, cuius commercium non habes, legari tibi posse Trebatium 
respondisse, quod merito Priscus Fulcinius falsum esse aiebat. § 3. Sed Proculus ait, si 
<J.uis heredem eum fundum. cuius commercium is heres non habeat dare iusserat ei, qui 
dus commercium habeat, putat heredem obligatum esse. 0.31,49,2.3. 

2) Quamquam fideicommissum ita relictum non debeatur »si volueris«, tamen Sl ita 
adscdptum fuerit »si fueris arbitratus«, »si putaveris«, »si aestimaveris« »si utile tibi 
fuerit visum« debebitur. D. 32. ll . 7. UIp. 
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k O m i s rod i n n ý, t. j. odkaz s ustanovením, že odkázaný předmět má 
zůstati v určité rodině. Při tomto odkazu jest připuštěna odchylka od 
pravidla, podle kterého odkazovník musí tu býti v době úmrtí zůsta::: 
vitelova alespoň jako nasciturus. N eustanovil"li pořizovatel ničeho jiného, 
může jak první odkazovník tak i každý následující zůstaviti odkázaný 
předmět podle své vůle tomu neb onomu členu rO,diny. Jestliže odkazovník 
neučinil takového rozhodnutí nebo zůstavil odkázaný předmět osobě cizí, 
mohou odkaz požadovati příbuzní , co do stupně nejbližší. J u s t i n i a n 
ustanovil, že fideikomis rodinný má v rukou čtvrtého držitele (ve čtvrtém 
pokolení) pominouti a státi se jeho volným statkem, předpokládajíc, že 
bezprostřední předchůdce jeho zemřel v nedosI?ělosti. 

§ 266. 

REGULA CATONIANA. 

, Stará řehole právní, zvaná podle původce svého M. Porcia K a to n a 
(Censoria nebo jeho syna Liciniana) regula Catoniana, zní: Které legatum 
bý bylo neplatným, kdyby testátor byl zemřel ihned poté, co je zřídil, 
jest neplatným, nech ať zemře kdykoliv.1 U žitím této řehole jest jmeno:< 
vitě roz~odnutí, že, je:::li někomu odkázána jeho vlastní věc, odkaz nestane 
se platným pozdějším zcizením jejím, uskutečněným za života zůstavitelova, 
n~bo, že odkaz součástky budovy nedojde platnosti, i když součástka se 
po'zději odloučí. Rovněž odkaz zůstavený tomu, kdo jest v moci ustano::: 
veného dědice, zůstane neplatným, i když by poměr mocenský byl zrušen 
ještě před smrtí ' zůstavitelovou, jako odkaz, jejž pořizovatel byl zůstavil 
svému vlastnímu otroku, nepropouštěje ho zároveň na svobodu, nestane 
se platným tím, že otrok by I zcizen nebo na svobodu propuštěn ještě za 
živo~a pořizovatelova. 

,. ",Regula Catoniana neplatí pro odkazy v Ý min e č n é, ani pro jiné 
?~kazy, které nenapadají ihned smrtí zůstavitelovou. Při těchto stačí, když 
vada, odnášející se k obsahu pořízení (nikoli k vůli pořizovací), odpadne 
~řed splněním výminky. ' 

§ 267. 

O ZRUŠENí ODKAZŮ. 

Mezi skutečnostmi, pro které odkaz od původu platný p o zdě ji 
pozbývá platnosti, jest zvláště důležitým: 

t) Catoniana regula sic definit, quod, si testamenti fa cti tempore decessissef testator, 
inutile foret, id legatum quandoque decesserit, non valere. quae definitio in quibusdam 
falsa est. D. 34, 7, 1 pro Cels. 
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1. o d vol á n í odkazu zůstavitelem (ademptžo legatž vel {ždežcommžssž). 
Odvolání to může se státi v témže testamentu nebo kodicilu, ve kterém 
odkaz byl nařízen, nebo pozdějším prohlášením. Legatum bylo lze od~ 
volati pouze v testamentu nebo v kodicilu potvrzen~m testamentem a jen 
slovy opačnými Slovl·lm zřizovacím, jako legatum per vindžcatžonem slovy 
»non do, non lego«, legatum per damnationem pak slovy »heres meus 
ne damnas esto dare«. Pro odvolání f i de i k o:t;n i s u nebyla předepsána 
určitá forma a mohl , je pořizovatel učiniti též nepřímo, jako přeškrtnutím 
nařízení nebo dobrovolným zcizením odkázané věci nebo přetvořením 
jejím, nebo dobýváním odkázané pohledávky. Ba fždeicommissum po~ 

kládalo se za odvolané" když zůstavitel vešel v těžké, nesmířené ne~ 
přátelství s fideikomisařem. Po čase bylo odvolání bezforemné právně 
účinným i při legátu, a to v ten způsob, že z něho byla obtíženému 
proti nároku legatářovu propuštěna exceptžo do li. J e~li odvolání učiněno 
závislým na výmin'ce, pokládá se za to, jako by odkaz byl zřízen pod 
výminkou opačnou. N elze~li poznati, ke kterému z více odkazů se odnáší 
povolání, má podle jednoho rozhodnutí U I p i a n o v a odvolání účinkovati 
pro všechny odkazy, podle jiného rozhodnutí téhož však .nemá míti ú.činku 
pro žádný z nich. Codžcžllž ab žntestato {a cli zrušují se zřízením testa~ 

mentu, leč by pořizující dal na jevo vůli, by byly zachovány v platnosti. · 
Několik kodicilů platí ' vedle sebe, byť i byly zřízeny v dobách různých. 

S odvoláním odkazu může býti spojeno zřízení nového odkazu na 
místě onoho (translatio legatž), nechať se tím změní osoba odkazovníkova 
(»quod Tžtžo legavž, žd Sežo de lego() nebo obtíženého (»quod Tžtžum 
dare damnavž, Sežus damnas esto dare«) nebo předmět odkazu nebo 
vedlejší ustanovení. I když 'nový odkaz jest neplatným, pokládá se dří~ 
vější přece za zrušený. 

II. Z ruš e ním t es tam e n t u zrušují 'se též odkazy~ které jsou zří~ 
zeny v něm nebo vedle něho. Od tohoto pravidla jsou však některé 
odchylky. Takovou zavedlo též praetorské edictum, slibujíc, že ' proti 
dědici, který by odmítl testamentní dědictví ze zlého úmyslu, aby zmařil 
odkazy, a pak vzal v držení dědictví zcela nebo z části jako dědic ab 
žntestato, propustí se actžo o splnění odkazů, jako by se byl uvázal 
v dědictví z testamentu. 1 Podobně odkaz může býti vymáhán na odkaz~ 
níkovi, který, jsa obtížen fideikomisem, způsobil dolo malo, že dědic 
testamentní se neuvázal v dědictví. 

III. Odkaz poz,bude dále platnosti: 
1. postihne~li odkazovatele capžtžs deminutio nebo zemře~li odkazovník 

nebo stane~li se nezpůsobilým odkazu před tím, nežli odkaz napadl, nebo 

1) Praetor voluntates defunctorum tuetur et eorum calliditati occurrit, qui omissa 
causa testamenti ah intesta.fo hereditatem partemque eius possident ad hoc, ut eos circum" 
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odpadne::li obtížený, aniž jiný nastoupil na jeho místo. V nejnovějším 
právu má ovšem, jestliže odpadne původní obtížený, splniti odkaz zpra:: 
vidla ten, kdo má prospěch z toho, že onen odpadl. Ale ještě v klasic~ 
kém právu neuznávalo se zprvu všeobecně, že dědic, nabyvší podílu iure 
adcrescendž, nebo substit~t jsou zavázáni splniti odkazy, uložené odpad:: 
lému spoludědicovi nebo institutovi. Teprve reskriptem císařů Se pti m i a 
S ev e r a a K a r a k a II y bylo stanoveno všeobecně, že odkazy uložené 
institutovi postihují substituta. A ještě v nejnovějším právu jest několik 
výjimek, kde osoba, vstupující na místo obtíženého, nepřejímá odkazů jemu 
uložených, jako jde~li o plnění zcela osobní, nebo nařídil~li to zůstavitel, 
nebo vstupuje::li na místo intestátního dědice za ním povolaný, . nebo 
nabývá~li collegatarius re conžunctus obtíženého podílu spoluodkazovníka. 

2. Odkaz nemá právního účinku, stalo::li se splnění jeho nemožným, 
aniž obtížený je z toho práv, nebo nastane::li t. zv. concursus duarum 
causarum lucrativarum. 

IV. POVO L·ÁNÍ PROTI TESTAMENT U. 

§ 268. 

O NEP OMINUTELNÝCH PRAvECH DĚDICKÝCH 
VŮBEC. 

I. Staré právo neobmezovalo nikterak volnosti pořizování na případ 
smrti. V ustanovení XII tabulí: »Vtž legassit super pecunia tutelave suae 
rež, žta žus esto« bylo shledáváno za uznané, že testátor může pořizovati 
zcela volně. I byli podle starého práva všelicí zákonní dědicové, jmeno:: 
vitě též suž heredes, vyloučeni z dědictví, když zůstavitel se o nich ne~ 
zmínil v testamentě. Ale' ještě za republiky vyvinula se zásada, že testátor 
nesmí v testamentě mlčením pominouti (praeteržre) určitých nejbližších zá~ 
konných dědiců, nýbrž že je musí buď ustanoviti za dědice nebo je přímo 
vyloučiti z dědictví vyděděním (exheredare). Dědicové tito slovo u děd i c i 
ne p o min u tel n Ý mi. Dotčenou zásadou byl testátor vázán ve prospěchu 
dědiců nepominutelných pouze k zachování určitých for e m. Předpisům 
práva bylo úplně vyhověno, když zůstavitel ustanovil ' dědice nepominu~ 
telného dědicem k dílu sebe nepatrnějšímu nebo když jej vydědil stručným 
ustanovením ve formě předepsané, neudav a nemaje pro to důvodu spra~ 
vedlivého. T ~kové nároky jistých osob na dědictví zoveme proto for má 1 n á 

veniaIit, quihus quid ex iudicio defuncti deheri potuit, si non ah intestato possideretur 
hereditatis, et in eos actionem pollicetur. D. 29, 4, 1 pro Ulp. 
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nepominutelná práva dědická. Na stejné myšlence zakládají se jak 
civilní, tak i praetorské právo, jakkoli jejich zevrubná, v té příčině vydaná 
ustanovení od sebe různě se odchylují. 

II. Staré právo civilní, . rovněž i právo praetorské vázalo sice testátora 
ve prospěchu nejbližších zákonných dědiců k :zachování ' určitých formalit, 
neobmezovalo však jinak volnost pořizovací žádnými nároky nejbližších 
příbuzných testátorových na zanechání jim něčeho z jeho majetku. Ale 
odedávna bylo obecným přesvědčením, že zůstavitel, který zřídil testament, 
nezanechaje v něm jistým blízkým příbuzným bez spravedlivého důvodu 
ničeho nebo příliš málo, porušil tím povinnost příbuzenské lásky a zů:: 
stavil testament, který byť i po právu byl platným, jest mravně závadným 
(testamentum inofficiosum). Praetor pak časem, snad již v posledních dobách 
republiky, přijímal stížnosti na testament, porušující povinnost příbuzenskou, 
(querela inofficiosi testamenty a přikazoval rozhodnutí o nich soudu centum:: 
virálnímu (iudicium 'centumvirale), soudu to pro dědické spory příslušnému, 
jenž, prohlédaje na věc, jako by zůstavitel zřizuje testament nebyl býval 
při zdravém rozumu, odnímal svým výrokem, že testamentum jest inoffici:: 
osum, platnost testamentu. Tím byla uznána zásada, že testátor musí po 
právu zanechati jistým blízkým příbuzným alespoň t. zv. díl p o v i n n ý, 
t. j. 'určitou část -toho, co by byli zdědili po něm ab intestato. Zásady té 
bylo užito na jednotlivé případy původně podle volného uvážení soud:t 
ního. Teprve časem byla klasickou pravovědou a císařskými konstitucemi. 
pro to stanovena pevná pravidla a ustálil se zejména kruh osob, opráv:t 
něných k dílu povinnému, teprve za posledních klasických právníků. Vedle 
posavadních formálných nepominutelných práv dědických vstoupila nyní 
širšímu kruhu příbuzenskému příslu~ející mat e r i á I n á (hmotná) ne p O:t 
minutelná práva dědická neboli práva k dílu povinnému. 

III. Nijaké nepominutelné právo dědítké nemá místa 'proti substituci 
pupillární aniž proti testamentu vojínovu. 

§ 69. 

CIVILNí FORMÁLNÁ PRÁVA DĚDICŮ 
NEPOMINUTELNÝCH. 

Předpisy práva c i v i I n í h o na ochranu dědiců nepominutelných vyvinuly 
se právem obyčejovým za působení starorepublikánské pravovědy. Již velmi 
záhy ujalo se pravidlo: »postumi agnatione rumpž testamentum«. Později 
se stalo právem, že, kdo zřizuje testament, musí v něm suos heredes buď 
ustanoviti za dědice nebo vyděditi. Při u s ta n o ven í jich děd i c i nezá:t 
leželo né) velikosti podílu. Vy děd ě ní pak bylo vázáno na určitou formu, 
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na jejímž neporušitelném zachování trvala pravověda se zvláštní přísností, 
řídíc se ' zásadou »exheredationes non esse adiuvandas«. Musilo se státi 
v t e s tam e n tě, 1 a to v určité slovné formě, jako slovy »exheres esto«, 
»exheredem esse iubeo«. Exheredatio musila dále vyloučiti nepominutel:: 
ného dědice z celého dědictví, jmenovitě naproti všem společně povolaným 
dědicům, a zřídil~li testátor instituce i substituce dědické, vztahovati se 
ke každému gradus heredum. Též ' nesměla býti učiněna závislou na vý:: 
mince, leč by suus byl ustanoven za dědice pod výminkou opačnou.2 

Při dalších pravidlech bylo ' k různým druhům nepominutelných dědiců 
hleděno různě. 

1. \lynikající postavení má filius familias zůstavitelův, který byly jeho 
moci otcovské v době zřízení testamentu. Jeho ustanovení za dědice nesmí 
býti učiněno závislým na kasuálné nebo smíšené výmince, leč by byla při:: 
pojena exheredatio pod výminkou opačnou: jako »filius meus si Tžtžum 
adoptaverit, heres es to : si non adoptaverit, exheres esto«. Exheredatio musí 
se na něho vztahovati individuálně (nomžnatim). Nebyl::li filžus familias 
předepsaným způsobem ani za dědice ustanoven, ani vyděděn, jest testament 
celý neplatný a to podle mínění S a b i n i a n ů, které později se ujalo vše~ 
obecně, ihned od původu a za všech okolností, kdežto Pro k u I i a n é 
učili, že neplatnost testamentu nastává teprve, když filžus praeteritus jest 
tu ještě v době smrti zůstavitelovy. Jen v tom případě, když v testamentu 
jest ustanoveno několik gradus heredum, jest neplatný pouze ten gradus, 
v příčině kterého filius jest praeteržtus. ' 

2. Při o s t a t ní ch, v době pořízení žijících sui heredes, tedy při dcerách 
a vnucích, dostačí dílem též žnstitutio závislá na kasuálné nebo smíšené 
výmince, dílem exheredatio inter ceferos, t. j. vydědění všeobecným pro~ 
hlášením: »ceteri .omnes exheredes sunto«. Dále není testament, když v něm 
testátor pominul dcer nebo vnuků, neplatným, nýbrž řečené osoby stávají 
se dědici jen vedle dědiců v testamentu ustanovených (scriptis heredibus 
adcrescunt), a to v ten způsob, že obdržují každá partem virilem vedle 
ustanovených dědiců nebo všechny dohromady polovici ' dědictví podle 
toho, zdali dědicové ti jsou rovněž suž beredes nebo heredes extranei. 

3. Pro všechny postumi sui platí starobylé pravidlo: »Postumiagna~ 
Hone rumpi testamentum.« Pravidlo to odnášelo se pouze k vla'stním postumi 

1) Codicillis nemo heres institui potest neque exheredari, quamvis testamento eon. 
firmati sint. Gai. 2, 273. 

2) Testamentum, quod hoc modo seribitur: »Titius post mortem filH mei heres 
esto: filius exheres esto« nullius momenti est, quia filius post mortem suam exhere. 
datus est. D. 28, 2, 13, 2. lul. - N emo dubitat, quin, si ita aliquis filium exheredaverit: 
»)Titius heres esto: eum heres erit Titius, filius exheres esto«, nullius momenti esse 
exheredationem. D. eod. 69. Pomp. 
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.sui, t. j. k těm, kteří se stali sui heredes po testamentu na r oz e ním. Časem 
bylo vztaženo též k těm, kdož se dostali po zřízení testamentu pod moc 

~zůstavitelovu jako sui z p ů s ob e in ji n Ý m. Pravilo se, že jsou postumorum 
loco.1 Ponenáhlým vývojem bylo pak strany vlastních postumi suž tou 

-měrou, co bylo připuštěno ustanoviti je dědici, uznáváno, že lze je též platně 
vyděditi a tím zabrániti zrušení testamentu pozdějším vyskytnutím se jich.2 

·0 formě vydědění bylo lege Iunia Vellaea stanoveno, by všelicí postumi 
muž š t í byli vydiděrii nominatim, při · postu mi žen s k é h o pohlaví však 
. stačiti měla exheredatio inter ceteros, předpokládajíc; že jim bylo něco 
·odkázáno. 

§ 270. 

BO NOR V M POSSESSIO CONTRA TAB VLAS. 

I. Podle p r a e to r s k é h o ediktu jsou dědici nepominutelnými všelicí 
1iberi, zvláště též emancipati. ExheredafŽo mužských descendentů všech 
~stupňů musí býti nominatim facta, pouze při descendentech ženského pohlaví 
.stačí exheredatio inter ceteros·. Po matce a ascendentech jejích však nepřísluší 
-descendentům nepominutelné právo dědické ani z ediktu praetorského. 

Jestliže v testamentu, ze kterého by jinak bylo lze nabýti dědictví podle 
práva civilního nebo praetorského, liberi nebyli ustanoveni dědici ani řádně 
vyděděni, mohou ti z nich, kteří tu jsou v době úmrtí zůstavitelova, žádati 
.za bonorum possessionem contra tabulas. Vedle nepominutelného · dědice, 
Který jest praeteritus, jsou též oni liberi, kteří byli v testamentu ustanoveni 
~za dědice, ba též in adoptionem datus, ustanovený za dědice, povoláni k bo= 
.norum possessio contra tabulas na základě toho, že pravo bylo porušeno 

1) Z nich jsou zejména, kdož, po zřízení testamentu vstoupili v přímou moc zůsta~ 
'vitelovu (postoupením na místo odpadlého suus heres, adopcí, in manum conventione, 
manumissione ex ·prima secundave mancipatione, nebo návratem z válečného zajetí. . 

2) Bylo lze vyhověti institutione nebo exheredatione nepominutelným 
právům dědickým nejprve postumů, kteří se narodili teprve po smrti zůstavitelově (t . 

.zv. postu mi legitimi a Aquiliani), později i těch, kteří se narodili sice ještě za 
života zůstavitelova, ale teprve po zříz·ení testamentu (t. zv. p o s t u m i Vell a e a ni 
primi [se. capitis] a Salviani). Co se však dotýče těch, kdo jsou postumorum 

.1 o c o, bylo za principatu jen o některých z nich, jako 1 e gel u n i a Vell a e a (27 po 
Kr.) v 2. kap . o tom, kdo postoupil jako suus na místo odpadlého (t. zv. p o s t u m u s 
V ell a e a n u s sec u n d i, se. capitis), ustanoveno, že nemá jimi býti způsobena ruptio 

-testamenti , jsou~li v něm buď ustanoveni dědici nebo vyděděni. O ostatních, kdo 
jsou p o s t u mor uml o c 0, bylo sice od pozdní pravovědy též přijato, že mohou býti 
od majetníka moci již napřed ustanoveni dědici, ale exheredatio jejich nebyla nikdy 
uznána za platnou. 
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v osobě onoho dědice (bonorum possessio commisso per alium edicto), nikoli 
v šak se nepovolávají též liberi exheredati. 

Liberi, kteří byli obdrželi bonorum possessionem contra tabulas, dělí se 
-o dědictví podle stejných pravidel jako dědí~li ab intestato. Obzvláště má 
zde místo dělení in stirpes i edictum de coniungendis cum emancipato libe= 
-ris eius. Odchylkou od posloupnosti intestátní jsou tu však vyloučeni zdě::: 
-dění, jak bylo již uvedeno, liberi exheredati a nepočítají se tedy s sebou 
při určení podílu ostatních. Dále nemají, jak teprve Ma r k u s A u rel i u s 
rozhodl, liberi ženského pohlaví bonorum possessione contra tabulas obdr::: 
-žeti více, nežli by jako nepominutelní dědicové civilního práva dosáhli iure 
adcrescendi. 

Bonorum possessio contra tabulas jest cum re i proti civihiím dědicům 
z testamentu a činí též ostatní obsah testamentu po právu neúčinným, což 
platí jmenovitě o manumissích a odkazích. Jen některá ustanovení testa::: 
mentní zachovávají se v platnosti. Zejména má bonorum possessor contra 
l abulas, není:::li, jako praeteritus filius suus nebo postumus, iure civili dědi::: 
-cem ab intestato. podle zvláštního praetorského ediktu plniti odkazy, které 
byly zanechány descendentům a ascendentům, a legatum dotis, zůstavené 
·manželce nebo snaše.1 Kromě toho zůstávají platnými pupillární substituce 
.a odkazy uložené pupillárnímu substitutovi. 

II. J u s t i n i a n ustanovil jednak,. že exheredatio není vázána na určité 
výrazy, jednak" že všelicí nepominutelní dědicové, civilní i praetorští, tedy 
:též dcery, vnuci ayšelicí postumi, mohou býti vyděděni pouze exheredatio·ne 
nominatim facta. N ebyl~li dědicem ustanoven ani vyděděn suus heres, má 
.býti testament vždycky celý a od původu neplatným, bylo:::li pominuto 
praetorského dědice nepominutelného, má vždycky, i když jest ženského 
pohlaví, míti průchod plná bonorum possessio contra tabulas, neobmezená 
na pouhé ius adcrescendi. Co se týče osob a d o p t o van Ý c h, měli adro= 
.gatus a plene adoptatus míti nepominutelné právo dědické pouze po adop~ 
tantovi, minus plene adoptatus pouze po pokrevním otci. Později bylo celé 
posavadní právo, jež o sui hetedes a liberi jakožto nepominutelných dědi::: 
'cích platilo, o d str a n ě n o novelou 115. z r. 542, jíž byl zaveden nový řád 
.dědické posloupnosti proti testamentu. 

1) Hic titulus aequitatem quandam habet .. 0' ut, qui iudicia patris rescindunt per 
<contra tabulas bonorum possessionem, ex iudicio eius quibusdam personis legata et 
·fideicommissa praestarent, hoc est liberis et parenÚbus, uxori nuruique dotis nomine 
l egatum. D. 37, 5, 1 pro Ulp. Podle reskriptu Antonina Pia, má se, je~li některá z osob 
v ediktu uvedených ustanovena dědicem, jí zachovati jej í podíl dědický. Ale řečené 
;personae exceptae nemají ani dědickým podílem ani odkazem obdržeti dohromady více, 
.nežli co dědí jednotlivý contra tabulas bonorum possessor. Liberi pak, kteří si vyžá~ 
d ali bonorum possessionem contra tabulas, nemohou vůbec požadovati odkazu ex edicto 
de praestandis 1 ega tis. 
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§ 271. 

O DíL U ' P O VIN N É M. 

Osobě, k povinnému dílu oprávněné, příslušela , jestliže jí testátor bez 
spravedlivé příčiny nezanechal ničeho nebo zanechal jen část dílu povinného, 
až do Justiniana querela inofficiosi testamenti. Žalobou touto, jež jest z t . zv. 
actiones vindictam spirantes, žalobce stěžuje si do toho, že pořizovatel, poru::: 
šuje testamentem svým příbuzenskou povinnost k němu, učinil jemu osobní 
příkoří, a žádá, aby bylo toto odčiněno soudním výrokem, že testame~tum jest 
inofficiosum, čímž by testamentum bez dalšího se zrušilo a intestátní právo 
dědické žalobcovo došlo účinku. Základem querely jest tedy zároveň inte.,: 
státní právo dědické žalobcovo'. Aby si zjednal pro ni též tento právní základ , 
musí pouhý praetorský dědic prve, nežli vznese na soud žalobu de inofficioso, 
vyžádati si bonorum possessionem intestati, jež pak slove bonorum possessio 
litis ordinandae gratia. Querela, inofficiosi jest žalobou podpůrnou. Nemá 
průchodu, přísluší~li na ochranu dílu povinného jiný právní prostředek . 

1. Právní nárok, aby jim byl zanechán díl povinný, mají des cen den t i 
a a s cen den t i zůstavitelovi, jakož i oni s o u r o z e n c i jeho, kteří mají 
s ním společného otce (consanguinei), nechať jsou agnati nebo jen cognati" 
nikoli však též uterini. Podle ustanovení K o n s ta n t i n o v a mají souro ::: 
zenci právo k dílu povinnému, jen když jest v testamentu za dědice ustmo::: 
vena persona in{amis nebo turpis. Stejné právo k dílu povinnému jako 
z pokrevenství přls1uší z pomeru a a o p ční ho, vyjmouc podle J ustinianova 

, práva adopiionem minus plenam. Minus plene adoptatus má proti adoptan::: 
tovi sice dědické právo intestátní, nikoli však právo k dílu povinnému. Zdali 
in adoptionem datus a adrogatus podržují právo k dílu povinnému po 
pokrevním otci, bylo sporno v právu klasickém. J u s ti n i a n rozhodl, že 
plene adoptati a a droga ti nároku toho nemají. Děti ne m a tl žel s k é mají 
právo k dílu povinnému pouze po matce a jejích ascendentech, nikoli též 
po otci ' a jeho příbuzných. Z toho vyňaty nebyly ani děti z konkubiny, 
když obdržely omezené intestátní právo po svém otci. 

Z uvedených příbuzných mají v jednotlivém případě právo k dílu' po::: 
vinnému pouze ti, kteří by v tomto případě, kdyby tu testamentu nebylo, 
byli ne j b I i ž š í m i dědici intestátními podle práva civilního nebo praetor= 
ského. Jestliže nejbližší oprávněný,. kterému díl povinný zůstaven nebyl, by 
nechtěl nebo nemohl provésti querelu inofficiosi testamenti, bude k ní při::: 
puštěn za ním následující k povinnému dílu oprávněný, který by, kdyby 
nebylo onoho odpadlého, byl nejbližším dědicem intestátním (t. zv. suc::: 
cessio in querelam). 

II. Díl p o v i n n Ý (portio de bita) byl, patrně vlivem zákona Falcidiova, 
určen na čtv r t i n u toho, co oprávněný by byl obdržel jako dědic intestátnÍ 
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( quarta legitimae pariisi Pódle J u s t i n i a n o 'v a nařízení (nov. 18) 'je~t díl 
povinný, když intestátní podíl dědický činí čtvrtinu dědictví nebo ' více, 
tř e t i n o u toho podílu, když však intestátni podíl dědický činí méně nežli 
čtvrtinu dědictví, p o lov i n o u toho podílu. Při určení podílu intestátního 
a dílu povinnéh'o ' buďtež počítány všechny ' osoby, které by byly povo::: 
lány jako intestátní dědicové pořizovatelovi, kdyby byl nezanechal testa::: 
mentu, zejména i ty, které nemají práva k dílu povinnému nebo jsou platně 
vyděděny , l ' 

Díl povinný může býti oprávněnému zůstaven nejen ustanovením ~a: 
dědice, nýbrž i jiným pořízením na případ smrti (odkazem, mortis causa 
donatione). Do dílu povinného nevčítá se však, co oprávněný obdržel sice' 
posledním pořízením zůstavitelovým , ale ne z jeho jmění, na pře čeho nabyl 
ze substituce pupillární. Výjimkou lze podle pozdních zákonů císařských 
dílu povinného poskytnouti i právním jednáním mezi živými, a to daro::: 
váním, učiněným na srážku z dílu povinného, zřízením dotis pro dceru, 
donatione propter nuptias pro syna a zjednáním jemu ku pitelného úřadu 
(militia). 

Aby bylo na jisto postaveno, zdali tím oním poskytnutím příjemce 
obdržel svůj plný díl povinný, bude druhdy potřebí oceniti poskytnutí 
i pozůstalost. Při ocenění tom budiž hleděno k době úmrtí zůstavitelova 
a buďtež od pozůstalosti odečteny jak dluhy zůstavitelovy , tak i pohřební 
n áklady jakož i hodnota otroků na svobodu propuštěných. 

Poskytnutí dílu povinného nesmí býti omezeno vedlejším ustanovením 
(výminkou, uložením času, určením účelovým), sic by podle práva klasic::: 
kého mohlo býti nastupováno pro porušení dílu povinného. Avšak J u s t i .. 
n i a n nařídil, že vedlejší ustanovení nebo i jinaké omezení (na pře zřízením 
věcného práva, zejména práva požívacího pro jiného), které by bylo ulo .. 
ženo poskytnutí, učiněnému dědici nepominutelnému, jest, co se dotýče 
povinného dílu samého, pokládati za ~eučiněné . Omezení má pak platiti 
pouze v příčině toho, čeho .bylo poskytnuto nad díl povinný. 

III. Vy I o uče n í z dílu povinného je platné, když vyloučený je z a::: 
s I o II ž i I svým chováním, čehož posouzení jest zůstaveno uvážení soud::: 
covskému, nebo když zůstavitel vyloučil oprávněného z povinného dílu 
nebo obtížil díl povinný vedlejším ustanovením v ú mys I u dob r é m (t. 
zv. exheredatio bona mente {acta), na pře když vyloučil marnotratného nebo 

1) Quoniam autem quarta debitae portionis sufficit ad excludendam querelam, 
videndum erit an exheredatus partem faciat qui non queritur : ut puta sumus duo 6lii 
exheredati. Et utique faciet, ~t Papinianus respondit, et si dicam inofficiosum, non totam 
h ereditatem debeo, sed dimidiam petere. Proinde si sin.t ex duobus 6liis nepotes, ex 
uno plures, tres puta, ex uno unus: unicum sescuncia, unum ex illis semuncia querela 
excludit. D. 5, 2, 8, 8. Ulp. 
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na duchu chorého syna ve prospěch jeho dětí, ukládaje jim odkazem, by 
poskytovaly otci nutné výživy.1 

IV. Podrobnější pravidla o querele inofficžosi jsou tato. 
1. Querelu lze vznésti proti dědici, ustanovenému v testa=" 

m e n t u, jestliže se uvázal v dědictví. Aby zamezil průtahům, J u s ti n i a n 
ustanovil, že testamentní dědic má se prohlásiti o přijetí nebo odmítnutí 
dědictví do 6 měsíců nebo, jsou::li strany v různých provinciích, do roka,_ 
jinak by byl od soudu donucen uvázati se v dědictví. Také přísluší querela 
proti bonorum possessoru contra tabulas a proti universálnímu íideikomisáři 
i proti universálním sukcessorům osob uvedených. Aby jmenovaní drželi 
dědictví, není potřebL J e::li k povinnému dílu oprávněný držitelem dědictví .. 
může querelu inofficiosi provésti obranou proti dědické žalobě dědice testa~ 
mentního. 

2. Querela inofficžosi testamenti nese se k tomu, aby nálezem soudním 
testamentum bylo prohlášeno za inofficžosum. Soudní nález tento má pak 
v zápětí, že testament se zrušuje a nastává intestátní posloupnost dědická 
pro vítězného žalobce, pokud sahá' jeho intestátní podíl dědický, nikoli 
pouze podíl ' povinný. Na kolik se zrušuje testament, pokládá se z'a to. 
jako by dědic v něm ustanovený byl dědictví nikdy nenabyl, a pozbývají 
též ostatní ustanovení testamentu platnosti. Jestliže tedy je din Ý intestátní 
dědic vysoudí querelou proti jed i n é m u dědici testamentnímu, zruší 
se celý testament, takže pozbudou platnosti též odkazy a manumisse, ba 
i pupillární substituce a nastane posloupnost intestátní v celé dědictví. 
Soudní nález, kterým testamentum bylo prohlášeno za inofficžosum, 
působí pak odchylkou od pravidla nejen proti žalovanému dědici testa~ 
m'entnímu samému, nýbrž i proti všem ostatním, kterýmž bylo oním tes~ 
tamentem něco zůstaveno, jakkoliv nebyly stranami procesnými (ius ex 
sententia iudicis fit: D. 5, 2, 17, 1. P a uL). 

Druhdy má querela inofficžosi v zápětí pouze č á s teč n é zrušení testa~ 
mentu : a) Byla::li querela s úspěchem provedena pouze pro t i jed n o m u 
z v í ce děd i c ů, ustanovených v testamentu, buď že k povinnému dílu 
oprávněný nechtěl žalovati ostatních nebo tak učiniti nemohl nebo prosoudil 
proti nim, zrušuje se testament pouze částečně a nastává z části testamentní 
posloupnost dědická, z části intestátní. 2 Na . kolik žalobce dědí ab intestato~ 

1) Filiis matrem, quae de mariti moribus secus suspicetur, ita posse consulere iure 
compertum est, ut eos sub hac condicione instituat heredes, si a patre emandpati fuerint .. 
neque ei nomine filiorum inoffidosi eo modo actionem posse competere, quibus nullam 
iniuriam fecerit mater, sed potius putaverit providendum. C. 3, 28, 25. Diod. 

2) Filius, qui de inofficiosi actione adversus duos heredes expertus ' diyersas senten .. 
tias iudicum tulit et unum vidt, ab altero superatus est, et debitores convenire et ipse 
a creditoribus conveniri pro parte potest et corpora vindicare et hereditatem divid~re ;. 
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zrušují se též odkazy. Avšak manumisse, od zůstavitele nařízené, i pupil::: 
lární substituce zachovají se v platnosti. b) J e::li dědic, v testamentu usta~ 
novený, sám t a k é dědicem in t e stá t ním, zrušuje se provedením que::
rely testament pouze, na kolik jest ustanoven na více, nežli k dílu 
intestátnímu. c) Testament zrušuje se částečně také v tom případě ~ , 
jestliže z o s o b k dílu povinnému op r á vně n Ý c h jed n a querelou v y:: 
S o tl d i I a, druhá nežalovala nebo prosoudila.1 Jestli však, kdo jest k intes:: 
tátní posloupnosti dědické povolán pouze pro parte nebo nemá vůbec
intestátního práva dědického, vymůže nedopatřením soudcovým zrušení 
cel é h o testamentu, nastoupí úplná sukcesse intestátní pro pravé dědice 
zákonné.2 

3. Querela inofficiosi testamenti zaniká: a) ' od řek n ut í m, zvláště 
smírem, učiněným s dědicem testamentním, ba i kterýmkoli u zná ním 
testame~tu, zejména přijetím odkazu v něm zůstaveného; b) pro j i tím 
pět i let, jež se počítají od té, co v testamentu ustanovený u v á z a I se' 
v dědictví; c) 's mrtí o prá vn ěn é ho, zemřel::li neučiniv příprav k žalobě.a
Jen na descendenty přechází, jak zavedl Justinian, querela i beze vší 
takové přípravy. Zanikla::li tak neb onak querela jednoho z víc e opráv:: ' 
něných, při r ů stá podíl jeho . poměrně ostatním, posud k žalobě opráv::.
něným. 

V. Císařské zákonodárství 4. století rozhodlo, že, jestliže na ř í d i I Zů:: 
'stavitel, aby bylo do pln ě n o, čeho se bude dědicovi nedostávati k plnému 
jeho dílu povinnému, nemá z porušení práva dílu povinného vzejíti 
querela inofficžosi testamenti, nýbrž pouze právní nárok na doplněnÍ-

, quia credimus eum legitimum heredem pro parte esse factum: et ideo pars hereditatis 
in testamento remansit, nec absurdum videtur pro parte intestatum videri. D . 5, 2, 15,_ 
2. Pap. - Mater decedens extráneum ex dodrante heredem instituit, filiam unam ex 
quadrante, alteram praeteriiť: respondi : filia praeterita id vindicare debet, quod intestata. 
matre habitura esset. sed non est admittendum, ut adversus sororem audiatur agendo 
de inofficioso : et ideo ab extraneo semissem vindicandum. secundum quod non in totum 
testamentum infirmatur, sed pro parte intestata efficitur. D. 5, 2, 19. Paul. 

1) Filio, qui de inofficioso matris testamento contra fratrem institutum de parte 
egit, filia quae nOll egit aut nOll OptillUit, in hereditate legitima llon cOllcurrit. D. 5, 2 ... 
16 pr. Pap. 

2) Si quis ex his personis, quae ad successionem ab intestato non admittuntur, de 
inofficioso egerit (nemo enim eum repellit) et casu optinuerit, non ei proficit victoria , 
seď his qui habent ab intestato successionem: nam intestatum patrem familias facit .. 
D. 5, 2, 6, 1. Ulp. 

3) Si quis instituta accusatione inofficii decesserit, an ad heredem s~um querelam 
transferat? Papiniallus respondit, si post adgnitam bonorum possessionem decesserit, esse
successionem accusationis, et si non sit petita bonorum possessio, ita , tamen coepta con~ 

troversia vel praeparata vel si cum venit ad movendam 'inofficiosi querelam decessit,. 
puto ad heredem transire. D. 5, 2, 6, 2. Ulp. 
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dílu povinného. J u s t i n i a n, pokročiv v tomto směru , 'zavedl, že v pří~ 
padě tom, když by osobě oprávněné k dílu povinnému 'bylo zůsta~ 
v~no něco, ale méně nežli díl povinný, nemá ona nikdy naříkati testa~ 
mentu querelou inofficžosi, nýbrž míti pouze o b I i g a ční nárok proti 
dědicům testamentním o dopln ě ní dílu povinnéh~ (t . zv. actio sup~ 
pletoda). Actio tato se promlčuje podle povšechných pravidel (ve 30 letech) 
a přechází na dědice osoby oprávněné. Odtud jest querela irtofficžosi ome~ 
zena na ten případ, že oprávněnému k d ílu povinnému nebylo zůstaveno 
nič e h o. 

VI. Císařskými konstitucemi od d ob A I e x a n dra S e v e r a byly pro~ 
puštěny querela inofficžosae donationis a querela inofficžosae dotis, jimiž 
osoba, k ·dílu povinnému oprávněná, může naříkati též ono darování nebo 
zřízení dotis, zkracující díl povinný, které zůstavitel by učinil p r á vn í m 
jed n á ním mez i ž i v Ý mi. Čeho zůstavitel poskytl dědici nepominutel~' 
nému posledním pořízením, večte se do dílu povinného. Q uerela inofficžosae 
donationis nebo dotis přísluší tomu, kdo byl zkrácen v povinném dílu, 
nezaslouživ toho svým chováním, proti obdařenému nebo příjemci dotis 
·a jejich dědicům. Směřuje k tomu, aby inofficiosa donatio nebo dos byla 
zrušena, pokud sahá díl povinný. Jako querela inoffžcžosi testamenti, jest 

' vyloučena z důvodů uvedených nahoře pod IV, 3. 

Dárce sám jest v případě tom, že se jemu později narodí děti,. 
oprávněn žádati na obdařeném, aby vrátil z daru, kolik se nedostává dětem 
na povinném dílu . Pro právní nárok tento nepřísluší však d árci querela 
inofficžosae donationis, nýbrž zvláštní actio in personam.1 . 

§ 72. 

NOVELA 115. 

J u s t i n i a n o vou novelou 115. z r. 542 bylo o dědické posloupnosti 
des cen den tů a a s c e n den t ů proti testamentu zavedeno právo pod.:: 

'statně nové. Jím stanovená nepominutelná práva dědická mají zároveň po:=
vahu práv formálných i materiálných. Podle novely 115. nestačí, že testátor 
svým descendentům a ascendentům, kteří jsou v jednotlivém případě jeho 
nejbližšími zákonnými dědici, :zůstaví díl povinný, nýbrž musí je poctíti 

I) Některým osobám přísluší právo k dílu povinnému podle zvláštních předpisů, 
odchylných od právě uvedených.!. Jak senatusconsultum Afinianum z r. 62 
po Kr. ustanovilo, má, dal"li otec aspoň tří synů jednoho z nich ;". adopci, tento ex 
t r i b u's ma r i b u s a d o pta t u s právní nárok proti dědicům adoptantovým na čtvrtinu 
dědictví, chráněný actione in personam. J ustinian zrušil tento předpis . - 2. lm p u b es 
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u s t a n o ven í m jich svými děd i c i. Z ·této pocty (t. zv. honos institutio:: 
nis) může je vyloučiti vyděděním nebo pominutím jich mlčením jen, když 
u v e d e v testamentě d ů vod vydědění. Pravdivost důvodu toho budou 
musiti dokázati dědicové v testamentu uvedení. D ů vod y, ze kterých lze 
z dědictví vyloučiti descendenty nebo ascendenty pro nehodné chování, 
jsou novelou pevně stanoveny. Čt r n á c t jest těch, pro které descendenti, 
o s m, pro které ascendenti mohou býti platně vyloučeni . Záležejí namnoze 
v provinění proti zůstavitelovi , jako v úkladech jeho životu, v obža~ 

lobě jeho ze zločinu , v zabránění jemu zříditi testament, v neposkytování 
jemu povinné péče za duševní choroby, v nevykoupení z válečného zajetí 
nebo, co se zvláště nevděčného chování descendentů dotýče, v těžkých 
urážkách učiněných zůstavitelovi . Za důvod k vydědění jest však uznáno 
i jiné nehodné chování, jako odpadnutí od katolické víry, při které zů~ 
stavitel setrval, obcování descendenta s traviči, provozováni živnosti herecké 
nebo kejklířské synem proti vůli rodičů nebo nemravný život dcery nebo 
vnučky. Byl~li z uvedených nepominutelných dědiců kdo z ustanovení . 
za dědice vyloučen způsobem, nesro~návajícím se s předpisy 115. novely, 
jsou u s t a n o ven í cl ě d i c ů po právu n e ú čin n Ý m i a povolávají se na 
místo dědiců testamentních dědicové zákonní. Ostatní ustanovení testamentu, 
jmenovitě odkazy, manumisse nebo jmenování poručníků, zůstávají plat" 
nými. Ona neúčinnost ustanovení dědiců jest, což jest nejpodobnější, n a~ 
ř í k a tel n o stí a přivádí se od bezdůvodně vyloučených descendentů anebo 
ascendentů k platnosti querelou inofficiosi lestamenti, pro niž zachována 
pravidla dřívější, na kolik nebyla změněna právě uvedenými předpisy novely. 

Jestliže testátor ustanovil sice descendenty nebo ascendenty, mající ne~ 
pominutelná práva dědická, za dědice, zůstavil jim však méně, nežli díl 
povinný, přísluší jim proti dědicům v testamentu ustanoveným pouze actio 
suppletoria. . 

O nepominutelných právech. dědických s o u r o z e nc ů novela 115. ne~ 
ustanovila ničeho a zůstalo tedy v platnosti právo posavadní.1 

ad r o g a t u s má na plnění čtvrtiny, která jemu z dědictví arrogatorova připadá a b 
in t estato (t. zv. quarta divi Pii), kdyžjestvyloučenzní testamentem, actiotlem 
in per s o na m proti dědicům testamentním. Jestliže ad r o g a to r zmenšil svoje jmění 
právním jednáním mezi živými z úmyslu, aby tím arrogovaného zkrátil v onom dílu 
povinném, může impubes adrogatus zcizení toto, na kolik se jemu tím stala újma 
na jeho díle po.vinném, naříkati žalobou podle obdoby a ct i o II i s Fa b i a n a e nebo 
C a I v i s i a n a e. - 3. Z podílu, který náleží nuzné vdově z dědictví manželova, zemřel"li 
bez testamentu, ·nemůže jí manžel vyloučiti ani poslední vůlí. Pro nárok na plnění 

tohoto podílu přísluší vdově a cti o in per s o n a m proti dědicům testamentním. 
1) Také práva k dílu povinnému, příslušející arrogovanému nedospělci nebo nuzné 

vdově nevzala novelou žádné změny. 
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. § 273. 

PRAvA K DÍLlJ POVINNÉMU Z PATRONATU. 

1. Praetorské edictum, odepírajíc patronovi žalobu ze smlouvy, podle 
které nevděčný libertus musil jej přijmouti za společníka veškerých svých 
statků, nařídilo propuštěncovi, aby, zřizuje testament, zanechal patronovi 
p o lov i c i svého jmění. Toto právo k díl u p o v i n n é m u přísluší z ediktu 
pouze patronovi a jeho agnátským potomkům muž s kým, jest však vy~ 
loučeno, když p o k r e v n í liberi propuštěncovi se stali jeho dědici z testa~ 
mentu nebo contra tabulas nebo když patron u~nal poslední vůli pro~ 

puštěncovu přijetím toho, co jemu bylo odkázáno nebo si dal plniti od 
propustěnce za jeho života libertatis causa imposita nebo přijal od něho 
výkupné z robotní povinnosti. N ebyl~li patronovi zanechán onen díl po~ 
vinný, uděluje se jemu, předpokládajíc, že dědic z testamentu se uvázal 
v dědictví, contra tabulas testamenti partis dimidiae possessio, jež má 
v zápětí, že ustanovení testamentu se zrušují, na kolik sahá povinný díl 
patronův. 

Zmenšil~li propuštěnec díl povinný patronův tím, že za živa z c i z i I 
něco z majetku svého ze zlého úmyslu, aby zkrátil dědické právo 
patronovo, jest patron oprávněn odporovati tomuto zcizení. Patronovi 
jest tu propuštěna, když libertuszanechal testament, actio Fabiana, když 
však libertus zemřel intestatus, actio Calvisiana proti tomu, kdo oním zci~ 
zením byl obohacen, o vydání toho, oč jest obohacen. Manumiss;ones pak, 
od propuštěnce in fraudem patroni vykonané, jsou podle zákona Aeliov:a 
Sentiova ipso iure neplatné. 

Lex Papia Poppaea udělila majetníkům práva patronátního proti pro~ 
puštěncovi právo k dílu povinnému stejného objemu, jako mělo podle ní 
intestátní právo dědické těchto osob. Podle J u s t i n i a n a pak mají patro~ 
nus, patrona a descendenti jejich právo k dílu povinnému pouze proti pro~ 
puštěncovi, který zůstavil jmění 100 aureů nebo více, nezanechav pokrevních 
potomků nebovydědiv je, a jest díl povinný jejich snížen na tř e t i nu 
dědictví. Mohou právo to provésti na dále vyžádáním bonorum pos~ 

sessionis contra tabulas. 
II. Proti osobě rodem svobodné, ale ex causa mancipii propuštěné, 

obdržel praetorským ediktem parens manumissor, nikoli též jeho descen~ 
denti aniž extraneus manumissor, obdobné p r á v o k díl u p o v i n n é mu 
a v případě, že by právo to bylo porušeno, bonorum possessionem contra 
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tabulas. Actiones Fabiana a Calvisiana však tu nepříslešely'. Také toto 
právo k dílu povinnému jest vyloučeno, jsou~li dědici vlastní děti zůsta~ 
vitelovy. Díl povinný byl rovněž p o lov i 1;1 a, podle J ustiniana tře t i na 
dědictví. Byla~li však v testamentu za dědice ustanovena turpis persona, 
mohl parens manumissor žádati dědictví celé. Nejnovějšími J ustinianovými 
zákony bylo právo k dílu povinnému, které měl parens manumissor, odstra:: 
něno naprosto. 
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HLAVA TŘETÍ. 

o NABYTÍ DĚDICTVÍ A ODKAZU. 

E9 
HEREDES VOLUNTARII. 

Všelicí testamentem nebo zákonem k dědictví povolaní, kteří nebyli 
v době smrti zůstavitelovy v jeho moci a proto slovou heredes extranei,. 
jsou již podle práva civilního herede~ voluntarii. Nabývají dědictví u v á~ 
z á ním se v ně (hereditatis aditio v š. srn.), t. j. jednostranným projevem' 
vůle, že chtějí nabýti dědictví. Ale mohou dědictví též o dm í t n o u t i 
(hereditatem repudiare, recusare), a to rovněž jednostranným projevem 
vůle, čímž pozbývají práva k dědictv"L Jak uvázání se v dědictví, tak i od~ 
mítnutí jeho jest neodvolatelné. . 

U v á z á n i se v dědictví nebo od mít nu t í dědictví vyžaduje toto ~ 
I. P o vol á n í k dědictví musilo již nastati jako přítomně působivé . 

Nelze uvázati se v dědictví nebo je odmítnouti dříve, nežli jest hereditas 
delata. Podle zákona Pap i o v a mohl, kdo byl testamentem ustanoven za 
dědice pouze ex parte, v dědictví se uvázati teprve, když zůstavený testa~ 
ment byl otevřen od magistrata. J u s t i n i a n odstranil toto ustanovenÍ. 

Povolaný musí si toho též určitě věd o m býti, · že nastala delace dě", 
dictví a jakým způsobem jest k němu povolán. Pokládá:::li povolaný omylem 
za to, že delace nenastala, nebo neví~li toho určitě, jest uvázání se v dědictví 
nebo odmítnutí jeho neplatné, jako když mylně se domnívá, že zůstavitel 
ještě žije nebo že testament jest neplatný nebo když o tom neb onom 
jest v pochybnosti. Mýlí:::li se nebo pochybuje:::li, kdo uvazuje se v dědictví 
nebo j~ odmítá, o tom, zdali jest povolán v testamentu nebo jako dědic 
intestátní, nebo zdali jest heres nécessarius nebo voluntarius, nebo mýlí:::li 
se v dědictví se uvazující o velikosti podílu dědického, jest jednání 
jeho rovněž neplatným. 1 Naproti tomu není platnosti uvázání v dědictví 

1) Is qui putat se necessarium, cum sit voluntarius, non poterit repudiare: nam 
plus est in opinione, quam in veritate. D. 29, 2, 15. U lp. 
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na úkor, jestliže jednající neví s jistotou, k jakému podílu dědickému 
jest povolán nebo mýlí se nebo pochybuje o své vlastní způsobilosti 

k nabytí. Okolnost ta, že někdo byl po hnu t k ~vázání se v dědictví 
nebo k odmítnutí jeho do n u cen í m nebo pod vod e m, nečiní jednání 
ta neplatná, nýbrž má v zápětí pouze, že donucenému nebo podvedenému 
vzejde actzo quod metus causa nebo actio do li, a, co se zvláště týče vy::: 
nuceného uvázání se v dědictví nebo odmítnutí, že poskytuje se proti němu 
též in integrum restitutio. 

·II. J e:::li k dědictví povolána o s o b a p ó d d a n á moci jiného~ , musí . 
sice sama uvázati se v dědictví, může však tak učiniti jen pó zvláštním 
předchozím povolení (iussu) nynějšího majetníka moci a s tím účinkem, 
že dědictví nabývá majetník moci.1 Také odmítnutí dědictví může se státi 
pouze srovnalou vůlí poddaného a majetníka moci. Odchylku odtud zavedl 
Justinian ustanoviv, že dítě v moci otcovské, kdyby jemu pater 
famžlias nepovolil, by' se uvázalo v dědictví, může přece tak učiniti, načež 
otec nebude míti žádného práva k dědictví dítětem nabytému, jako naopak, 
kdyby dítě se nedalo pohnouti od otce k uvázání se v dědictví , má dáno 
býti otci na vůli, aby v dědictví se uvázal sám. 

K čin ů m naprosto ' ne z p ů s o b i I ý, jako dítě nebo choromyslný, ne::: 
může se vůbec uvázati v dědictví nebo je odmítnouti. N e d o s pěl ý 
suž iuris může se v dědictví uvázati nebo je zamítnouti pouze tutore auctore. 
Dále vyžaduje "-v klasickém právu hereditatis aditio žen y, jsoucí pod po::: 
ručenstvím, auctoritatem tutoris, v novějším právu pak hereditatis aditio 
dospělého ne z let i I c e,má:::Ú kuratora, consensum curatoris. Ma r not r a t::: 
ní k však může se v dědictví uvázati sám, nepotřebuje svolení kuratorova. 

III. Co se týče for m y u v á z á n í v děd i c tví, bylo podle nej::: 
~taršího práva, jak se zdá, dědici testamep.tnímu lze je uskutečniti pouze 
cretione, t . j . ústním prohlášením jeho, že se uvazuje v dědictví, učiněným 

. před svědky určitou formulí. 2 Ale již v klasickém právu nebylo uvázání 
v dědictví vázáno k této nebo jiné určité formě. Mohlo se tu státi tím, že 
povolaný, pO"ČÍnaje si fakticky jako dědic, dal tím na jevo svou vůli, že chce 
býti dědicem (pro herede gerere, pro herede ges~io). Ba bylo lze uvázati se 

1) lussum eius qui in potestate habet praecedere debet. § 5. Sed utrum generaliter 
:»quaecumque tibi hereditas fuerit delata«, an specialiter? et magis placet, ut Gaius 
Cassius scribit, specialiter debere mandare. D . 29, 2, 25, 4. 5. Ulp. 

2) Prohlášení znělp: Quod me PubHus Mevius testamento suo heredem instituit, 
eam hereditatem adeo cernoque. (Gai. 2, 166). O prohlášení bývala zřizována listina, 
zapečetěná svědky; taková listina zachovala se na dřevěném diptychu, nalezeném v Egyptě . 

Prohlášení dědice jest protokolováno takto: Valeria Serapias ... testata est se heredi::: 
tatem Lucretiae Deiodorae aviae de patre adisse crevisseque seque heredem esse secundum 
tabulas testamenti eius. Srv. Br u n s F. čís. 124; ' G i r a r cl Textes str. 809; Me y e r Jur. 
Papyri Čís. 26. 
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v dědictví i pouhým přímým prohlášením oné vůle (nuda voluntate); učině .. 
ným ve kterékoli formě (hereditatis aditio v užš. sm.).1 Cretio vyskytuje se 
sice též v právu klasickém, ale byla pro nabytí dědictví naprosto nezbytnou~ 

jen když byla v testamentu zvláště přikázána dědicovi a dědic byl pro pří .. 
pad, že by jí opominul, vyděděn'.2 Byl"li však někdo sub imperfecta cretione 
heres institutus, t. j. když pro případ, že by nevykonal cretionem, nebyl on 
sice vyděděn, ale byl povolán k dědictví substitut, nabyl onen dědictví i ja::: 
kýmkoli prohlášením vůle pro herede gerendo, ovšem až do reskriptu 
M. A u rel i a jen s tím omezením, že substitut byl připuštěn vedle něho 
k jeho podílu dědickému.3 Zákony pozdějších císařů byla cretio úplně od .. 
straněna. Pro o dm í tnu t í dědictví nebyla žádná forma předepsána. 

IV. Z a s t o up e n í jest při civilním uvázání se v dědictví ještě vllasic::: 
kém právu vyloučeno s tou jedinou výjimkou, že jménem právnických osob ~ 
na kolik je lze vůbec stanoviti dědici, mohou se uvázati v dědictví zástupcové 
jejich. Podle novějšího práva může vykonati hereditatis aditionem za dítě 
mladší sedmi let jeho otcovský ascendent (i když infans jest sui iuris) 
nebo tutor. 

V. Pro uvázání v dědictví práva civilního nejsou zákonem samým 
předepsány nijaké I h ů ty. Ale 

1. ' tomu, kdo byl ustanoven dědicem cum cretione, bývala od testátora 
ukládána určitá lhůta (obyčejně stodenní), do které cretio musila býti vy .. 
konána. Cum cretione heres institutus byl pak z dědictví vyloučen jen tím, 
že nechal projíti tempus cretionis, aniž cretio se stala skutkem. Odmítnutí 
dědictví, před uplynutím oné lhůty projevené, nevázalo však dědice . Tempus 
cretionis počítalo se podle ustanovení testátorova bud v ten způsob, že se 
počítaly pouze ony dny, ve kterých povolaný věda o delaci mohl se uvázati 
v dědictví (cretio vulgaržs), nebo že se počítaly nepřetržitě den po dni nehle .. 
dk ' k tomu, zda povolaný věděl o delaci a mohl vy konati cretionem či nic 
(cretio continua neboli certorum dierum). 

2. Podle praetorského e d i k t u povoluje se povolanému, ke kterému 
věř i tel o v é zůstavitelovi učinili na soudě dotaz, zdali jest dědicem (inter::: 
rogatio in iure an heres sít), na jeho žádost od magistrata I h ů t a k r o z v á .. 

1) To bylo uznáno, jak se zdá, teprve u J ustiniána (Perozzi). 
2) eum ergo ita scriptum sit : »)Heres Titius esto,« adicere debemus: »)cernitoque 

in centum diebus proximis, quibus scies poterisque. quodni ita creveris, exheres esto«. 
(166). Et qui ita heres institutus ést, si velit heres esse, debeb,it intra diem cretionis 
cernere, quodsi ita non creverit, finito tempore cretionis exc1uditur; nec quicquam 
proficit, si pro herede gerat. Gai, 2, 165. 166. 

3) Si sub imperfecta cretione heres institutus sit, id est non adiectis his verbis : 
»)si non creveris, exheres esto«, sed si ita: »)si non creveris, tunc Mevius heres esto«, 
cernendo quidem superior inferio.rem' excludit, non cernendo autem, sed pro herede 
gerendo in partem admittit substitutum. sed postea divus Marcus constituit, ut et pro 
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žen í (tempus ad deliberandum) alespoň 100 dní. Dědici, vyžádavšímu si 
lhútu deliberační, jest volno nahlížeti do listin pozůstalostních. S povolením 
praetorovým může zciziti z dědictví věci, podrobené zkáz~ nebo způsobující 
útraty, zapraviti naléhavé dluhy a vymáhati peníze na dlužnících dědických. 
J e"li dítětem zůstavitelovým, smí z dědictví bráti výživu. Jestliže povolaný 
do projití oné lhůty se neprohlásilo tom, zdali přijímá nebo odmítá dědictví, 
pokládá se za to, že od m ít á dědictví , čímž jest vyloučen z dědictví. Od 
praetor,a odpírají se jemu pak actiones hereditariae a nabízí se dědictví dědi .. 
covi, povolanému nejblíže za ním, po případě dědicovi povolanému na místě 
třetím, čtvrtém atd. Také jim se na žádost jejich povoluje tempus delibera" 
tionžs pro každý stupeň znova a znova. Projdou"li všecky lhůty deliberační, 
aniž kdo z povolaných se prohlásil za dědice, bude věřitelům povolen ex 
edicto Cui heres non extabit prodej pozůstalosti . Pro případ ten, že by věc 
se protahovala po delší dobu, slíbil praetor, že dosadí kurátora dědictví 
z věřitelů . J u s t i n i a n nařídil, že tempus deliberationis nemá-býti prodlou .. 
ženo od soudce přes 9 měsíců, od císaře přes dobu jednoho roku, a má se, 
když lhůta uplynula, aniž povolaný byl prohlásil, že odmítá dědictví, za to 
pokládati, jako by se byl uvázal v dědictví. 

VI. Uvázání v dědictví nebo odmítnutí jeho jest neplatné, byla"li 
k němu přičiněna 'v Ý min k a nebo I h ů t a počínacÍ nebo končící.! 

Povolaný nemůže dědictví z č á s t i přijmouti, z části odmítnouti. Pro .. 
jeví"li, že přijímá pouze část napadlého podílu dědického, nabude nicméně 
podílu celého. I nabývá též, kdo jest ustanoven dědicem k několika různým 
podílům, tím, že uvázal se v jeden podíl, nezbytně též ostatních. Podle 
toho stane se, kdo byl p'ovolán k jednomu podílu bezvýminečně, k druhému 
pod výminkou a uvázal se v dědictví z ustanovení bezvýminečného, dě" 
dicem z ustanovení výminečného již tím, že se výminka splní. Zejména 
nabude institutus, který jest zároveň substituován spoludědicovi a uvázal se 
v dědictví dříve, nežli spoludědic odpadl, bez dalšího též podílu substituč" 
ního, jakmile spoludědic odpadne. Jen jest třeba, aby dědic, uvázavší se 
v dědictví, se dožil též delace druhého podílu, tedy aby nezemřel před splně" 
ním oné výminky nebo před odpadnutím spoludědice, jemuž jest substituo .. 
ván. · Názor, že pater familias, dosazuje substituta pupil1árniho, ustanovuje 
sobě samému dědice, vedl pak k pravidlu, že pupil1ární substitut, kterého 
pater familias byl ustanovil zároveň -svým dědicem, jestliže se uvázal v dě" 
dictví po otci, nemůže odmítnouti dědictví po dítěti, a naopak, jestliže 
odmítl dědictví po otci, nemůž~ již nabýti dědictví po dítěti. 

herede gerendo ex asse fiat heres~ quod si neque creverit neque pro herede gesserit, 
ipse excluditur et substitutus ex asse fit heres. Ulp. 22, 34. 

1) Sed et si quis ita dixerit: »)si solvendo hereditas est, adeo hereditatem«, nulla 
aditio est. D. 29,2, 51, 2. Afr. 
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§ (2~ 

HEREDES NECESSARII. 

Dědictví pod lep r á va c i v i I n í h o (hereditas) nabývají výjimečně 
přímo p o vol á n ím s a mým heredes domestici. Tito jsou podle práva 
civilního dědici nejen beze své vůle a vědomosti, nýbrž i proti své vůli, 

a jmenují se proto heredes necessarii. Zůstavitel může však nabytí dědictví 
učiniti závislým na jejich vůli, ustanoví~li je dědici pod výminkou, že budou 

. chtíti se jimi státi. 
Rozeznávají se sui et necessarii heredes a necessarii heredes. 
1. Sui et necessarii heredes slovo u sui zůstavitelovi. Nabývají dědictví 

prostě povoláním v moc vešlým, nechať jsou povoláni k dědění testamentem 
nebo ab intestato. Podle římských právníků zakládá se toto přímé a nutné 
nabytí dědictví na té myšlence, že sui se považují již za života otcova jaksi za 

. pány rodinného jmění, soustředěného v rukou otcových, a že tedy spíše 
se podobá, jako by od smrti jeho, zůstávajíce vlastníky pozůstalých věcí, 
obdrželi pouze volnou správu jejich, nežli že by nabývali dědictví. 1 

2. Heredes necessarii v užsím smyslu jsou především ti, kteří, jsouce 
podrobeni moci zůstavitelově jako o t r o c i nebo persona~ in mancipio 
v době jeho smrti, byli od něho v testamentu na svobodu propuštěni a záro:: 
veň ustanoveni dědici. Krom toho jest necessarius her es v n u k, který byl 
ustanoven za dědice testamentem svého děda, v jehož moci byl při smrti 
jeho zároveň se svým otcem, sám jsa jemu tedy podroben jen nepřímo. 
Otrok zůstavitelův býval cum libertate za dědice ustanovován jmenovitě, 
když zůstavitel obával se ins.olvence. Nebo když pak došlo pro pozůstalé 
dluhy k bonorum venditio, byla to venditio bonorum heredis a byl stižen 
potupou nikoli testátor, nýbrž propuštěnec jakožto heres. ' 

II. Podle praetorského práva mají jak sui heredes, tak i osoby, pro" 
puštěné ex mancipio a zároveň za dědi~e ustanovené, beneficium (i us) ab" 
stinendž, t. j. oni mohou dědictví se zdržeti. Není potřebí, aby se beneficia 
toho teprve dožadovali na praetorovi. Stačí, že nevmísí se do věci dědické (se 
non i~miscere húeditati). N e d o s pěl c ů m přísluší ius abstinendi, i když 

1) Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo 
quoque parente quodammodo domini existimantur: necessarii vero ideo dicuntur, quia 
omnimodo, sive velint sive nolint, tam ab intestato quam ex testamento heredes Runt. 
Gai. 2, 157. In suis heredibus apparet continuationem domini eo rem perducere, ut nulla 
videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent. qui etiam vivo patre quodam:: 
modo domini existimantur. itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur. 
sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. hac ex causa lícet non sint 
heredes instituti, domini sunt: nec obstat, quod lícet eos exheredare, quod et occidere 
licebat. D. 28, 2, ll. Paul. 
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se byli v dědictví ' vmísili. lus abstinendi přechází na dědice sui heredis, 
je~li tomuto suus. Naproti tomu nemá benefida abstinendi, kdo z dědictví 
něco zavlekl. Servu s cum libertale heres institutl!-s pak neobdržel vůbec 
.beneficium abstinendi. S ius abstinendi bylo spojeno též ius deliberandi. 

Užil~li heres necessarius beneficia abstinendi, zvrací se tím iure prae~ 
tDdo zase nabytí dědictví, jako by on se nebyl nikdy stal dědicem. Jakkoli 
-pak iure civili zůstane heres, praetor odepře proti němu věřitelům dědictví 
a odkazovníkům actiones a nabíZí se dědictví těm, kdož k němu jsou po~ 
voláni na druhém místě. Abstinující má tedy pouze nudum nomen sili 
heredis. Přece však okolnost ta, že heres necessarius, vykonav ius absii~ 
nendi nepřestává býti formálně heres, není bez praktické platnosti. Manumis~ 
.siones v testamentu nařízené a pupil1ární substituce zachovávají se v plat~ 
nosti, byť i heres necessarius, vzdavší se dědictví, byl jediným dědicem 
v testamentu ustanoveným. Také zůstanou platnými právní disposice, které 
heres necessarius učinil bona fide o statcích dědických, dříve nežli vykonal ius 
abstinendi. Suus heres může, i když se byl vzdal dědictví, později platně 
-prohlásiti, že hodlá je podržeti, ale může tak učiniti jen, dokud dědictví 
není ještě prodáno od věřitelů, a, jak J u s t i n i a n zavedl, pouze do tří let. 

§~ 
JAK. SE N~BývA BONORUM POSSESSIO. 

Bonorum possessio nabývá se výhradně magistratským udělením a nikdy 
proti vůli povolaného nebo bez vůle jeho. Jest tedy k nabytí jejím~ po~ 
vždy potřebí, aby povolaný před vrchním magistratem soudním (v Rímě 
před praetorem, v provinciích před místodržícím), podle nejnovějšího práva 
před kterýmkoli soudem (třebas před municipijními duumviri) se prohlásil, 
že jí chce nabýti (bonorum possessionem agnoscere, petere). Agnitio bo~ 
norum possessionis musí se státi do určité I h ů ty: od ascendentů a descen" 
aentů zůstavitelových intra annum utilem, ode všech ostatních intra certum 
dies utiles, jinak jest povolaný vyloučen z bonorum possessio. 

Agnitio bonorum possessionis vyžaduje celkem stejné náležitosti, jaké 
byly uvedeny pro aditio hereditatis, s těmito hlavními odchylkami: K o n~ 
s t a ti t i n e m byla uznána za platnou bonorum possessionis agnitio, kterou 
by předsebral, kdož jest povolán za jinými, již napřed pro ten případ, 
že by dědicové, před ním povolaní, odpadli. Bonorum possessionis agnitio, 
předsevzatá od osoby poddané bez předchozího povolení majetníka moci, 
dojde právního účinku jestliže ji majetník moci p o zdě j i schválí. Z a~ 
s t o u pen í pak bylo připuštěno zde již záhy v značné míře. Již podle 
klasického práva může bonorum possessionem agnoscere jménem povola~ 
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ného ten, kdo byl od něho k tomu zmocněn buď předchozím mandátem 
nebo dodatečným schválením, jenže tato ratihabitio musí se státi, nežlí 
ještě prošla lhůta , běží.cí povolanému. Též může bonorum possessionem 
petere pro nedospělého tutor jeho, pro poddané dítě pak, které jest in~ 
fans, pater familias, pro korporaci zástupce ústavou její povolaný. Z ach 6 r o" 
mys I n é h o mohl, jak zastávali jedni klasičtí právníci, curator jeho vyžá:: 
dati furiosi nomine prozatímní decretalem bonorum possessionem. Jestliže 
choromyslný nabyl později zdravého rozumu, mohl pak nabýti dědictví 
definitivně projevem vlastní vůle. Odmítl~li však, uzdraviv se na mysli, 
dědictví nebo zemřel"li, neuzdraviv se, mělo připadnouti dědictví těm, kdož 
by v té době byli nejblíže za ním oprávněni k dědění po jeho zůstaviteli 
(substitut, intestátní dědicové zůstavitelovi). Nechtěl~li curator přijmouti bo:: 
norum possessžonem furiosi nomine, mohl nejblíže následující dědic (zvláště 
substitut) si ji vyžádati, a to též jen jako prozatímní, musel však dáti 
kauci, jíž se zavazuje, že vydá dědictví, bude~li dědicem kdo jiný.! 

J u s ti n i an přejal celé toto učení, ovšem s některými změnami. Nebylo 
potřebí, aby bonorum possessio furiosi nomine byla udílena ex decreto, 
a nemusela býti dána za choromyslného cal:1tio. 

PŘEVOD PRA VA Z DELACE. 

Právo k nabytí dědictví lpí na osobě povolaného v ten způsob, že 
nemůže býti převedeno od něho na jiného 2 a nepřechází ani na jeho dě~ 
dice. Odchylkami od pravidla toho jsou in iure cessio hereditatis a trans~ 
missiones hereditatis. 

1. Ještě podle klasického práva může extraneus heres le,gitimus dědictví 
jemu napadlé, dokud se v ně ještě ne byl u v á z a I, postoupiti in žure ces:: 
sione jinému, čímž tento, se stane děd i ce m, jako by se byl uvázal v dě~ 
dictví, jsa k němu sám povolán zákonem. Tato in iure cessio hereditatis 

1) Furioso Titius substitutus est: bonorum possessionis tempus, quamdiu furiosus 
in eadem condicione est, neque instituto neque substituto cedit, nec, si curator furiosi 
nomine possessionem accipere potest, idcirco spatium temporis, quod scientibus praefi" 
nitum est, videbitur cedere. quid ergo, si curator accipere nolit? nonne iustius atque 
utilius erit proximo cuique possessionem dari, ne bona iaceant? quo admisso substitutus 
cautionem praestare cogitur omnibus his, quibus bona restitui debent, si forte institutus 
in eodem furore decesserit aut compos mentis effectus ante mortem obierit, quam here~ 
ditatem agnosceret. D. 37, 3, 1, Pap. 

2) Hereditatem, nisi fuerit adita, transmitti nec veteres concedebant nec nos patimur. 
C. 6. 51, 1, 5. J ustinian. Tato nepřenosnost práva z delace mohla býti prakticky překo" 
nána tím, že byl za dědice ustanoven otrok, což umožnilo jeho pánovi zciziti s otrokem 
i napadlé dědictví. 
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byla asi ustanovena k tomu, aby mezera, která byla v civilní intestátnÍ 
posloupnosti dědické vyloučením postupného povolání, byla doplněna 
v tom případě, když nejbližší zákonný dědic dědictví nabýti nechtěl. 

Po u v á z á n í se v dědictví může in iure cessionem hereditatis před= 
sevzíti jak zákonný, tak i testamentní heres extraneus. Ale in iure cessžo 
hereditatis tu způsobuje pouze, dílem že kviritské vlastnictví všech věcí, 
k dědictví náležejících, přejde na toho, ve prospěch kterého byla učiněna 
in iure cessio, jako by jemu byly injurecessí postoupeny jednotlivé, dílem 
že zanikají pohledávky dědické a osvobozují se tedy dlužníci zůstavitelovi. 
Jinak dědic vykonavší cessi nepřestává býti heres a zůstává jakožto takový 
pro dluhy zůstavitelovy zavázán věřjtelům jeho. Stejný účinek měla podle 
mínění Pro k u I i a n ů in iure cessio hereditatis" kterou vykonal heres 
necessarius, kdežto S a b i n i a n é pokládali ji vůbec za neplatnou.! 

II. Transmissiones hereditatis jsou případy, kde delace dědictví, přes to, 
že povolaný ubyl, trvá a přechází na dědice povolaného, nebo na jiné 
osoby. Jelikož transmissio dědictví jest sukcessí v delaci, nastalou pro pů~ 
vodně povolaného, vylučuje ona, když sé uskuteční, i delaci substitutovi 
a jinou sukcessivní delaci i akrescenci. 

A. Transmissio hereditatis na děd i ce delátovy byla 
1. v klasickém právu zprostředkována zvláštním z a k roč e ním ma g i~ 

str a t o v Ý m v jednotlivém případě (t. zv. transmissio ex capite in integrum 
testitutionis). Jestliže totiž povolaný zmeškal úplně lhůtu, ve které si měl 
vyžádati bonorum possessionem, pro překážku, která jest iusta causa in 
integrum restitutionis, jmenovitě jsa nepřítomen v~ věcech státních, udílí 
se dědicům jeho restitutio, čímž nastupují v jeho právo delační. Ale také 
v tom případě, když povolaný zemřel ještě dříve, nežli prošla ona lhůta, 
ale jemu v nabytí dědictví překážela až do jeho smrti nepřítomnost v po~ 
třebách veřejných, mohou dědicové jeho, vyžádavše si restituci, nabýti dě~ 
dictví, ke kterému zůstavitel jejich byl povolán.2 Krom toho má druhdy 

1) Hereditas quoque in iure cessionem recipit. 35. Nam si is, ad quem ab intestato 
legitimo iure pertinet hereditas, in iure eam a1ii ante adi~ionem cedat, proinde , fit heres 
is, cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset: post obliga", 
tionem vero si cesserit, nihilo minus ipse heres permanet et ob id creditoribus tenebitur, 
debita vero pereunt; corpora vero eius hereditatis proinde tra~seunt ad eum cui cessa 
est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent. 36. T estamento autem scriptus he" 
res ante aditam quidem hereditatem in iure cedendo eam alii nihil agit, postea v~ro 
quam adierit si cedat, ea accidunt, quae proxime diximus de eo, ad quem ab intestato 
legitimo iure pertineat hereditas, si post obligationem in iure cedat. 37. Idem et de ne" 
cessariis heredibus diversae scholae auctores existimant, sed nostri praeceptores, putant 
nihil agere necessarium heredem, cum in iure cedat 'hereditatem. GaL 2, 34-37. 

l) Pannonius A vitus cum in Cilicia procuraret heres institutu s ante vita decesserat, 
quam heredem se institutum cognosceret, heredes A viti ex persona defuncti restitutionem 
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místo transmzsslO ex capite in integrum restitutionis v případech, když 
povolaný nenabyl dědictví pro ne j i s t o t u práva dědického, jako když 
jej až do smrti jeho zdržovaly od uvázání se v dědictví předpisy senatus~ 
konsulta S i I a n i a n o v a a ediktu praetorského k němu vydané~o. 

2. Podle pozdějších konstitucí stává se transmissio skutkem za jistých 
okolností s a m a seb ou. Předepsalif především T h e o d o s i u s II. a V a~ 
len t i n i a n III. pro ten případ, když by descendenti, ustanovení za de~ 
dice v testamentu svého ascendenta, zemřeli sice po ascendentovi, ale před 
otevřením jeho testamentu, že dědické podíly od nich nenabyté nemají se 
státi caduca, jak předpisovala lex Papia Poppaea, nýbrž že jich mohou 
nabýti descendenti jejich, jestliže dědí po nich (t. zv. transmissio Theodo~ 
siana). Justinian zrušil ono ustanovení zákona Papiova, ale zachoval jme~ 
novanou transmissi. Daleko obsáhlejší jest t. zv. transmissio Iustiniana. 
Podle J u s t i n i a n o v a 'ustanovení mohou totiž, když povolaný (testamen~ 
tem nebo zákonem), vyžádav si tempus ad deliberandum, zemřel před 
uplynutím této lhůty, dědicové jeho (testamentní nebo intestátní) po dobu 
zbývající z udělené lhůty uvázati se v dědictví, ke kterému onen byl po~ 
volán. Jestliže však povolaný nevyžádal sobě lhůty deliberační a zemřel 
dříve než prošel rok, co obdržel zprávu o . delaci, mohou dědicové jeho 
nabýti dědictví místo něho po dobu zbývající do onoho roku. 

B. Transmissio hereditatis na o s o by ji n é nastává ve dvou případech. 
Podle zákona T h e o d o s i a II. a Val e n t i n i a naliL, jestliže dědictví na~ 
padlo dítěti mladšímu 7 let a ono zemřelo za dětství dříve nežli otcovský 
ascendent se uvázal jeho jménem v dědictví, nastupuje v delaci o t c o v s k Ý 
a s cen cl e nt, nehledíc k tomu, zda měl dítě v moci nebo ono bylo sui 
iuris (zv. transmissio ex capite infantiae). Dále přechází, jestliže povolaný 
jest poddán moci otcovské a nechce se uvázati v dědictví, jak ustanovil 
J u s ti n i a n, delace na m aj e tn í k a moc i (t. zv. transmisslo ex iure patrio) . 

-
§ (Í7.v 

ZCIZENí DĚDICTVí. 

Jestliže dědic zcizí dědictví, zejména jestliže je prodá, nezpůsobí tím 
sukcesse universální. Komu. dědictví bylo zcizeno, zvláště kupec (emptor 
hereditatis), nabývá jednotlivých práv, z nichž se skládá dědictví, způsoby, 

in integrum implorabant, quae stricto iure non competit, quia intra diem aditionis Avitus 
obisset. divum tamen Pium contra constituisse Maecianus refert in eo, qui legationis 
causa Romae erat et filium,. qui matris delatam possessionem (absente patre admittere 
non potuerat) absens amiserat, sine respectu eius distinctionis restitutionem locum ha: 
bere. D. 29, 2, 86 pro Pap. 
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jaké js'ou předepsány pro nabytí jich singulární sukcessí.1 Odchylka od 
zásad těchto bývá, když dědictví zcizil fiscus. Nabyvatel jest tu univer~' 
sálním sukcessorem a přísluší jemu dokonce hereditatis petitio. 

Jakkoli tedy ten, komu dědictví bylo zcizeno, není sukcessorem uni~ 
versálním, mají přece jen strany poměr mezi sebou upravití tak, jako by 
dědicem se byl stal on a nikoli zcizitel. I jest zcizitel dědictví povinen 
převésti na nabyvatele jednotlivá práva, jichž nabyl jako dědic, jemu znovu 
zříditi práva zaniklá ' confusione a vydati úplatu obdrženou za věci po~ 
zůstalostní, bona fide zcizené, a vše, co přibylo k dědictví. Musí též dáti 
náhradu, na kolik umenšil dědictví dolo nebo lata culpa. Nabyvatel pak 
má povinnost převzíti veškeré pozůstalostní závazky a břemena a nahra~' 

diti zciziteli, co vynaložil k uspokojení věřitelů dědictví nebo odkazo'w 
níků, na pohřeb zůstavitelův, k zapravení veřejných berní nebo jinak 
pro dědictví, a obnoviti práva, jichž zcizitel, stav se dědicem, pozbyl con~' 
fusione. Ostatně mohou vzejíti stranám ještě další závazky z té oné kausy, 
ze které se stal9 zcizení dědictví, jako zvláště z prodeje. Pro datel dědictvf 
(venditor hereditatis) jest zavázán zejména plniti též hodnotu věcí, jež 
zcizil bezplatně před prodejem, a bude práv z pravosti svého práva dě~' 
dického, nikoli však též, stane~li se kupiteli evictio jednotlivých věcí po~ 
zůstalostních, leč by se byl zvláště zavázal pro ni. Obvyklým bývalo při 
prodeji dědictví, že strany podstupovaly právě uvedené vzájemné závazky' ( 
vzájemnými stipulacemi (stipulationes emptae venditae hereditatis). ~ 

§~ 
JAK SE NABYVA ODKAZU. 

I. Odkazovníkovi není lze nabýti práva z odkazu, dokud povolaný 
dědic sám ještě nenabyl dědictví. Aby v případě tom, že dědicem tím jest 
heres voluntarius, jeho průtahy v uvázání se v dědictví neškodily odka~ 
zovníkovi, byl poměr odkazovníkův k odkazu upevněn a zabezpečen již. 
před tím v době, o níž se praví, že dies legati vel fideicommissi cedit. 

-l. Dies legati vel fideicommissi cedit zpravidla v době úmrtí poři~ 
zovatelova, výjimečně později, jako při odkazu výminečném teprve spl~ 
něním výminky. Podle ustanovení Pap i o v a Pop p a e o v a, jež J u s t i n i a n 
zrušil, dies cedens měl nastati teprve úředním otevřením testamentu. V době,. 

1) Vlastnictví věcí pozůstalostních nabude tedy teprve mancipacetni nebo tradicemi 
vykonanými od zcizitele, pohledávek dědictví aktivnou delegací nebo cessí, dluhy pak 
naň nepřejdou, dokud jich nepřevzal pasivnou delegací. I nepřísluší také her e d i t a ti s. 
pe t i ti o kupci dědictví. Ale ovšem propouští se her e d it a ti.s pe t i ti o u ti li s proti 
němu. 
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kdy dies legati cedit, musí odkazovník žíti a býti způsobilým obdržeti 
odkaz. Zemře::li po té době před vlastním nabytím odkazu, nezmařuje 
se tento, nýbrž - a v tom záleží hlavní účinek diei cedentis - na místo od:: 
kazovníkovo vstupují dědicové jeho. Jedi pak odkazovník persona alieni 
iuris, nabude odkazu, kdo die cedente má odkazovníka ve své moci. 

2. Odkazovníkovi vzchází právo z odkazu teprve, když povolaný dě:: 
dic nabývá dědictví, při odkazech s lhůtou počínací, když ustanovený čas 
později přijde (dies legati vel fideicommissi venit). 

3. Druhdy spadají dies cedens a nabytí práva z odkazu co do času 
v jedno. To platí především v tom případě, když dědic jest heres neces:: 
sarius, neboť jelikož tu samotnou smrtí zůstavitelovou povolaný se stane 
dědicem, nastupuje v téže době dies cedens a nabytí práva odkázaného. 
Někdy zase · dies cedens nastává teprve uvázáním se dědice v dědictví, 
a to, je::li odkázáno právo neděditelné, jmenovitě ususfructus,l a v případě 
tom, že odkaz byl zůstaven otrokovi, současně propuštěnému v testamentu 
nebo odkázanému per vindicationem.2 

II. Jakmile za dědice povolaný nabyl dědictví, přechází, jak S a b i n i a n é 
zastávali, vlastnictví věci, odkázané per vindicationem, samo sebou na le:: 
gatáře bez jeho přičinění, zvláště beze všeho projevu vůle, ba i bez jeho 
vědomosti, ale nikoli proti jeho vůli, nýbrž tak, že on může odmítnouti 
odkaz (repudiare legatum). Odmítne::li odkazovník legatum, pokládá se 
podle Sabinianů za to, jako by on nebyl jeho nikdy nabyl. Pro k u I i a n é 
však učili, že věc per vindicationem odkázaná nestává se legatářovou jinak, 
než když on projeví vůli, ji míti za vlastní, do té doby pak že není vlast:: 
níkem nikdo, a učení to, byvši schváleno konstitucí A nt o n i a P i a, ovládlo 
právo za dob Gájových.3 Ale v pozdějším právu ujala se o legátu vin:: 
dikačním nauka nová, jejímž původcem byl J u I i a n. P9dle této theorie 
uvázáním se dědice v dědictví počíná se doba, ve které jest nerozhodnuto, 
kdo jest vlastníkem odkázané věci, legatář nebo dědic. Prohlásídi legatář, 

. 1) Si sit usus fructus legatus vel usus vel habitatio, neque eorum dies ante aditam 
hereditatem cedit neque petitio ad heredem transit: (3) nam cum ad heredem non trans~ 
feratur, frustra est, si ante quis diem eius ce dere dixerit. D. 36, 2, 2. 3. Ulp. 

2) Servo manumisso legati relicti ante aditam hereditatem dies non cedit. (8y Nam 
'eum libertas non prius eompetat quam adita hereditate, aequissimum visum est nee legati 
diem ante cedere ': alioquin inutile Heret legatum, si dies eius eessisset, .antequam libertas 
<:ompeteret. D. 36, 2, 7,6. fr 8. Ulp. 

3) Sabinus quidem et Cassius eeterique nostri praeeeptores quod (per vindicationem) 
legatum sít, statim post aditam hereditatem putant neri legatarii, etiamsi ignoret sibi le::: 
gatum esse, sed posteaquam scierit et (repudiaverit) legatum, proinde esse atque si legatum 
non esset; Nerva vero et Proculus eeterique illius scholae auctores non aliter putant 
rem legatarii Heri, quam si voluerit eam ad se pertinere: sed hodie ex divi Antonini 
constitutione hoc magis iure uti videmur quod Proculo placuit. Gai. 2. 195. 
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že odkaz přijímá (adgnoscere) , nebo i jen nezamítne::li jeho v přiměřené 
lhůtě, jest tím rozhodnuto, že jest vlastníkem odkázané věci již od doby, kdy 
se stala hereditatis aditio.1 Různého mínění byly školy též strany v Ý min e č:: 
n é h o legata per vindicationem. S a b i n i a n é měli za to že věc odkázaná 
jest pendente conditione ve vlastnictví dědicově, avšak P ťo k u I i a n é učili, 
že věc není prozatím ani dědicova ani odkazovníkova.2 Co se do týče legátu 
per damnationem neb fideikomisu, uskutečňuje se nabytí odkazu zajisté 
též podle názoru Prokulianů samo sebou, aniž odkazovník musí prohlásiti, 
že chce nabýti nebo musí věděti o napadnutí odkazu. Ba i když .o"dkazov:: 
ník. odmítne odkaz, bude obtížený i nadále z odkazl\. zavázán ipso iure, jen 
že Jemu bude příslušeti proti odkazovníkovi exceptio do li. Prohlásil::li odka:: 
zovník, že přijímá odkaz, nemůže jej více odmítnouti. Pro přijetí nebo od:: 
mítnutí odkazu platí celkem stejná pravidla jako pro uvázání se v dědictví 
nebo odmítnutí jeho. Obzvláště pokládá se i zde přijetí části odkazu za 
přijetí celého. 

§@) 
IUS ADCRESCENDI A CADUCA. 

1. Je::li osoba, která jest povolána k dědictví spolu s jinými, vyloučena 
z nabytí dědictví, aniž někdo transmissí nebo jako 'substitut vstoupí na 
její místo, rozšiřuje se dědický podíl spolupovolaných poměrně o to, čeho 
ona nenabyla. Uprázdněný podíl při r ů stá (portio, pars adcrescit), jak 
pravíme, k podílům spolupovolaných dědiců podle míry jejich podílů. 
Toto ius adcrescendi zakládá se na tom, že kažqý dědic jest povolán 
k celému dědictví a jest omezen na díl jeho pouze pro tu okolnost, ' že 
zároveň s ním jsou povoláni k témuž celku ještě jiní, takže partes con:: 
cursu fiunt. N enabude::li tedy jeden ze spolupovolaných, vzrostou nezbytně 
podíly ostatních o to, čeho onen nenabyl. To platí zejména též pro ten 
případ, že pořizovatel určil všem dědicům podíly jejich. Nebo též toto 
určení podílů není absolutným, nýbrž jen relativným. Jím stanoví zůsta:: 

1) Cum servus legatur, et ipsius servi status et omnium, quae personam eius attin~ 
gunt, in suspenso est. nam si legatarius reppulerit a se legatum, numquam eius fuisse 
videbitur: si non reppulerit, ex die aditae hereditatis eius intellegetur. secundum hanc 
regulam et de iure eorum, quae mancipio (per traditionem Trib.) servus acceperit aut 
stipulatus fuerit, statuetur, ut vel heredis vellegatarii servus singula gessisse existimetur. 
D. 30, 86, 2. lul. 

2) lllud quaeritur quod sub condicione per vindicationem legatum est, pendente 
condicione cuius sit, nostri praeceptores heredis esse putant exemplo statuliberi, quem 
eonstat interea héredis servum esse. sed diversae scholae auctores putant nullius interim 
eam rem esse; quod multo magis dicunt de eo, quod sine condicione legatum est, ante~ 
quam legatarius admittat legatum. GaL 2, 200. 
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vitel pouze poměr, podle něhož více osob má se děliti o dědictví, k němuž: 
celému jsou povolány společně. Ubude~li tedy z nich jedné, nastane i zde 
akrescence k podílům ostatních, jakkoli jsou cum partibus scripti. Ius ad~ 
crescendi opírá se tu zároveň o pravidlo nemo pro parte testatus pro parte 
intestatus decedere potest, jímž se zamezuje napadení uprázdněného podílu 
dědicům intestátním.1 

U prázdněný podíl přirůstá sám sebou, bez vůle ba i proti vůli toho. 
komu podíl má přirůsti2 a to bez ohledu na to, zda v době, kdy jeden 
ze spolupovolaných ubyl, ostatní již nabyli, nebo nenabyli podílů svých. 
Jestliže pak spolupovolaný, nabyv svého vlastního podílu, zemřel před na~ 
stoupením přírostu, uskutečňuje se přírost ve prospěch jeho dědiců (portio 
portioni adcrescit). Břemena vložená na uprázdněný podíl, zejména od~ 
kazy a manumissiones nepostihují ještě podle práva doby Hadrianovy 
nabyvatele přírostu. Avšak již 'v pozdním právu klasickém došlo všeobecné- . 
platnosti opačné pravidlo, že portio adcrescit cum one~e.3 

Co se dotýče otázky, komu přirůstá díl uprázdněný, platí 
1. pro t e s tam e n t n í posloupnost dědickou, že přednost před 'ostat~ 

ními spoludědici má ten, kdo byl ustanoven s p o leč ně s dědicem z na~ 
bytí vyloučeným (coniunctus)4, ať již byli oba povoláni k témuž podílu 
v tétéž větě (re et . verbis coniuncti) 5 nebo v různých větách (re con~ 
iuncti).6 

Není~li žádného povolaného, který by byl coniunctus s dědicem ubylým~ 

přirůstá uprázdněný podíl všem ostatním testamentním dědicům podle po~ 
měru jejich vlastního podílu. Ti, kdož jsou pouze verbis coniuncti,-t. j. jsou 

1) Pravidlo to neplatí pro vojína. I řídí se to při testamentu vojínově vůlí jeho," 
zdali uprázdněny podíl má spadnouti na intestátní, nebo na spolu, ustanovené dědice 
testam"entní. 

2) Qui semel aliqua ex parte heres exstitit, deficientium partes etiam invitus excipit, 
id est tacíte ei deficientium partes etiam invito adcrescunt. D. 29, 2, 53, 1. Gai. 

3) lulianus ait, si alter ex heredibus repudiasset portionem, cum essent ab eo fi::
deicommissa relicta, coheredem eius non esse cogendum fideicommissa praestare: porti::: 
onem enim ad coheredem sine onere pertinere. sed post rescriptum Severi, quo Hdei:::" 
commissa ab instituto relicta a substitutis debéntur, et hic quasi substitutus cum suo· 
onere consequetur adcrescentem portionem. D. 31, 61, i. Ulp. 

4) Heredes sine partibus utrum coniunctim an separatim scribantur, hoc interest,. 
quod, si quis ex coniunctis decessit, non ad omnes, sed ad reliquos qui coniuncti 
erant, sin autem ex separatis, ad omnes, qui. testamento eodem scripti sunt heredes" 
portio eius pertinet. D. 28, 5, 64. lavo!. 

5) Na př. Titius et Maevius ex parte dimidia heredes sunto; Seius ex parte dimidia. 
heres esto. Titius a Maevius jsou re et verbis coniuncti. 

6) Na př. Titius ex parte dimidia heres esto. Maevius ex eadem parte dimidia heres. 
esto. Seius ex parte dimidia heres esto. Titius et Maevius jsou re coniuncti. 
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. ustanoveni sice k témuž podílu v témž výroku, ale tak; že jsou jim díly 
určeny 1 nemají přednosti při akrescenci.1 

2. Při in t e stá t ní posloupnosti dědické přirůstá uprázdněný podíl, 
když . dědictví se dělí in stirpes nebo in lineas, především jen těm spolu~ ' 
dědicům, kteří náleží témuž kmenu nebo linii, jako vyloučený dědic, jinak 
však všem dědicům podle poměru jich vlastních podílů dědických. 

II. Ius adcrescendi při děd i c k é posloupnosti z t e s tam e n t u bylo 
obmezeno ustanoveními, která zavedly Leges Iulia et Papia. Zákony tyto 
nedotkly se případu, uprázdní~li se podíl dědický následkem toho, že je 
jmenování s p o I u děd i cen e p I a t n Ý m hned od poč á t k u (pro non 
scripto) , na př. když. spoludědicem byla jmenována osoha, která v době 
zřízení testamentu nebyla již na- živě nebo neměla testamenti factionžs; 
tu platí posavadní právo (ius antiquum), t. j. nenastoupí~li substžtutus, 
platí žus adcrescendi. Jestli však ustanovťní odpadnuvšího spoludědice 
bylo sice s počátku platné, ale nabytí jeho bylo pozdějšími okolnostmi 
zmařeno, jest tento uprázdněný podíl, nenabude~li jeho substitut, caducum 
nebo in causa caduci. Caducum jest uprázdněný podíl dědický, když pří~ 
čina nenabytí udála se" teprve p o s m r t j z ů s t a v i tel o v ě, jako když 
povolaný zemřel po zůstavitelovi; ale ante apertas tabulas, nebo odmítl " 
nabytí nebo když povolaný není capax. In causa caduci jest podíl ne~. 
nabytý, když povolání k němu se stalo neúčinným již " za ž i v o byt í z ů~ 
s t a v i tel o v a, na př. smrtí povolaného nebo zmařením výminky. 

Strany podílu, který jest caducum nebo in causa caduci platí ius 
antiquum pouze pro descendenty a ascendenty testátorovy až do 3. stupně, 
ustanovené od něho za dědice. 

Jinak vzchází ius caduca vindžcandi, t. j. na uprázdněný podíl mohou 
činiti nárok určité, v zákoně vytčené osoby. Caducorum vindicatžo přísluší 
předem mužům, kteří, jsouce v testamentu ustanoveni za dědice nebo od~ 
kazovníky, mají pokrevné liberž po rozumu ediktu praetorského (jmeno~ 
vitě pokrevné suž nebo emancipati). Mezi nimi mají přednost dědici před 
odkazovníky, mezi dědici pak zase ti, kdož jsou s odpadlým coniuncti 
(podle pravovědy pouze verbžs coniunctž, byť i nebyli zároveň re coniuncti), 
před ostatními. N eobdržela~li caducum žádná z uvedených osob, spadá 
ono na aerarium populi Romani, podle konstituce Karakallovy na fiscus. 
Při tom uvalují se na nabyvatele břemena, jmenovitě odkazy a manumisse, 
kterými zůstavitel .obtížil podíl uprázdněný: caduca cum suo onere fiunt. 

1) Si ita quis heredes instituerit: ») Titius heres esto: Gaius et Maevius aequis ex par::: 
tibus heredes sunto«, quamvis et syllaba coniunctionem faciat, Sl quis tamen ex his de::: 
ce dat, non alteri soli "pars adcrescit, sed et omnibus coheredibus pro hereditariis porti::: 
onibus, quia non tam coniunxisse quam celerius dixisse videatur. D. 28, 5,67 Pomp. 
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III. J u s t i n i a ne m byla caducorum vindicatio zrušena a dřívější ius 
adcrescendi (ius antiquum) zase všeobecně zavedeno. 

§~. 

IUS ADCRESCENDI PŘI ODKAZECH. 

1. Když jednotlivého odkazu nenabyli ani obmyšlený, ani dědicové 
jeho, a též substitut na místo onoho nevstoupil, jest podle starého práva 
o b tíž e n Ý z pro š t ě n břemene svého. Od toho právního pravidla nastává 
odchylka, když jest týž předmět odkázán y í c e osobám (collegatarii) . V té 
příčině jest podle staršího práva rozeznávati mezi různými dr u h y odkazů. 

1. Collegatarii, kterým byla věc odkázána per vindicatžonem nebo per 
praeceptionem,l aniž byly určeny díly~ nabývají jí společně, tedy jedno~ 
tlivý pro parte, a ubude~li některý z nich, přirůstá (adcrescit) podíl jeho 
ostatním.2 Nebo také zde platí: partes concursu fieri . Při tom nečiní roz~ 
dílu, zdali věc kollegatářům byla odkázána v téže větě (coniunctim) nebo 
v různých větách (disiunctim).3 Mezi odkazovníky, kteří jsou pouze verbis 
coniuncti, t. j. kterým bylo zůstaveno něco v téže větě, ale ne totéž, nemá 
místa ius adcrescendi. Za pouze verbis coniuncti jest však pokládati zpra~ 
vidla také odkazovníky, kterým byla odkázána v tétéž větě věc podle ur~ 

1) J e~li jednou z těchto forem praelegát zůstaven spoludědicovi spolu s jiným odkazní~ 
kem, připadne ona část praelegátu, která, postihujíc dědický podíl praelegatářův, jest neú~ 
činná i u rel ega t i, kollegatářovi podle pravidel o akkrescenci. J e~1i také kollegatář dědi~ 
cem, tedy rovněž praelegatářem, má místo vzájemné {u s ad c r e s cen d i. Z toho dává se 
vtom případě, když tatáž věc jest odkázána dvěma, kteří jsou jedinými dědici, ustanovenými 
nerovnými díly, že každý obdrží odkázanou věc podle dědického podílu druhého praele~ 
gatáře. Si duobus (eadem res) sit lega.ta, quorum alter heres institutus sit, a semet ipso ei le~ 
gatum inutiliter videtur, ideoque quod ei a se legatum est ad collegatarium pertinebit. 
§ 12 Inde dicitur, si duo sint heredes, unus ex uncia, alter ex undecim ' unciis, et eis 
fundus legatus sit, unciarium heredem undecim partes in fundo habiturum, c~heredem 
unciam. D. 30, 34, ll. 12. Ulp. ' 

2) Při odkazu usufruktu má · i u s ad c r e s cen d i leccos zvláštního. U s u s fr u c t u s 
může přirůsti, i když legatář byl jeho již nabyl a teprve později ·pozbyl. Dále může 
přirůsti i kollegatářovi, který byl pozbyl již mezitím práva požívacího pro svůj podíl. 
Konečně zachovává se podle práva praetorského i u s ad c r e s cen di, i když legatář 
nabyl vlastnictví služebné věci a tím nastal zánik jeho usufruktu co n s o I i dat i o n e 
jak jemu samému proti kollegatářovi, tak i naopak proti němu kollegatářovi. 

3) Illud constat, si duobus pluribusve per vindicationem eadem res legata sit, sive 
coniunctim sive disiunctim, et omnes veniant ad legatum, partes ad singulos pertinere et 
deficientis PQrtionem collegatario adcrescere . coniunctim autem ita legatur: Lucio Titio 
et Seio hominem Stichum do lego; disiunctim ita: Lucio Titio hominem Stichum do 
lego; Seio eundem hominem do . lego. Gai 2, 199. 
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čitých dílŮ . l - Jestliže legatář, nabyv svého dílu, zemřel dříve, . nežli se 
uprázdnil podíl kollegatářův, přirůstá uprázdněný podíl dědici jeho. 

2. Při legátech per damnationem nebo sinendi modo a při fideiko~ 
misu ius adcrescendi místa nemělo. Nebo když těmito odkazy byl od~ 
kázán týž předmět více osobám coniunctim, měla každá z nich vždycky 

. pouze nárok na díl jeho a zůstal tudíž díl uprázdněný obtíženému. Když 
však jim bylo odkázáno disiunctim, nabyla každá. jednotlivá pohledávky 
na celek, a musil pak obtížený jednomu kollegatářovi plniti celý předmět, 
ostatním každému platiti peněžnou hodnotu jeho. Jen v příčině legátu 
sinendi modo, jímž byla táž věc odkázána více osobám disiunctim, mnozí 
právníci, pokládajíce za to, že dědic jest z tohoto odkazu pouze povinen 
snášeti, aby legatář si vzal věc, zastávali, že legatář, který s povolením 
dědicovým první se zmocní věci, nabude jí samojediný. 

II. Leges Iulia et Papia Poppaea zachovaly staré právo o odkazu 
nenabytém jako ius adcrescendi při dědické posloupnosti testamentní 
pouze při odkazu pokládaném pro non scripto a ve prospěch ascendentů 
a descendentů. Ve všech ostatních přlpadech měla, když jednotlivý od~ 
kazovník ubyl, míti průchod strany odkazu caducorum vindicatio podle 
stejných pravidel, jako při dědictví, s tou odchylkou, že collegatarius 
coniunctus ubylého odkazovníka předchází, má~li děti, i samé dědice. 
Při tom nebyl činěn rozdíl mezi různými druhy odkazů. 

III. J u s t i n i a n e m byla (r. 534) caducorum vindicatio naprosto zru~ 
šena i při odkazech, zproštění obtíženého odpadnutím odkazovníkovým 
zase zavedeno a ius adcrescendi určeno novými pravidly. Podle nich 
obdržuje, když více osobám bylo odkázáno to též, nechať coniunctzm nebo 
disiunctim, a všechny nabyly, každá vždycky pouze díl. Ubyla~li však 
jedna, nastupuje ius adcrescendi. Při tom přirůstá podíl odpadlého kollega~ 
tářům, když jim totéž bylo zanecháno coniunctim, jen s jejich vůlí, ale pak 
cum onere suo. Kollegatářům však, kterým byl týž předmět odkázán disiun~ 
ctžm, přirůstá uprázdněný podíl též proti jejich vůli, ale sine onere. Jinak · 
byla zachována o přírostu při odkazech pravidla staršího práva, a ne~ 
bývají jmenovitě pouzí verbis coniuncti jeho účastni. 

1) Re coniuncti videntur, non etiam verbis, cum duobus separatim e-adem res le~ 
gatur. item verbis non etiam re: »Títio et Seio fundum aequis partibus do lego,« quoniam 
sem per partes habent legatarii. D. 32, 89. Paul. »Maevio fundi pa rtem dimidiam, Seio 
partem dimidiam lego: eundem fundum Títio lego.« Si Seius decesserit, pars eius utrique 
adcrescit. D. 31, 41 pro lavol. 
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§ ~ ' 

ÚČINKY NABYTí DĚDICTVí. 

I. Nabytím dědictví přecházejí na dědice přímo a. jedním rázem 
veškerá majetková práva a právní závazky zůstavitelovy, pokud výjimečně 
smrtí tohoto nezanikly, a trvají u dědice v stejném právním stavu, jaké 
byly u zůstavitele, jako by dědic byl se zůstavitelem jedinou osobou. 1 

Práva a závazky zemřelého, přešlé na dědice, splynou s posavadním jměním 
dědicovým v jeden celek. Proto má nabytí dědictví v zápětí, že žura žn 
re aliena, která příslušela zůstavitelovi k věcem dědicovým nebo naopak 
dědicovi k věcem zůstavitelovým, jakož i obligace, které dříve tu byly 
mezi zůstavitelem a · dědicem; zanikají confusžone. 2 

II. Dědic jest věř i tel ů m z ů s t a v i tel o v Ý m zavázán osobně a ne:: 
obmezeně, n·e pouze na kolik 'dědictví stačí k uspokojení jejich. N ao·pak 
mohou zase vlastní věř i tel o véd ě di c o v i dojíti uspokojení z dědictví, 
ježto jest části jmění dědicova. 

Pravidla ta byla, hledíc ke škodě, která hrozí za jejich platnosti 
z prodluženého dědictví dědicovi, z' prodlužení dědicova pak v·ěřitelům 
dědictví, časem pozměněna. , 

1. Podle p r a e t o r s k é h o ediktu mohou věř i tel o véd ě di c tví 
Ca odkazovníci) žádati, aby . dědictví 3 bylo o d cl ě len o od ostatního 
jmění dědicova a obr~ceno předem výhradně na jejich uspokojení. 4 Tato 
separatio bonorum, byvši povolena causa cognité!. dekretem magistratským, 
má v zápětí, že věřitelové dědictví Ca odkazovníci), kteří si jí vydobyli, 
mohou dosíci uspokojení z dědictví před vlastními věřiteli dědicovými 
(t. zv.· bene{icium separationis). Tito mohou dojíti zaplacení pouze z. toho~ 
co zbude z dědictví po uspokojení ' oněch. Právo žádati, aby naopak 
ostatní jmění dědicovo bylo odděleno od dědictví a jim předem vyhrazeno~ 
věřitelové děd i c o v i nemají. 5 Zdali věřitelové dědictví, kteří si byli vyžá:: 

1) Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium succedit, 
cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem transeant. D. 29, 2, 37. Pomp. 

2) Spojí-li se dědickou posloupností obligace hlavní a vedlejší v jedné osobě tím, 
že dlužník se stal dědicem 6deiussorovým, ruší se - až na výjimečné případy, srv. D. 
,46, 1, 21, 2. - obligace vedlejší (e?, 6deiussione) a obligace hlavní trvá. 
. 3) Jak se podobá odnášelo se toto e d i ct u m pouze k dědění ex t e s tam e nt o 
a bylo -com m o dum jím zavedené posk·Ytnuto věřitelůni dědictví a b in t e s t a t o zůsta:: 
veného teprve od J ustiniana. 

4) Rovněž podle ediktu smějí věřitelé dědictví, mají-li dědice v podezření z insol:: 
vence, žádati na něm jistoty za splnění svých pohledávek. 

~) Debitorem quis Seium habuit: hic decessit: heres ei exstitit Titius. Creditores. 
Titii non impetrabunt separationem: nam lícet alicui adiicendo sibi creditorem creditoris. 
sui facere doteriorem condicionem. D. 42, 6, 1, 1. 2. Ulp. 
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dali separ~tionem, když pak dědictví nestačí kjich uspokojení, mohou se zase, 
držeti dědice a jeho ostatního jmění, bylo sporno mezi římskými právníky. 
Někteří, mezi nimi též Pap i n i a n, zastávali, že věřitelové dědictví ~ohou 
tak učiniti, jenže dojdou zaplacení pouze' z toho, co zbude z jmění dě:: 

dicova po uspokojení jeho věřitelů. Avšak U I p i a n i P a u I ~ s ne:: 
připouštějí věřitele dědictví, když byli zvolili commodrim separationis, 
k ostatnímu jmění dědicovu ani po jeho věřitelích. Toto rozhodnutí 

. Ulpianovo a Paulovo bylo patrně schváleno od J u s t i n i a n a, a to s tím 
dodatkem (interpolací vI6ženým), že věřitelové, prokážou::li, že se domáhali 
separace z omylu omluvného, budou moci žádati za restitutio in integrum. 1 

- Separatio nemůže býti žádána od věřitelů, kteří projevili, že chtějí 
držeti se dědice jakožto dlužníka, na př. novací, přijetím rukojmů nebo 
zástav nebo úroků. Nepovoluje se krom toho, když fakticky nelze jí 
provésti, jelikož se již smísilo dědictví s jměním dědicovým; nebo dědic · 

zcizil dědictví bona {ide,2 nebo když minula od nabytí dědictví již delší 
doba, podle J u s ti n i a" na 5 let. 

2. Servus cum libertate heres institutus může podle praetorského 
ediktu domoci se magistratského dekretu, kterymž se jemu povoluje od" 
dělení dědictví (separatio) od statků, jichž on nabyl později jiným 
způsobem, nežli ex causa hereditaria, a nesmějí pak věřitelové dědictví 
.sáhnouti na tyto statky, byť i prodejem dědictví · nebyli došli plného 
uspokojení. Podle pozdějšího císařského práva pak smějí věřitelové pře:: 
dluženého dědictví, v něž se jako dědic uvázal voj í n, táhnouti se pouze 
k dědictví samému. 

3~ Každý jiný dědic může až do dob Justinianových krom toho, že 
jemu jest volno vyžádati si lhůtu na rozmyšlenou a během ní vy·šetřiti 
stav dědictví, pojistiti se proti škodě pochodící z předluženého dědictví 
pouze tím, že se vmísí nebo uváže v dědictví z man dát u od věřitelů 
obdrženého, čímž tito budou zavázáni jemu nahraditi škodu vzatou na=" . 
bytím dědictví, nebo tím, že dříve, nežli se vmísí nebo uváže v dědictví, 
učiní s věřiteli dědictví smlouvu, kterou tito jemu pro min o u přiměřenou · 
č á s t pozůstalých dluhů. Aby povolaný dědic se dal pohnouti k uvázání 
se v dědictví předlužené a tím dobrá pověst byla zachována zůstavitelovi, 

1) Sciendum est vulgo placere creditores quidem heredis, si quid superfuerit ex 
bonis testatoris, posse habere in suum debitum, creditores vero testatoris ex bonis heredis 
nihil, [si tamen temere separationem petierunt creditores defuncti, impetrare veniam 
possunt, iustissima scilicet ignorantiae causa allegata. Trib.] D . 42, 6, 1, 17. Ulp. 

2) Zciiil~li dědic něco z dědictví po povolené separaci, musí právo nabyvatelovo 
ustoupiti právu věřitelovu, získanému separatione: Sciendum est autem, etiamsi obligata 
res esse proponatur ab herede iure pignoris vel hypothecae, attamen, si hereditaria fuit, 
iure separationis hypothecario creditori potiorem esse eum, qui separationem impetravit. 
D . 42, 6, 1, 3. Ulp. 
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ustanovily císařské constitutiones, že usnesla:::li se vět š i na vě ř i tel ů pře::: 

dluženého dědictví na . tom, aby bylo povoleno dědicovi částečné promi::: 
nutí a jakou měrou, a magistrat podle snesení tohoto určí svým dekretem~ 
na jaké části věřitelové mají přestati, jsou tím vázáni též věřitelové, kteří 
snesení onomu . nepřisvědčili. Většina určuje se velikostí pohledávek, ne 
počtem osob. Podle J u s t i n i a n a má magistrat, je:::li obnos pohledávek 
na obou stranách stejný, říditi se většinou osob, je:::li též počet osob 
stejný, míněním věřitele, který vyniká nad ostatní svou vážností, a není:::li 
ani tím žádné straně převaha získána, rozhodnouti pro návrh mírnější. 
V právu Justinianověnejsou snesením většiny vázáni věřitelové zástavnÍ. 

4. Postačující ochrany poskytlo všelikým dědicům teprve t. zv. be::: 
ne{icium inventarii, zavedené J u s t i n i a ne m. Záleží v tom, že dědic jest 
zavázán věřitelům dědictví pouze, na kolik stačí dědictví, jestliže zřídí 
v určitý čas s o u p i s (inventarium) celého pozůstalého jmění. Dědic, chce:::li 
~ískati řečené bene{icium, nesmí si vyžádati spatium deliberandi a musí 
se zřízením inventáře počíti do 30 dní, co zvědělo delaci, a jej dokončiti 
do dalších 60 dnů. Ke zřízení inventáře má přibrán býti notář a' páležitý 
počet svědků, jakož i všichni odkazovníci v místě přítomní, za nepřítomné 
odkazovníky pak alespoň tři věrohodní svědkové, v místě usedlí. Dědic , 

nechť připojí jím podepsané prohlášení o tom, mnoho:::li činí jmění~ 

a ujištění, že v příčině pozůstalosti poctivě si vedl a povede. Pokládají:::li 
věřitelové nebo odkazovníci za to, že jmění pozůstalostní činí více ~ 

nežli dědic udal v inventáři, jest jim volno to prokázati, a to po případě 
i torturou otroků pozůstalostních nebo přísahou vyjevovací. B:lde:::li pro::: 
kázápo, že dědic . zavlekl nebo zatajil něco z dědictví, připočte se to 
k němu v hodnotě dvojnásobné. 

Dokud inventář se zřizuje, nesmějí ani věřitelové ani odkazovníci 
vznášeti žalob na dědice . Zato jest po tu dobu promlčení těchto žalob 
zastaveno. Zřídí:::li dědic inventář včas a řádným způsobem, není věřitelům 
dědictví práv z více, ntžli činí majetek v inventáři popsaný po odečtení 
nákladů na pohřeb zůstavitelův a na zřízení inventáře a jiných výdajů 
nezbytných. Smí uspokojiti věřitele a odkazovníky, jak tito se hlásí, a není 
těm, kdož přijdou teprve, když jest již vše vybráno, nijak zavázán; avšak 
neuspokojení věř i tel o v é mohou žádati na o d k a z o vn í c í c h, by jim 
vydali, čím byli uspokojeni od dědice. Dědic může uspokojiti též sebe 
sama pro pohledávky, které měl -za zůstavitelem, jako by uvázáním se 
v dědictví confusio nebyla nastala. 

Jestliže dědic přijme dědictví nezřídiv inventáře, bude nejen práv 
všem věřitelům dědictví neomezeně, nýbrž hnde musiti splniti odkazy celé~ 
aniž si bude směti sraziti kvarty Falcidiovy a to i když přesahují dědictví. 
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283 . 

ÚČINKY NABYTÉHO ODKAZU. 

I. Účinky nabytého odkazu byly v klasickém právu různé při různých 
druzích odkazů. Legata per vindicationem a per praeceptionem poskytla 
legatáři práva věc n é h o, ostatní druhy legátu a {ideicommissum, pouze 
o b I i g a ční ho . A sice přísluší z legátu per damnationem legatářovi proti 
dědicovi actio civilis, zvaná actio ex testamento, jež jest stricti iuržs a podle 
toho, zdali odkázáno bylo certum nebo incertum, actžo certi nebo žncerti. 
Actio certž ex testamento naproti zapírajícímu směřuje k dvojnásobnému 
(to v právu Justinianském odpadlo) a nepropouští se, splnil:::li kdo legatum 
per damnatžonem, pokládaje omylem sebe k tomu zavázána, jemu · con::: 
dictžo indebžti. J e:::li per damnationem odkázána suma zastupitelných 
věcí, určená co do váhy nebo počtu nebo (podle některých též) co do 
míry, může dědic se osvoboditi solutione per aes et libram. Z' legát~ 
sžnendi modo vzchází vždy jen actio incerti ex testamento. Nárok z fl::: 
deikomisu pak ' lze k platnosti přivésti pouze extraordinarža cognitžone, 
v níž při posuzování jeho soudce má podobnou volnost jako in iudicžis 
bonae {idei. Žaloba nesměřuje nikdy k duplum a, bylo:::li ex causa {idež::: 

' com'missi plněno omylem žndebžtum, není vyloučena condžctio žndebžti. 
J u s ti n i a n, zrušiv rozdíly mezi dotčenými druhy odkazů, propůjčil 

z každého odkazu odkazovníku obligační právo proti obtíženému, tedy 
vždy actionem žn personam. Kromě toho nabývá odkazovník, jemuž byla 
odkázána vlastní věc zůstavitelova nebo žus žn re aliena k ní, vždycky 
pří~o věcného práva k odkázané věci. 

II. O b I i g a ční p r á v o, . vzcházející z o d k a z u, zařaďují prameny 
mezi obligatžones quasž ex contractu. Právo toto nes,e se k tomu, aby od::: 
kazovníkovi bylo plněno právě to, co pořizovatel jemu zůstavil. Odchylka 
odtud bývá, když by obtížený odkázané věci cizí nemohl vůbec opatřiti 
nebo jen za přemrštěnou cenu; v případech těch smí obtížený nabídnouti 
odkazovníkovi místo věci obecnou hodnotu · její v penězích; Orní stě 
a Č a s e plnění platí pravidla o obligacích s tou odchylkou, že dědic můž~, 
je:::li fideikomisem odkázána věc, určená podle druhu, ji plniti na tom 
místě, kde jest větší část pozůstalosti. 

S t a ne::: I i se plnění n e m o ž n Ý m bez viny obtíženého, bude on 
zpravidla zproštěn závazku. 1 Původně odpovídal pouze za dolus a culpa 
in faciendo . Avšak později pravověda uznávala, že obtížený jest práv 

1) Avšak dědic, který zničil věc odkázanou nebo ji vyloučil z právní~o o~ch~d~ 
(zvláště 'tím, že propustil na svobodu odkázaného otroka), nevěda o odkazu, Jest mcmene 
povinen odkazovníkovi zaplatiti peněžnou hodnotu věci . 
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i z opominutí zaviněného culpa (levi). Z pravidla toho vyjímá se odka~ 
zovník, kterému jest . uloženo fideicommissum, že má předmět odkázaný 
zase vydati jinému, nepodržuje sám ničeho. Odkazovník jest tu odpo~ 

věden pouze za dolus Ca lata culpa). J e~li obtížený v 'prodlení se splněním 
odkazu, jest povinen vydati plody a platiti úroky. To platilo původně 
pouze pro fideicommissa, bylo však časem rozšířeno i na legata, nejprve 
na legatum sinendi modo, později i na legatum per damnationem. Com~ 
modum, přistupující k odkázanému předmětu nebo nastupující na jeho 
místo odkazovník zpravidla požadovati nesmí. To platí zvláště o plodech, 
které byly těženy po smrti zůstavitelově, i když byly získány poté, co 
uskutečnilo se již nabytí odkazu, leč by zůstavitel byl ' chtěl je také zů~ 
staviti odkazovníkovi.1 

§ ~ 
PRA VNl POMĚR SPOLUDĚDICŮ. 

Stalo~li se dědici více osob, nastupují ve veškerá práva a povinnosti, 
náležející k dědictví, společně v ten způsobr že jest oprávněna a zavázána 
každá podle svého dědického podílu, druhdy však, jsou~li práva nebo 
závazky nedělitelnými, in solidum. I jest mezi spoludědici s p o leč e n s tví 
Ccommunio) a z něho quasi ex ~ontractu plynoucí poměr obligační. Spole~ 
čenství to vztahuje se ke všemu, co patří k dědictví, vyjmouc pohledávky 
a dluhy, nebo tyto jsou, jsou~li dělitelné, podle ustanovení XII tabulí 
ipso iure mezi dědice rozděleny podle podílů jejich, což má v zápětí, že 
účinky confusionis nastupují pro jednotlivého pouze podle jeho podílu. 
Každému spoludědicovi, nechať jest heres nebo bonorum possessor, pří" 
sluší proti ostatním actio familiae erciscundae. O ní dlužno vytknouti, co 
zde následuje. 

1. Actio familiae erciscundae pochází ze zákona XII tabulí. J est iudi~ 
cium duplex a v pozdní době klasické bonae {idei. Předpokládá se, že 
spoludědické pFávo stran jest uznáno . Strana, které se právo dědické upírá, 
musí, jestliže nedrží podílu dědického, dříve domoci se uznání onoho 
práva hereditas petitione. Drží~li však svůj podíl dědický, rozhodniž o jejím 
právu Aědickém dílčí soudce jako o otázce praejudicialní. 

2. Actio familiae erciscundae směřuje předem k soudcovskému r o z~ 
děle ní všech s p o leč n Ý c h kusů dědictví a tím k zrušení celého spole~ 

1) In legatis et Hdeicommissis fructus ' post litiscontestationem, non ex die mortis 
sequuntur. C. 6, 47, 4. Gord. Podle . nařízení ]ustinianova musí obtížený, který by nesplnil 
odkazu k účelům zbožným do šesti měsíců, co byla oznámena poslední vůle, plniti plody 
a úroky již od smrti zůstavitelovy, a má, nechal~li by dojíti na žalobu, zapla:titi za trest 
dvojnásobné. 
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čenství. Některé společné věci nemají se rozděliti, jako listiny celého 
dědictví se týkající, zvláště písemný testament. Též jest vyloučeno z dělení, 
čeho zůstavitel nabyl zločinem. Naproti tomu mohou býti pojaty v řízení dílčí 
též jednotlivé pohledávky nebo dluhy pozůstalostní a přikázány celé k vy~ 
rovnání tomu neb onomu spoludědicovi. Iudicium familiae erciscundae 
nese se však též k vypořádání vzájemných obl i g a ční ch nároků, které 
vznikly ze společenství mezi spoludědici. Jmenovitě může jím každý spolu~ 
dědic· provésti nárok na náhradu nákladu, který sám učinil pro dědictví, 
na poměrné vydání toho, co spoludědic získal z dědictví, a na náhradu 
škody, kterou spoludědic způsobil dědictví vinou svou, byť i to byla 
culpa, podle J ustinianského práva alespoň culpa in concreto. 

3. Kdežto P a u 1 u s na tom trval, že iudicium familiae erciscundae ' 
může se platně státi pouze mezi všemi dědici, Ul p i a n neváhal je připus~ 
titi i mezi několika dědici a mínění jeho~ přejato bylo od Justiniana. 
Naopak může míti průchod jediné dílčí řízení v několika dědictvích, 
společných stranám. Iudicium familiae erciscundae poskytuje se zpravidla 
pouze jednou. Zůstalo~lipo jeho provední cos nerozděleno, bude lze 
soudního rozdělení jeho se domáhati zpravidla ' pouze actione communi 
dividundo. 

§ 285. 

COLLATIONES. 

Za jistých okolností jest jednotlivý spoludědic povinen ke k o II a c i, 
t. j. on musí kusy svého vlastního majetku přidati do dědictví (in 
medium; in commune conferre) k tomu konci, aby se sdělil o ně s urči~ 
tým i spoludědici. Collatio vyskytuje se ve dvojí podobě. 

I. Nejstarší jest collatio bonorum, uložená ' emancipovanému. Když 
praetor dal emancipovaným dětem stejné intestátní a nepominutelné právo 
dědické, jako měli sui heredes, vzešla nero~nost mezi těmito a oněmi. Nebo 
v dědictví otcově bylo a připadlo tedy z části též emancipovaným to, 
čeho za života otcova nabyli sui heredes a co pro jejich nezpůsobilost 
k nabytí přešlo do majetku otcova, kdežto emancipati statky, jichž nabyli 
po emancipaci, podrželi pro sebe. Aby tuto nerovnost odstrani!,1 usta~ 
novil praetor v ediktu, že emancipatus, když obdržel bonorum posses~ 
sionem Unde liberi nebo Contra tabulas vedle sui heredes, jest povinen 
sděliti se s nimi o veškeré svoje jmění, které má v době smrti zůstavitelovy. 

1) N am aequíssimum putavit (se. praetor), neque eos bonis paternis carere per hoc, 
.quod non sunt in potestate, neque praecipua bona propda habere, cum partem si nt 
.ablaturi suis heredibus. Coll. 16, 7, 2. Ulp. 
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Podrobnější ustanovení jsou tito: 
1. P o v i n n o st kollační má descendent, který vyžádal si bonorum pos~ 

sessionem Unde liberi nebo contra tabulas, nejsa suus heres, tedy emancipa~' 
tus, dítě emancipovaného po emancipaci zplozené, in adoptionem datus atd. 

N á r o k na kollaci mají pouze sui heredes, ale i tito podle obmezo::c 
vací interpretace jen v tom případě, jestliže mají škodu z toho, že ke kollaci 
zavázaný konkuruje s nimi v dědické posloupnosti (Ei confertur cui au~ 

, fertur),. proto musí emancipatus konferovati pouze těm sui, se kterými 
jest povolán v téže stirps.l Jmě'ní emancipovaného, které se vnese do dě", 
dictví, rozdělí se mezi emancipovaného, ke kollaci zavázaného, samého 
a sui heredes k ní oprávněné v ten způsob, jako by tito a onen byli jedi~, 
nými dědici. K jiným emancipovaným se nehledí (»Emancipati unius loco 
sunt«).2 

2. Pře dm ě tem kollace jest vše, co eman~ipatus měl ve svém jmění 
v době úmrtí zůstavitelova nebo by měl, kdyby se nebyl pfičinil dolo malo,. 
by toho pozbyl, a to aktiva, zbylá po odečtení dluhů. Krom toho buďtež 
konferovány všecky plody, které byly těženy z onoho jmění od smrti zů~ 
stavitelovy. Z kolLice vyjímá se však, co by, kdyby emancipatus byl zůstal 
pod mocí otcovskou, bylo jeho peculium castrense nebo quasi castrense~ 

3. Collatio bonorum měla býti provedena podle ediktu cautione, t. j. 
stipulačním slibem, rukojměmi neb zástavou pojištěným, že oprávněný stane 
se účastným statků zavázaného (boni viri arbitratu collaturum se esse) ~ 
Časem bylo připuštěno, že povinnosti kollační lze vyhověti místo slibem' 
přímo re, t. j. skutečným vydáním statků těchto k rozdělení jich nebo 
srážkou přiměřené částky na dědickém podílu zavázaného. U skutečněnf 
kollace ne n í sice pod m í n k o u pro udělení bonorum possessionis, nýbrž 
tato se udílí emancipovanému, byť i nebyl ještě splnil povinnosti kollační. 
Ale z p ě č u j e::l i se emancipatus splniti kollační povinnosti per contuma", 
ciam, ode p í r aj í se jemu actiones hereditariae ve prospěch osob opráv:: 
něných ke kollaci, jenže, vykoná::li on později kollaci, obživnou zase 
dřívější práva jeho. Jestliže emancipatus ne m ů ž e vyhověti povinnosti 
kollační pro nedostávající se mohovitost, vydá se jeho dědický podíl 

1) Emandpatus filius si quidem nepotes in avi potestate non habeat, frat.tíbus suis. 
conferet: sed si sínt nepotes, voluit eum pra~tor filiis suis qui sint in potestate soli& 
conferre, merito, quia veniendo ad bonorum possesionem illis solis iniuriam fadt. D. 37,. 
8, 1, 13. Ulp. 

2) Portiones collationem ita erunt , faciendae: ut puta duo sunt filii in potestate. 
unus emancipatus habens trecenta: ducenta fratribus confert, sibi centum: facit enim 
eis partem, quamvis is sit, cui conferri non solet. quod si duo sint filii emancipati 
habentes trecena et duo in potestate, aeque dicendum est singulos sihgulis, qui sunt in 
potestate, centena conferre, centena retinere, sed ipsos invicem nihil conferre. D. 37, 6~ 

1,24. Ulp. 
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dědicům ke kollaci oprávněným, dají::li jistotu pro budoucí navracení v pří", 
padu, že by přece ke kollaci došlo; jest::li by však oni nedali této jistoty" 
odevzdá se onen podíl dědický opatrovníkovi. 

Příbuzna kollaci emancipovaného jest collatio dotis; jež plyne rovněž. 
z praetorského edíktu. Podle něho jest sua heres, která obdržela bonorum 

'. possessionem Unde liberi nebo Contra tabulas, zavázána ostatním sui he::
redes, jimž jest konkurence- její na újmu, ke kollaci své dos, nechať tato· 
jest profecticia nebo adventicia. Collatio dotis, zakládajíc se na stejném 
důvodu jako collatio bonorum 'em?ncipati, spravuje se stejnými pravidly' 
jako tato. Co se objemu této kollační povinnosti dotýče, dlužno vytknouti" 
že řmpensae necessariae se odečítají a že stia heres jest po případě po:: 
vinna přispěti ke kollaci pouze tím, čeho bude moci dobýti z věna ' na 
manželovi. 

Podle reskriptu Antonia P i a má sua heres tuto povinnost kollační 
též v tom případě, když, povolána jsouc k dědictví ab intestato nebo proti , 
testamentu a přestávajíc na svém civilním právu dědickém, nežádá udělení 
bonorum possessionis. R. 239 ustanovil ' císař G o rdi a n, rozhoduje tím 
otázku mezi právníky spornou, že nárok na kollaci dotis má i emancipatus,. 
avšak jen v příčině dotis profecticiae. Jím byla po prvé uplatněna nová 
myšlenka, na níž spočívá další vývoj povinnosti kollační. 

II. Kollaci bylo v době poklasické podle c í s a ř s k é h o z á k o n o'" 
dá r s tví podrobeno to, co des cen cl e nt i, kteří dědí spolu po a s cen", 
den t o v i, ob drž e I i od něh o za živobytí jeho. Již vývoj statků ad", 
ventických vede k tomu, že collatio emancipati byla obmezena na to, čeho, 
jemu otec poskytl inter vivos. K všeobecné platnosti přivedl pak novou 
myšlenku zákon císaře ' Leo n a Cz r. 472), jímž byla des cen den t ů m" 
dědícím dohromady po kterémkoli ascendentovi ab intesta'to nebo proti 
testamentu, uložena vzájemná povinnost kollační strany oné dos nebo 
donatio . ante 'nuptias, kterou byli obdrželi od zůstavitele za jeho života 
C dos vel ante nuptias donatio ex substantia parentis profecta). Od J u s t i"" 
n i a n a byly za předměty kollace descendentů prohlášeny též militia, zjed"" 
naná descendentovi, a prosté dar o v á n í, descendentovi inter vivos učiněné, 
darování to však jen pro případ ten, když zůstavitel nařídil jeho kollaci, 
nebo když obdržel od ascendenta jeden descendent pouze prosté darování" 
druhý pouze dotem nebo donationem propler nuptias. V novele 18. na'" 
řídil J u s t i n i a n descendentům kollaci i při posloupnosti t e s tam e n t ní" 
vyjmouc, že by ji byl zůstavitel zvláště vyloučil. 
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HLAVA ČTVRTÁ. 

PRÁVNÍ OCHRANA DĚDICE A OSOB 
ZÚČASTNĚNÝCH PŘI ODKAZU. 

§ 286. 

HEREDITATIS PETITIO. 

Civilnímu dědicovi jest odedávna propuštěna proti tomu, kdo jemu 
zadržuje dědictví, actio in rem de universitate (generalis) směřující k vy-; 
dání dědictví, tedy vindicatio hereditatis, jménem hereditatis petitio. 

I. Ž a lob c e m jest dědic civilní (heres). Též heres pro parte má ža-; 
lobu o vydání dědictví podle míry svého podílu (t. zv. hereditatis petitio 
partiaria). Musí, žaluje, zpravidla udati určitě svůj podíl dědický. Výji-; 
mečně, nedovede-;li dědic, nemaje viny, určiti velikost svého podílu, po-; 
voluj.e se jemu incertae partis hereditatis petitio. Je-;li velikost jeho podílu 
dědického neurčitá z důvodu toho, že lze se nadíti konkurence dětí ženy 
toho času těhotné, může dědic táhnouti se pro zatím pouze k tomu po-; 
dílu, který by jemu náležel, kdyby se narodila trojčata. 

II. Ž a lov a n Ý m jest, kdo drží dědictví nebo něco z něho pro he-; 
rede nebo pro possessore. Pro herede drží, kdo má ve své moci něco 
z dědictví tvrdě, že jest dědicem. Za takového držitele pokládá se též 
bonorum possessor, držící části dědictví, l a ten, komu bylo dědictví vydáno 
jako universálnimu fideikomisáři. Possessor pro possessore pak jest, kdo, 
drže kusy z dědictví, nevydává se za dědice a nedovede uvésti též jiného 
právního důvodu své držby, jako jmenovitě fur a raptor a, kdo nabyl 
držení vědomě z titulu neplatného. Též děd i c possessora pro herede nebo 

1) Za části dědictví (r e s her e cl i tar i a e), pokládají se především všecky kusy 
majetku zůstavitelova, a to nejen věci, ke kterým zůstavitel měl právo vlastnické nebo 
bon a e fi d ei p o s s e s s i o n e m nebo to ono i u s in r e a li e n a, nýbrž též věci, ke kte~ 
rým měl pouze právo retenční, nebo které měl v detenci, jsa zavázán je vydati nepo~ 
rušené (jako kommodatář, depositář a pod.). Ale za držitele částí dědictví se pokládá 
a označuje .jako i u r i s p o s s e.s s o r též dlužník zůstavitelův, který se zdráhá platiti dluh, 
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. pro possessore muze, předpokládajíc, že drží, býti žal6~án hereditatis pe:: 
titione. Na toho však, který drží něco z dědictví z takového skutečného 
nebo domnělého titulu, jenž směřuje k s ing u I á r ní sukcessi, jako z trhu, 
darování a· pod., nemůže dědic nastupovati hereditatis p€titione (actione 

. de universitate), nýbrž pouze actione in rem speciali (speciali petitione), 
jmenovitě rei vindicatione. Pouze proti kupci dědictví a proti tomu, na · 
koho bylo převedeno dědictví jako celek z jiného singulárního titulu 
(na př. pro donato nebo pro dote), přísluší dědicovi ' hereditatis petitio 
utilis. . 

N evezme-;li žalovaný na se proces náležitým způsobem, může podle 
klasického práva na něm žalobce interdiktem Quam hereditatem žádati 
neprodlené vydání všehó, co z dědictví drží~ V J ustinianském právu jest 
tato trattslatio possessionis předepsána pro ten případ,.když žalovaný zapřev, 
že by držel čeho z dědictví, jest usvědčen z nepravdy. Jako by držel, 
může býti hereditatis petitione stíhán, jak stanovilo t. zv. S. C. Iuventia= 
num, l qui dolo desiit possidere, podle práva J ustinianského pak též qui 
non possidens liti se obtulit. : 

Na toho, kdo části dědictví drží pro herede, přísluší dědicovi ipso 'iure 
též ta neb ona actio in rem specialis, jako rei vindicatio, nebo ta neh ona 
actio in personam. Ale podle praetorského práva má possessor pro herede, 
když dědic místo hereditatis petitione nastoupí naň některou z oněch singu:: 
lárních actiones, proti této excepci »)quod praeiudicium hereditati non fiat«. 
Soudu centumviralnímu, příslušnému pro hereditatis petitiones, nemělo 
odňato býti rozsouzení rozepře dědické tím, že na držitele dědictví byly 
podány žaloby singulární, pro které byl příslušný soud jiný. Zároveň bylo 
tím šetřeno držitele dědictví, ne singulis iudiciis vexaretur. 

III. Hereditatis petitio smě ř u jek tomu, aby žalovaný vydal dědictví, 
na kolik je posud drží, cum sua causa. Jako rei vindicatio, jest i hereditatis 
petitio actio arbitratia a povoluje se též při ní pro dolus nebo neposluš-; 
nost žalovaného žalobci iusiurandum in litem. Obsah závazku žalovaného 
určilo přesněji ' dotčené již S. C. Iuventianum (zvané tak podle jednoho 
z konsulů je navrhnuvších, právníka I u ven ti aC e I s'a), vydané r. 129 po 

tvrdě, že, sám jest dědicem. K předmětům, z jichž držení vzchází her e d i t a t i s pe t i t i o 
proti držiteli, náleží též všecko, co bylo vytěženo z věcí zůstavitelových po smrti jeho, 
jmenovitě fructus naturales nebo civiles a partus ancillae, dále též předměty, 
které byly pořízeny pro dědictví, nebo vstoupily na místo původních kusů dědictví, jako 
jmenovitě trhové ceny za zcizené kusy (»Pretium succedit in locum rei etres in 
10 cu m p ret i i«), peníze zaplacené od dlužníků dědictví, nároky získané prostředkem 
věcí pozůstalostních. 

1) (Ait senatus:) »)Item eos qui bona invasissent, quae scirent ad se non pertinere, 
etiamsi ante litem contestatam fecerint, quo minus possiderent, perinde condemnandos, 
quasi possiderent.« D. 5, 3, 20, 6 c. 
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Kr. za c!sare Had r i a n a, rozeznávajíc při tom mezi bonae a malae {idei 
possessorem dědictví. 

1. Bonae fidei possessor jest zavázán, vydati žalobcovi pouze, oč jest 
o b o h a cen dědictvím ještě v době rozsudku. Musí tedy vydati též p I o d y, 
před procesem těžené a nespotřebené. ' Spotřebil:::li věci pozŮstalostní, jest po::: 
vinen dát i náhradu pouze, na kolik se tím uchránil výloh z vlastního jmění. 
Jestliže zcizil něco z dědictví, bude zavázán vydati pouze obdrženou úplatu 
nebo postoupiti získané nároky.! Po litiskontestaci, podle práva poklasic::: 
kého však již poté, co zvěděl o tom, že jest naň podána žaloba o vydání 
dědictví, jest possessor bonae {idei zodpověden v příčině dědictví za zlý 
úmysl a všelikou nedbalost a stojí proto zvláště i, za plody, kterých opomi::: 
nul těžiti vinou svou po početí procesu. 

2. Malae fidei possessor musí nejen vydati vše, co má z dědictví, nýbrž 
dáti též pln o u n á hra d u ,za ztrátu nebo zhoršení věcí z dědictví, jakož 
i za netěžení plodů, i když škoda toho způsobu byla jím zaviněna před za::: 
početím procesu. Po zahájení procesu stojí i za náhodu. Jen v tom případě, 
že zcizil věc dědickou ve prospěchu dědictví, musí vydati pouze, co obdržel 
úplatou. 

IV. Ž a lov a n Ý může proti hereditatis pe'titio přivésti k platnosti 
zvláště tyto svoje n á r o k y : 

1. Co se dotýče n á k I a d u, který držitel vedl na věci z dědictví, má bonae 
{idei possessor a může obranou provésti právní nárok na náhradu všelikého 
nákladu i samých impensae voluptuariae. Malae {idei possessor pak má podle 
práva J ustinianského takový nárok pro náklad potřebný za všech okolností, 
pro náklad užitečný alespoň potud, pokud užitek z něho posud trvá. Po 
započetí procesu jest též v tom jemu roven bonae {idei possessor. Náklad, 
učiněný na těžení p I o d ů, může též zde jako proti reivif?dikaci sraziti si 
z plodů každý držitel. Obrana, kterou žalovaný přivádí k platnosti právo 
retenční pro náklad na věci dědictví učiněný, musila v právu klasickém i zde, 
jako při reivindikaci býti zvláště vyhrazena ve formuli jako exceptio doli. 
Podle J u s t i n i a n a jest obranou, quae officio iudicis continetur. 

2. Co z ů s t a v i tel byl d I uže n jemu, může si bonae fidei possessor 
sraziti za všech okolností, malae {idei possessor však pouze, jestliže jest ve 
prospěchu dědictví, by dluh ten byl splněn. S pln i I::: I i bonae {idei posses::: 

1) (Ait senatus:) »Placere, a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos iudicatum 
esset, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, etsi ante petitam 
hereditatem deperissent deminutaeve ' fuissent, restituere debere: eos autem, qui iustas 
causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo dumtaxat (condem~ 
nandos), quo locupletiores ex ea re fa cti essent.« D. 5, 3, 20, 6 b. c. - N ení~li bon a e 
fi d ei p o s s e s s o r obohacen z úplaty za zcizenou věc pozůstalostní, bude moci dědic 
nastupovati reivindikací na nabyvatele její. 
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sor p O hle d á v k y věř i tel ů děd i c tví, muze, ačkoli dědic tím osvO::: 
bozen není, přece, co splnil, si sraziti, jsa pouze zavázán postoupiti dědicovi 
,condictionem indebiti. Malae fidei possessor, nemaje kondikce právě zrní::: 
něné, bude oprávněn ke srážce splněného jen, když dá jistotu dědicovi, že se 
jeho zastane proti žalobám věřitelů . 1 Ba bonae /idei possessor má též nárok 
na srážku toho, co, pokládaje se za dědice z testamentu, zaplatil ze svého 
ke splnění o d k a z ů ve skutečnosti neplatných. Avšak nemůže si sraziti, co 
,zaplatil indebite jiným domnělým věřitelům dědictvÍ. 

V. Na koho by věř i tel o v é dědictví a odkazovníci mohli nastupo::: 
vati žalobou, dokud proces o dědictví trvá, bylo na sporu mezi klasickými 
právníky. J u s ti n i a n rozřešil spor ten, ustanoviv toto: Věř i tel o védě::: 
,dictví mohou žádati splnění svých pohledávek podle své volby na žalobci 
nebo na žalovaném držiteli dědictví. Padne:::li strana, která splnila dluh, 
v rozepři o dědictví, má proti vítěznému odpůrci nárok na náhradu, pro 
nějž, nebyl:::li k němu vzat zřetel v rozsudku o hereditatis petitio, přísluší 
,oné straně actio negotiorum gestorum nebo condictio ex lege. O d k a z o v::: 
ní c i mohou nastupovati na toho, kdo jest obtížen odkazem, jenže on musí 
zapraviti odkaz pouze, obdržel:::li jistotu za navrácení pro ten případ, že 
by prosoudil v procesu o dědictví. 

Actiones in personam mohou, dokud trvá rozepře dědická, býti vzne::: 
seny proti d I u žní k ů m děd i c tví pouze od držitele dědictví, a i to jen, 
je:::li nebezpečí, že _by jinak actio zanikla. Avšak actiones in rem může při::: 
vésti k platnosti jak žalovaný držitel dědictví, tak i žalobce. 

§ 287. 

INT'ERDICTU M QUOR U M BONOR U M. 

I. Bonorum possessor má proti každ~mu, kdo jemu zadržuje veCl 
(h mot n é kusy) z dědictví, drže je pro herede nebo pro possessore, nebo 
kd9 je dolo malo desiit possidere, o vydání jejich interdictum Quorum bo::: 
norum,2 jež zná již Cic e r o. Žalobce musí dokázati, že dosáhl bonorum 
possessionem způsobem řádným, tedy obzvláště, že tu byly podmínky edik::: 

1) Si quid possessor sol vit creditoribus, reputabit, quamquam ipso iure non liberavit 
petitorem hereditatis. et ideo lulianus scribit ita id imputaturum possessorem, si caverit 
a se petitorem defensum iri. et videtur mi hi lulianus de solo praedone ut caveat sensisse, 
non etiam de bonae fidei possessore: condictionem tamen praestare debebit. sed et petitor 
si a creditoribus conveniatur, exceptione uti debebit. D. 5, 3, 31 pro Ulp. 

2) Ait Praetor: »Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de 
his bonis pro herede aut pro p'ossessore possides possideresve, si nihil usucaptum esset, 
quodque dolo malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas.« D. 43, 2, 1 pro 
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tem žádané. Interdiktem tím mohl bonorum possessor i na všelikém civilním 
dědici dosíci vydání hmotných částí dědictví, jenže když byla bonorum 
possessio sine re, heres mohl vítězného bonorum possessora stíhati heredi:: 
tatis petitione. Nálezem v procesu interdiktním . nebylo tedy s konečnou 
platností rozhodnuto o civilním právu dědickém. Potud mělo interdictum 
Quorum bonorum hned od původu povahu pouhého prozatímního právního 
prostředku. 

II. Ještě v klasickém právu byla bonorum possessorovi udělena žaloba 
podle obdoby hereditatis petžtionis, tedy hereditatžs peHtio utilis, zvaná 
h·ereditatispetžtio possessoria. Předmětem jejím nejsou pouze hmotné, nýbrž 
i všecky jiné kusy dědictví. Interdictum Quorum bonorum se zachovalo 
vedle ní, jen že nyní bonorum possessor na civilního dědice, když tento sobě 
připisoval účinné právo dědické, nesměl více nastupovati interdiktem, nýbrž 
pouze hereditatis petitione possessoria, . při čemž pak došlo ihned ke koneč:: 
nému rozhodnutí sporu dědického. Za pozdějšího císařství jest interdictum 
Quorum bonorum žalobou, projednanou stručným řízením, jíž sobě bono:: 
rum possessor mohl zjednati prozatímné držení hmotných kusů dědictví. 
Obzvláště mělo průchod proti každému, kdo se ujal držení věcí pozůstalost:: 
ních svémocně, byť i z platného titulu singulárního. Konečné rozhodnutí 
sporu o právo dědické nebo vlastnické mohlo pak později docíleno býti . 
hereditatis petitione nebo i rei vindicatione. 

§ 88. 

PROVISORNÍ OCHRANA PRÁVA DĚDICKEHO. 

I. Missio in possessionem -scr.ipti heredis. Po.dle ediktu . císaře Had r i:: 
a n a může, kdo jest ustanoven · dědicem v testamentu zevně bezvadném, 
předpokládajíc, že testament byl otevřen úředně a daň pozůstalostní byla 

. zapravena, žádati do roka ó povolení magistratské, by směl se ujmouti 
držby všech věcí, které zůstavitel držel v době úmrtí. V případném sporu 
dědickém získává tak missus postavení žalovaného. Jde tu tedy jen o pro:: 
zatímní prostředek právni, obdobný interdiktu quorum bonorum. Jakkoli 
daň pozůstalostní a náležitost úředního otevření testamentů později odpadly, 
podržel J u s t i n i a ti přece onu missio scripti heredis z testamentu zevně 
bezvadného, zrušuje jen nahoře dotčené časové omezení její. 

II. Missio in possessionem ventris. Je::li žena útěžk~m s dítětem, které, 
jestliže se narodí, bude povoláno děditi ze zákona nebo z testamentu, může 
žádati, by jí bylo dovoleno ujmouti se za nenarozeného prozatímné držby 
dědictví. Missio poskytuje ženě prozatímné detence dědictví, chráněné inter:: . 
diktem ne vis fiat ei qui in posses'sionem missus est; a práva vyživovati se 
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z dědictví. K ochraně prospěchů nenarozeného a ke správě jmění ve prospě:: 
chu jiných (dědiců, věřitelů pozůstalostních) zřizuje se opatrovník, zpravidla 
jediný pro :to i ono (curator ventris et bonorum). Žena zůstane v prozatímní 
držbě, dokud neporodila nebo nenabylo se jistoty, že není těhotnou. Povin" 
na bude dáti náhradu za obdrž~nou výživu a jinou dědicům způsobenou 
škodu pouze, jestliže jednala podvodně, a bude pak pro tento závazek proti 
ní z ediktu praetorského propuštěna actio poenalis příslušející intra annum 
uHlem. Podle jiného ediktu přísluší proti ženě nebo proti otci, který ji má 
v moci, jestliže převedli držení statků dolo malo na jiného, actio o plnou 
náhradu škody, a to i po roce. 

III. Bonorum possessio ex C arboniano edicto. U pírá"li se ne d o s pěl c i 
právo dědické tvrzením, že ne n í dít ě tem zůstavitelovým, náležejícím 
mezi jeho »lžberi«, odročí se spor o tom po předchozím šetření magistrat" 
ském, až by nedospělec dosáhl dospělosti, a udělí se jemu na ten čas dekretem 
magistratským bonorum possessio. Tato Carboniana bonorum possessio ode" 
pírá se, když jest calummia žadatelova zjevna nebo podán zcela zřejmý dů" 
kaz, že nedospělec není dítětem zůstavitelovým, nebo když prošel rok poté, 
co zvěděl, že se jemu upírá právo dědické. Má"li bonorum possessio ex 
Carboniano míti plný účinek, musí býti dána za nedospělce odpůrci cautio 
pro · vydání dědictví. 1 Carboniana bonorum possessio pozbývá právního 
účinku, jakmile nedospělec došel dospělosti. V procesu, jenž se zahájí na to 
o dědickém právu, zaujímá postavení žalovaného ta strana, která byla dala 
dříve kauci nebo dá ji nyní. 

§ 289. 

PRÁVNÍ OCHRANA PŘI ODKAZECH. 

I. P r á v II í och ran a o d k a z o v n í k a. Z rozdílného právního posta" 
ve ní odkazovníka se podává, jaké může užíti žaloby na ochranu svého práva . 
Vedle žaloby přísluší k zajištění pohledávky odkazu ještě tyto prostředky: 

1. Je"li odkazu uložena vými·nka nebo lhůta odkládací, nebo 
,je::li odkaz sporný, může podle ediktu odkazovník žádati na obtíženém, by 
jemu pro budoucí splnění odkazu dal jistotu rukojemskou. N eučiní"li to 
obtížený může odkazovník zpravidla vymoci magistratské povolení, by se 
uvázal v držení statků, které z dědictví se dostaly obtíženému (missio 

I) J e~li tato c a u t i o dána, obdrží nedospělý právo vyživovati se z dědictví · a po~ 
ručník jeho správu dědictví. N enídi c a u t i o dána za nedospělého, povolí se odpůrcovi, 
by se uvázal v držení spolu s oním. Jestliže pak odpůrce dá sám jistotu, obdrží odpůrce 
správu dědictví a bude nedospělec moci požadovati výživy z dědictví jen v nouzi. Pakli 
však nedá jistoty ani odpůrce, zřídí se k opatrování statků cu r a to r. 
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legatorum servandorum causa). Tím obdrží de ten c i vedle obtíženého 
a právo dozoru a nabývá k věcem v detenci vzatým pignus praetorium. , 
Zůstavitel může prominouti povinnost k dání jistoty, odkazovník může 
se jí zříci,. 

2. Podle reskriptu K a r a k a II o va může odkazovník, jestliže obtížený 
nesplnil odkazu do šesti měsíců poté, co nai\ vznesena byla žaloba, uvázati 
se s povolením magistratovým v držbu i vlastního jmění osoby obtížené, by 
se uspokojii z plodů (t. zv. missio Antoniniana) . 

. 3. J u s ti n i a n dal odkazovníkovi z á k o n n é z á s t a v n í p r á v o ke 
všem věcem, které dostaly se obtíženému z dědictví. 

4. Důsledkem ustanovení J u s ti n i a n o vaz r. 529, jež odkazovní:: 
kovi, kterému byla odkázána vlastní věc zůstavitelova, propouštělo o vydání 
věci přímo in .rem actionem, bylo, že obtížený nemohl ji zciziti. Přes to 
Justinian r. 531 zcizení to ještě zvláště zapověděl a vyloučil řádné 
vydržení i poctivým nabyvatelem proti odkazovníkovi. 

II. P r á vn í och ran a ob tíž e n é ho. 
1. Obtížený může žádati, aby n á k 1 a d y, které učinil na předmět od:: 

kázaný, jemu byly na hra z e n y podle slušného uvážení soudcova, aby 
mu byly znovu zřízeny služebnosti pozemkové k odkázanému předmětu, 
které nabytím dědictví zanikly confusione, a byla dána náhrada škody, 
kterou mu způsobil odkázaný otrok de1iktem, spáchaným před nabytím 
dědictví nebo i po něm. Pro nároky tyto přísluší obtíženému pouze právo 
retenční, po případě condictio indebiti. 

2. Dědic (původně pouze bonorum possessor, v J ustinianském právu 
též heres) má interdictum adipiscendae possessionis, zvané Quod legatorum, 
proti tomu, kdo by jako odkazovník držel věc, vzav si ji o své újmě bez 
jeho povolení prve, nežli dědic sám se ujal držení jejího. Držiteli rovná 
se qui dolo desiit possic/.ere. 

3. K ochraně obtíženého směřuje též omezení míry odkazů. Původně 
nebylo ovšem jiného omezení, nežli které se dává z povahy odkazu samé, ' 
že nelze nikomu uložiti jako odkaz více, nežli obdržel od zůstavitele. Ale 
časem zákonodárci stanovili pro výši ' odkazů určitou mez, aby nebylo dě:: . 
dictví proto, že jest odkazy celé' vyčerpáno, od testamentního dědice za:: 
mítnuto a tím poslední vůle . zmařena. 

a) Lex Furia testamentaria (plebiscitum z první polovice 2. století 
př. Kr.) zapověděla, aby nikdo jako legatum nebo dar mortis causa ne: 
vzal více nežli 1000 asů. 1 Lex Furia byla lex minus quam perfecta. Proh 

1) Sed olim quidem licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare 
nec quidquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis; idque lex XII tab~~ 
larum permittere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset, Id 
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tomu, kdo vzal více, byla dána legis actz'o per manus iniectionem o po: 
kutu čtyřnásobného. Pouze kognáti až do šestého stupně, ze sedmého 
sobrino natus byli vyňati. . 

b) Lex Voconia (169 př. Kr.) ustanovila, že od občana z první třídy 
censu nesmí jednotlivec legátem nebo darováním mortis causa vzíti více, 
nežli obdrží dědicové. 1 

c) S úspěchem a trvale pojistila dědice teprve lex Falcidia (plesbis:: 
citum z 40 př. Kr.), která obmezení odkazů, zavedená zákony. Furiovým 
a Vokoniovým, zrušila a na místě nich ustanovila, že dědicovi musí zů:: 
stati čtv r t i n a dědictví prosta legátů. 2 Legata pokud zkracují tuto čtvrtinu 
(quarta Falcidia), jsou ipso iure neplatna3" a dědic jest proti nim oprávněn 
k poměrné srážce.4 

Právo sraziti si kvartu Falcidiovu mají po'uze děd i c o v é testamentní 
i intestátní.5 J e::li odkaz nedílný, jako když byla odkázána služebnost po:: 
zemková, jest dědic oprávněn místo sráž,ky požadovati náhradu peněžnou. 
Právo to jakož i právo srážky může dědic provésti obranou (po případě 

ratum haberetur, his verbis »uti legassit suae rei, ita ius esto«: quare qui scripti heredes 
erant, ab hereditate abstinebant et idcirco plerique intestati moriebantur. (225) Itaque lata 
est lex Furia, qua exceptis personis quibusdam, ceteris plus mille assibus legatorum nomine 
mortisve causa capere permissum non est. Sed et haec lex non perfecit quod voluit; qui 
enim verbi gratia quinque milium aeris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus 
singulis millenos asses legandototum patrimonium erogare. Gai. 2, 224. 225. 

1) Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine 
mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent: ex qua lege plane quidem aliquid 
utique heredes habere videbantur; sed tamen vitium simile (srv. pozn. předchozí) nasce~ 
batur: nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat (testator) adeo 
heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi, huius lucri gratia totius hereditatis 
onera sustinere. Gai. 2, 226. 

2) Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare 1iceat quam do~ 
drantem: itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat. Gai 2, 227. 
Lex Falcidia modum legatorum constituit his verbis: »Quicumque civis Romanus post 
hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi Ro~ano pecuniam iure 
publico dare legare volet, ius potestasque esto, dum ita legetur, ne minus quam partem 
quartam hereditatis eo testameto heredes capiant.« D. 35, 2, 1 pr. 

3) Si excesserit quis dodrantem, pro rata portione per legem ipso iure minuuntur 
(legata). D. 35, 2, 73, 5. Gai. 

4) Na fideicommissa bylo omezení to vztaženo teprve za Vespasiana skrze S. C. 
Pegasianum (75 po Kr.), na f i d e i com m i s s a a b in t es t a t o teprve Antoninem Piem. 
Také .d o n a t i o nes mor t i s c a u s a byly časem podrobeny tomutu omezení, podle usta. 
novení J ustinianova pak též condicionis implendae causa datum. 

5) Jiní od zůstavitele poctění a zároveň fideikomisem obtížení, nemají tohoto 
práva, ani universální fideikomisář, avšak mohou pro újmu, která je stihla podle zákona 
Falcidiova, učiniti zase poměrnou srážku odkazům jim uloženým, leda že zůstavitel by 
to byl zapověděl. 
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exceptione doli) nebo žalobou (rei vindicatione, condictione indebiti, actione 
in factum nebo doli). Je~li pochybno, zdali quarta jest přetížena čili nic, 
nemusí dědic plniti odkazu, dokud odkazovník nedal jemu rukojemskou 
jistotu, že vrátí, oč quarta se objeví býti porušenou. l 

Má~li býti zjištěno, zdali . quarta Falcidia jest porušena či nic, budiž 
především vypočteno, mnoholi činí ·č i sté děd i c tví. Věci a práva po~ 
zůstalostní buďtež oceněny, a to pohledávky na částku dobytnou, a od 
nich ~dečteny dluhy zůstavitelovy, útraty jeho pohřbu, útraty převzetí 
dědictví a zpeněžení jeho a hodnota propuštěných otroků. Při tom hledí 
se k stavu jmění zůstavitelova v době jeho ú m r t í. Oceněn budiž dále 
úhrn o d k a z ů a jiných břemen, uložených posledním pořízením dědicovi, 
a to rovněž hledíc k době smrti pořizovatelovy .2 N a kolik tento úhrn 
přesahuje tři čtvrtiny toho, co činí dědictví, porušuje se jím quart~ Fal~ 
cidia. Avšak do čtvrtiny této započte se dědicovi vše, co obdrží J a k o 

dědic.S 

. Je~li víc e dědiců, vypočte se quarta pro každý jednotlivý podíl dě~ 
dický zvláště.4 V případě tom však, že setká se víc e pod í 1 ů dědických 
v té též 0.5 obě, quarta bývá vypočítána způsobem různým. 

a) Jestliže dědici přibude k vlastnímu podílu ještě podíl, jehož jiný 
již nabyl, jako když dědic podědí spoludědice nebo podrobí si jej arro~ 
gací, vypočte se quarta i na dále pro každý podíl zvláště. 

B) Druhdy však sečtou se jednak všecky ' odkazy jim uložené a vy~ 
počte se z úhrnu podílů dědických jed i n á quarta. ~ o se zachov~~á: 
jestliže kdo byl u s t a n o ven dědicem k více podílům dědlckým, obzvlaste 
k jednomu bez výminky, k druhému s výminkou. Proto sečít~jí se také 
odkazy, které postihují dědice jako instituta, s oněmi, které Jemu byly 

1) Si cui plus quam licuerit legetur et dubitari iuste possit, 'utr~m lex F.alcidia 
locum habitura est nec ne, subvenit praetor heredi ut ei legatarius sahsdet, ut, Sl appa~ 
ruerit eum amplius legato rum nomine cepisse quam e lege Falcidia capere licebit, ~uanti 
ea res erit, tantam pecuniam det dolusque malus ab eo afuturus sit. D. 35,3, 1 pr. Ulplanus. 

2) Odkazů zůstavených pod výminkou odkládací se prozatím ještě nedbá, jenže 
odkazovníci musí dáti jistotu výše dotčenou. Odkazy s lhůtou odkládací se cení se srážkou 
interusuria, práva zůstavená do života odkazovníkova podle pravděpodobné délky jeho. 

3) Jmenovitě tedy odkazy, jemu uložené, jichž odkazovníci nenabyli, část praelegátu, 
připadající na jeho podíl dědický a plody, jež on těží z odkazu, kter~ ~á býti pl~ěn te~rve 
později. Naproti tomu nevčítá se dědicovi do quarty hodnota odkazu, Jemu samemu zu~ta~ 
vených, nebo, čeho jemu bylo poskytnuto splněním výminky, uložené jiné~u. ~ůstavltel 
může ovšem naříditi, aby bylo večteno do quarty Falcidiovy i to, čeho dědICOVI poskytl 

tímto způsobem, ba i čeho jemu poskytl mezi živými. . 
4) ln singulis heredibus rationem legis Falcidiae componendam esse non dubltat~r, 

et ideo si Titio et Seio heredibus institutís semis hereditatis Titii exhaustus est, SelO 
autem quadrans totorum bonorum relictus sít com petit Titio benefidum legis Falcidiae. 

D. 35, 2, 77. GaL . 
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uloženy jako (vulgárnímu) substitutovi. Jestliže však spoludědic nabyl 
podílu spoludědicova iure adcrescendi nebo maje spolu ustanoveného v'e 
své moci, nebo má~li jako (vulgární) substitut nésti odkazy tížící instituta, 
jenluž byl substituován, vypočte se quarta. pro každý podíl zvláště, ale 
jestliže podíl původně cizí přesahuje kvartu, kdežto podíl původně vlastní 
jest přetížen, má onen přebytek se započísti do kvarty podHu přetíženého; 
naproti tomu přebytek vlastního podílu nemá se včísti do kvarty podílu 
přibylého.1 2 

Výjimkou srážka ze zákona F alcidiova nemá místa. 

a) Na pro s t o jest v y 10 uče n a při testamentech vojínů a v některých 
případech za trest dědicovi, jako když opominul zříditi inventáře. Dědic 
může se práva 'na kvartu zříci. J u s ti n i a n dokonce ustanovil, že vyplatil:::li 
dědic jednotlivé odkazy beze srážky, má se to pokládati za zřeknutí ~;e 
kvarty i proti všem ostatním odkazovníkům. Až do Justiniana byl předpis 
zákona Falcidiova právem donucovacím pro zůstavitele, jen že tento mohl 
naříditi, aby jed not I i v é odkazy nebyly podrobeny srážce, začež v:šak 

1) Id, quod ex substitutione coheredis ad coheredem pervenit, profidt legatariis: 
is enim similis est ex parte pure, ex parte sub condidone heredi instituto. sed ea, quae 
ab eo legata sunt, qui omiserit hereditatem, non augebuntur, scilicet si ab eo nominatim 
data sunt, non »quisquis mihi heres erit.« D. 35, 2, 1, 13. Paul. ' 

2) Podle zásad uvedených v textu pod a) a b) vypočte se kvarta při substituci 
pupillární. Pat e r fa m i I i a s může ukládati odkazy pupillárnímu substitutovi pouze, na 
kolik ustanovil pupilla dědicem; rozhoduje tu stav ' dědictví otcova v době, kdy otec 
zemřel. UstanoviHi pat e r fa m i li a s pupilla dědicem, ukládaje odkazy jemu i substi~ 
tutovi, platí řehole »in ta buUs patris et (ilii unam Falcidiam servari«, t. j. ty 
i ony odkazy se sečtou a q u art a vyměří se pouze z dědictví otcova, a to hledíc k době 
úmrtí jeho. Pat e r fa m i I i a s, ustanovuje za pupil1árního substituta, koho jmenuje zároveň 
sobě dědicem vedle pupilla, může uložiti odkazy buď pupillovi (odkazy pupillární) nebo 
substitutovi, a tomu buď jako institutovi (odkazy instituční) nebo jako substitutovi 
(odkazy substituční). SpQjí~li pak substitut ve svých rukou podíl instituční i substituční, 
vypočte se quarta, jak následuje. Proti odkazům pupillárním vyměří se quarta pouze 
z podílu substitučního, proti odkazům institučním. pouze z podílu institučního. Při tom 
užije se přebytku podílu substitučního ve prospěch odkazů pupmárních. (Srv. výše pod ~) 
na konci.) Qui filium suum impuberem et Titium aequis partibus heredes instituerat, 
a filio totum semissem legaverat, a Títio nihi1 et Titium filio substituerat. N on ampHora 
legata debet substitutus, quam quibus pupi1lus obligatus fuerat, quia non suo nomine 
obligatur, sed defuncti pupilli. § 5. Quod si extraneí heredis semis totus legatus fuerit 
isque pupillo, a quo nihil legatum erat, ex substitutione heres exstiterit poterit did augeri 
legata et perinde agendum, ac si cuilibet coheredi substitutu s fuisset, eoque omittente 
hereditatem ex asse heres exstitisset. D. 35, 2, 87, 4. 5. lul. Setkajidi se však odkazy 
pupillární nebo instituční s odkazy substitučními, sečtou se tyto s oněmi a vypočte se 
jediná quarta ze spojených podílů institučního i substitučního, a to v případě setkání 
se odkazů pupillárních se substitučními dle zásady »una Falcidia servatur«, v případě 
druhém dle zásady vytčené výše pod ~) na začátku. 
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dědic mohl si z ostatních sraziti tím více. J u s t i n i a n to změnil ustanoviv, 
že zůstavitel může platně naříditi, aby dědic nesrazil si kvarty vůbec. 

~) Ze srážky jsou vy ň a tyj i sté o d k a z y, jako odkazy za příčinou 
udělení svobody nebo který~i muž zůstavil své ženě věci, zjednané pro 
její osobní potřebu, odkazy dílu povinného a k účelům zbožným. Hodnota 
těchto odkazů odečte se pak od dědictví jako dluh pozůstalostní. Pokusil~li 
se dědic zmařiti právo určitého odkazovníka nebo odřekl~li se proti jed~ 
notlivému práva srážky kvarty, pozbývá proti němu tohoto práva a nese 
schodek tento sám. 
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HLAVA PÁTÁ. 

UNIVERSÁLNÍ FIDEIKOMIS. 

§ 290. 

HI S TORIC KÝ vÝVOJ. 

Předpisy z doby principatu byly účinky fideikomisu hereditatis změ~ 
něny do té míry, že tento fideikomis se mohl státi základem sukcesse 
universální. 

1. Sctum Trebellianum z dob Neronových (62 po Kr~) usta~ovilo, 
že když dědic vyd a 1, jak jemu uloženo bylo, dědictví fideikomisářovi 

. actiones, které by jinak příslušely dědicovi nebo proti němu, mají býti 
propuštěny pouze fideikomisářovi nebo proti němu.1 Tím byla uznána 
zásada, že vydáním dědictví (restitutio hereditaJis) fideikomisářovi přechází 
dědictví z fiduciáře na fideikomisáře jako cel e k, uskutečňuje se tedy n e~ 
pří m á u n i v e r s á I II í sukcesse v jmění. zůstavitelovo. Zásada ta byla ze~ 
vrubněji provedena ustanovením ediktu praetorského, a stává se proto 
fideikomisář vyd á ním dědictví universálním sukcessorem podle práva 
praetorského. 

1) Factum est Se. temporibus Neronis, VIII. kal. Sept., Annaeo Seneca et Trebellio 
Maximo cOnsuHbus, cuius verba haec sunt: ... placet, ut actiones quae in heredem he.re~ 
dibusque dari solent, eas neque in eos neque his dari, qui fidei suae commissum sic, uti rogati 
essent, restituissent, sed his et in eos, quibus ex testamento fideicommissum restitutum fuisset : 
quo Ínagis in reliquum confirmentur supremae defunctorum voluntates. D. 36, 1, 1, 1. 2. 
Postt!rioribus temporibus Trebellio Maximo Annaeo Seneca consulibus senatusconsultum 
factum est, quo cautum est, ut si cui hereditas ex fideicommissi causa restituta sit, actiones, 
quae iure civili heredi et in heredem competerent, ei et in eum darentur, cui ex fidei. 
commisso restituta esset hereditas. per quod senatusconsultum desierunt illae cautiones 
in usu haberi: praetor enim utiles actiones ei et in eum, qui recepit hereditatem, quasi 
heredi et in heredem dare coepit eaeque in edicto proponuntur. GaL 2, 253. 
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Heres fiduciarius jest i po vydání dědictví heres, ale · jen formálně . 

a nominálně, nebo actiones, příslušející dědicovi nebo proti dědicovi, se 
nepropouštějí jemu nebo na něho (nebo dává se proti nim exceptio resti~ 
tutae hereditatis) a přenášejí se jako actiones utiles na fideikomisáře. Jura 
sepulchrorum však podrží heres fiduciarius. Práva věcná k cizí věci, která 
zanikla confusione uvázáním se dědice v dědictví, obživnou restitucí dě~ 
dictví sama sebou, nikoli též obligační poměry. V příčině těchto musí 
však straně, která vzala újmu konfusí, dána býti náhrada. Fideikomisář 
jest 10co heredis a přísluší · jemu též actio de universitate, fideicommissaria 
hereditatis petitio. Byl~li podle nařízení zůstavitelova vydán pouze díl dě~ 
dictví, zaujímá fideikomisář vedle fiduciáře místo spoludědice. U stanovení 
ta měla v zápětí, že odpadly stipulationes emptae et venditae hereditatis 
při fideikomisu hereditatis jako zbytečné. Odkazy, které jsou k tíži dě~ 
dictví, postihují fideikomisáře celé nebo z části podle toho, bylo"li jemu 
dědictví vydáno celé nebo jen díl jeho. Není však oprávněn sraziti si 
z nich kvartu F aIcidiovu. Pravidla senatuskonsulta T rebellianova platí též 
o tom případě, když fideikomisář dědictví jemu vydané zase dále dává 
ex causa fideicommissi . 

Hledíce k tomu, že fideicommissum, .jehož předmětem jest dědictví 
nebo zlomkový díl jeho, způsobuje ex Seto Trebelliano universální sukcessi 

. v majetek zůstavitelův, zoveme ono fideikomisem nebo odkazem u n i v e r~ 
s a I n im na rozdíl od ostatních odkazů, jež jmenujeme s ing u I á r ním i .. 
Od dědické posloupnosti liší se sukcesse universálního fideikomisáře krom 
toho, že jest vždycky praetorskou, podstatně tím, že jest pouze ne pří m o u, 
dědicem zprostředkovanou universální sukcessí ve jmění zemřelého . 

Co se dotýče zří z e ní, z ruš e ní, n á pad u a na byt í, platí pro 
universální fideikomisy stejná pravidla jako pro fideicommissa vůbec . 

Obzvláště na b Ý v á universální fideikomisář, když dědic se uvazuje v dě~ 
dictví, po případě dře fideicommissi veniente předem pouze o b I i g a ční h o 
nároku na vydání dědictví. Při tom odpovídá jemu fiduciář za culpa, 
pokud jen podle nařízení zůstavitelova může něco podržeti z dědictví, 

jinak pouze za dolus. Plody z dědictví, získané před vydáním jeho, smí 
fiduciář podržeti, nebylo"li vydání jejich jemu zvláště uloženo. Je~li z\:tsta~ 
veno fideicdmmissum eius quod supererit, může fiduciář volně vlásti dě~ 
dictvím, jsa práv pro umenšení dědictví pouze, jestliže jednal dolo malo, 
aby zmařil fideikomis. - Teprve restitutio hereditatis předsevzatá od dědice 
způsobuje, že nastoupí universální sukcesse fideikomisní. Ona r es t i t u c e 
sama záleží pak v prohlášení fiduciářově, přijatém od fideikomisáře, že 
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převádí dědictví celé nebo dílem na fideikomisáře. Převod držby s tím spojen 
býti nemusÍ. 

2. Setum Pegasianum, za Vespasiana vydané, vztáhlo k var t u Falci~ 
diovu jak na fideicommissa vůbec, tak i na fideicommissum hereditatis 
a vyloučilo v tom - případě, když dědicovi k vart a z ů st a ven a ne byl a, 
ednotný přechod dědictví na fideikomisáře, nastupující ex Trebelliano 

senatus consulto. I bylo tu v případě tom, že dědicovi bylo fideikomisem 
uloženo vydati více nežli tři čtvrtiny dědictví, zase potřebí nahoře do~ 
tčených stipulací.1 A sice bývaly činěny stipulationes partis et pro parte, 
když heres fiduciarus kvartu si srazil, stipulationes emptae venditae he:: 
redit.atis pak, když fiduciarius, věren příkazu zůstavitelovu, fideikomisářovi 
vydal dědictví celé. Když však fideicommissum, dědicovi uložené, ne p ř e~ 
s a h o valo tří čtv r t i n dědictví, měla restituce dědictví účinky, stanovené 
Seto Trebelliano, a byl universální fideikomisář vedle dědice loco heredis 
pro parte. Stipulace se tu neuzavíraly. 

Dále ustanovilo S. C. Pegasianum, že dědic může k žádosti univer~ 
sálního fideikomisáře býti magistratem k uvázání se v dědictví d O.ll U cen 
s tím účinkem, že pak celé dědictví přechází zase na fideikomisáře jako 
jednota podle pravidel Scti Trebelliani. 2 Dědici nemá z vynuceného uvá~ 
zání se v dědictví vzejíti žádná újma, ale také žádný prospěch. Proto při~ 
padá tu fideikomisářovi dědictví celé i tenkráte, když podle fideikomisu 
měl jemu býti vydán pouze díl jeho. Též nesmí dědic fideikomisářovi 
sraúti kvarty ,Falcidiovy a neobdrží odkazu, který byl uložen v jeho pro~ 
spěchu fideikomisáři. Fideikomisář nemůže sice ani při vynuceném uvázání 
se v dědictví sraziti pro sebe kvarty Falcidiovy z odkazů jemu uložených, 
ale on jest oprávněn 'ke srážce kvarty Falcidiovy, kterou byl by mohl 
odečísti dědic. 

Aby toto spletité právo zjednodušil, ustanovil J u s t i n i a n, že fidei~ 
commissum hereditatis má zase v ž d y c k y způsobiti u n i v e r s á I n í s u k~ 
ce s s i podle senatuskonsulta T rebellianova. Zároveň podržel ustanov~ní 

1) Sed is qui semel adierit hereditatem, si modo sua voluntate adierit, sive reti. 
nuerit quartam partem sive noluerit retinere, ipse universa onera hereditaria sustinet : 
sed quarta quidem retenta quasi partis et pro parte stipulationes interponi debent 
tamquam inter partiarium legatarium et heredem: si vero totam hereditatem restituerit, 
ad exemplum emptae et venditae hereditatis stipulationes interponendae sunt. Gai. 2,257. 

2) Sed si recuset scriptus heres adire heredit~tem ob id, quod dicat eam sibi sus~ 
pectam esse quasi damnosam, cavetur Pegasiano senatusconsulto, ut desiderante eo, cui 
restituere rogatus est, iussu praetoris adeat et restituat,perindeque ei et in eum, qui 
receperit hereditatem, actiones dentur, ac iuris est ex senatuconsulto Trebelliano. Gai. 2, 258. 
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Sc-ti Pegasiani, podle nichž dědicovi přísluší kvarta, a na něm může býti 
vynuceno uvázání se v dědictví, chtěl však, aby se k nim hledělo tak; jako 
by byla obsažena v senatuskonsultu T rebellianově. J u s t i n i a ne m způso" 
bené splynutí legátu a fideikomisu mělo v zápětí, že zmizela' partitio 
legata se svými omezenějšími účinky a s těmito , souvisící stipulationes 
partis et pro parte.! 

1) V právu J ustinianském vyskytují se pak ' ještě tyto změny posavadního práva. 
Zákaz zcizení věci odkázané postihuje fiduciáře též při universálním odkazu. Výjimkou 
jest zcizení věci pozůstalostní, které podnikl fiduciář, platné, a to: kázala~li je pravidla 
dobrého hospodářství; stalodi se pro zřízení do t i s nebo do n a t i o n i spr op t e r 
nu pti a s manželovi, jestliže tu nebylo jiného jmění; byl~li zcizitel i nabyvatel bon a 
fi de; svolil.li ke zcizení fideikomisář. Pro fi d e i com m i s s u m ei ti s q u o d s u per e rit 
ustanovil J ustinian, že fiduciář smí spotřebovati tři čtvrtiny dědictví, na poslední čtvrtku 
smí pak sáhnouti ien k výkupu zajatců nebo pro sebe v nouzi nebo, nemá~li majetku, 
též ke zřízení dotis nebo propter nuptias donationis. Také zavedl Justinian, že 
i když fiduciář nepředsevzal restituci dědictví, mají přece nastati účinky její ve třech 
případech: jestliže fiduciář se úmyslně skrývá, jestliže zemřel, nezanechav dědice, nebo 
iestliže universální fideikomisář, jemuž bylo dědictví vydáno, je má vydati zase iinému. 
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Concursus causarum lucrat. 351. 

» credítorum v. konkurs. 
Condemnatio 149. 191. 

» in metallum, in opus publi~ 
eum 66: 73. 

Condicio v. výminka. 
» deficit 106. 
» derisoria 549. 
» existit 105. 549. 
» in praesens. in praeteritum 102. 
» iuris 102. 
» iurisiurandi 549. 572. 
» pendet 104. 
» perplexa 549. 

Condicionis implendae causa datum 230. 
565. 619. 

Condictio 153. 268. 307. 
» causa data causa non secuta 415. 

416. 426. 432.433 ns. 483. 558. 
» certi 307 ns. 
» de bene depensis 380. 

Condictio de certa re 142. 154. 155. 172. 307. 
367.381. 431. 

» ex lege 153. 308.422. 615. 
» ex transactione 434. 
» furtiva 249. 331 . 393. 432. 440. 

441. 482. 
» generalis 153. 308. 
» incerti 154. 307. 366. 431. 
» indebiti 231. 309. 360. 383. 430. 

432 ns. 483. 607. 615. 618. 
}) luventiana· 381. 434. 
» ob turpem vel ob iniustam cau~ 

sam 231. 432. 434 ns. 446. 482. 
» possessionis 432. 435. 
» propter poenitentiam 416. 
» sine causa 380. 381. 431 ns. 435. 

481. 
» tritiearia 307. 

Conductio. conductor 402 ns. 
Confarreatio 468. 470. 
Confessio 190. 
Confessio in iure 171 ns. 
Confessus 143. 163. 172. 197. 
Confideiussor 375 ns. 
Confinium 215. 239. 253. 
Confirmatio tutoris 499. 
Confusio 244,. 272. 293. 294. 297. 351. 355. 

375. 597. 604. 606. 624. 
Coniunctio při jmenování dědiců 547. 600. 

601. 
Coniunctio při odkazech 602 11S. 
Consanguinei 77. 530. 533. 580. 585. 
Consensus 98. 318. 

» curatoris 94. 201. 498. 513. 589. 
Consiliaris 124. 
Consilium principis 501. 

» příbuzných 454.464. 
Consobrini 77. 
Consolidatio 272. 279. 602. 
Consortium 408. 
C011stltutio Antonina 37. 72. 

}) de ineertis personis 521. 
» dotis 227. 230. 334. 336. 348. 

484 ns. 510. 
Constitutiones generales, personales 6.27.28. 
Constitutiones principis 14. 26 ns. 58 ns. 

» Sirmondianae 40. 
Constitutum debiti 303. 309. 310. 353. 355. 

356.371. 418 ns. 

41 - He y ro v ský, Prá vo i"Ímské. 

Constitutum debiti alieni 356. 359. 371. 420. 
» possessorium 223. 229. 

Consuetudo 16. 
Consulares 129. 202. 
Consules 21. 86. 127.500.501. 
Consultatio principis 27. 

» veteris iurisconsulti 39. 
Contra bonos mores 93. 321. 

» ius. leges 92. 
Contractus 28.318. 

» aestimatorius 418. 
» bonae fidei viz actiones b. f . . 
» emphyteuticarius 278. 
» innominati v. kontrakty nepo~ 

jmenované. 
, » mohatrae 380. 

» unilaterales, bilaterales 319. 
Contrarius actus 348. 

» consensus. dissensus 348. 
Contravindicatio 66. 141. 228. 
Controversia de fine, de 10eo 253. 

» de libertate. statu familiae 142. 
455. 

Contubernium 453. 
. Contumelia 444. 

Contutores 505. 507. 
Conubium 71. 72. 92. 452. 466. 471. 
Conventio 182. 

» in man'um 464. 480. 
Conventus 87. 
Convicium 445. 
Corpora navieulariorum 85. 519. 
Corpus v. korporace. 

» iuris canonici 53. 
» }) civilis 45. 48. 52. 54. 
» při držení 221. 224. 

Correctores 130. 
Correi stipulandi. promittendi 353. 359. 4W. 
Cre'ditor 299. 
Creditores chirographarii 313. 

» privilegiarii 313. 
Creditum 379. 
Cretio 548. 589. 590. 
Crimen expi1atae hereditatis 439. 519. 

)') extraordinarium 327. 519. 
» publicum 324. 

Culpa 114. 328. ·331. 384. 385.387. 404. 407. 
409. 413. 428. 

» in concreto v. diligentia guam suis.' 
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Culpa ln eligendo 407. 
» in faciendo 326. 327. 433. 443. 

Cura, curator 63. 87. 123. 498. 511 ns. 
» » bonis distrahendis 200. 
» » bono rum 199. 315. 513. 550. 

617. 
» » debilium 513. 
» » furiosi, prodigi 82. 232. 498. 

512. 594. 
» » honorarius, legitimus 511. 
» » minorum 94. 498. 513. 

• » ventris 617. 
Curia v. decuriones. 
Custodia 329 ns. 384. 386. 393. 401. 407. 439. 

513. 
Čas 89. 115 ns. 

» splnění 311. 
Čest, újma cti 80 ns. 
Člověk 63. 205. 

Damnum emergens 304. 
» iniuria datum 326. 442 ns. 447. 
» in turba datum 442. 

Dare 301. 306.307. 327.357. 417. 
Darovací slib 314. 423. 482. 
Darování v . donatio. 
Datio in solutum 338. 346. 354. 356. 
Debitor, debitum 299. 

» cessus 333. 335. 
Decemviri legibus scribendis 19 .. 
Decemviri stlitibus iudicandis 131. 
Decreta principis 27 ns. 
Decretum Commodi 70. 

» magistratus 145.163.166. 232. 234. 
255. "291. 

» Marci 117. 351. 
Decuriae iudicum 132. 
Decuriones 87. 455 . 519. 
Dědic 13. 91. 332. 352. 514. 

» civilní. praetorský 524. 
» nepominutelný 516. 575. 

Dědická posloupnost 13. 514 ns. 
» » po propuštěncovi 537 ns. 
» » proti testamentu 516. 

» 

» 

. Dědictví 514. 
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» 

575 ns. 
testamentnÍ 516. 524. 

559 ns. 
zákonná 516. 524. 529.ns. 

Dedititii 68. 72. 516. 538. 
Deducere de peculio 475. 

» servitutem 228.271. 
Deductio domum 469. 
Defendere rem 174. 247. 274. 
Defensor 124. 173. 
Defraudator, fraudator 315. 
Degustatio 401 . 
Dějepis právní 9. 
Deklaratorie Ferdinanda III. 52. 
Delatio hereditatis 517. 588. 592. 594. 
Delegatio 332. 346. 359. 423. 485. 
Delictum 114. 317. 325. 352. 356. 
D·ementes v. chor~ba duševní. 
Demonstratio 150. 193. 306. 
Den 115. 116. 
Denegatio adionis 22. 169 ns. 173. 360. 
Denuntiatio 169. 287. 289. 335. 394. 
Depensum 373. 
Deportatio 73. 79. 516. 
Depositio dlužné věci 341. 
Depositum 318. 319. 323. 363. 385 ns. 

» . irregulare 386. 
» miserabile 385. 

Derelikce 226. 236. 
Derogace 5. 
Descendenti 76. 461. 533. 535. 554. 569. 580. 

584. 593. 611. 
Desuetudo 5. 
Detence 220. 222. 247. 
Detestatio sacrorum 456. 
Děti v. infantes. 

» nemanželské 78. 455. 461. 532. 533. 534. 
» otrocké 210. 393. 482. 490. 613. 

Dicis causa 464. 511. 540. 
Dictum promissum 397. 
Dies a quo v. lhůta počínac í. 

Dies ad quem v. lhůta končící. 
» fasti, nefasti 35. 
» intercalaris 116. 
» legaH cedens, veniens 597 ns. 624. 
» venit 311. 

Diffareatlo 470. 
Digestalustiniani v. Pandectae. 

. Digestum vetus, novum 47. 48. 
Diligentia 115. 328. 329. 384. 

» quam suis 115.328. 409. 430. 481. 
490. 506. 609. 

Dillucida intervalla 94. 512. 

Diplomy vojenské 21. 
Diptychon 14. 
Disputatio fori 30. 
Dissensus 97. 

» contrarius 349. 411. 
Dlstractio bonorum 313. 428. 
Divisio parentum inter Hberos 571. 
Divortium 469. ns. 
Dluh, dlužník 299. 
Dlužní úpis 289. 365. 435. 567. 
Doba nepamětná v. vetustas. 
Dogmatika právní 9 . 
Dolus 80. 100. 115. 165. 201. 307. 314. 326. 

327. 328. 385. 409. 428. 446. 461. 589. 
Dominica potestas 64. 219. 
Dominium v. vlastnictví. 

» ex iure Quiritium 140. 218 ns. 
22~ 22~ 23~ 23~ 24~ 

Dominus litis 183. 334. 
» negotii 109. 

Donatio 230. 231. 236. 314. 334. 336. 422 ns. 
435. 473. 483. 503.611. 

» ante, propter nuptias 434. 461. .494 
ns. 581. 611. 626. 

» inter virum et uxorem 231. 236. 
481 ns. 

» mortis causa 425. 558. 581. 619. 
» sponsalicia 494 ns. · 
» sub modo 324. 426. 

Donucení 99 ns. 112. 165. 201. 546. 589. 
Dos 230. 236. 292. 297. 323. 329. 361. 434. 

435. 461. 480. 481. 483 ns. 496. 510. 581. 
611 . 626. • 

Dos praelegata 568. 
» profecticia, adventicia 484. 488. 493. 611 . 
» recepticia 492. 
» redintegrata 486. 

Dositheanum fragmentum 33. 
Dospělost v. pubertas. 
Dospělost pohledávky 287. 295. 311. 330. 

339. 342. 344. 
Dotační povinnost 483. 
Dotální rok 490. 
Dotální slib 484. 
Dotis datio 483.484. 

» dictio 345. 364. 484 ns. 
» permutatio 487. 490: 
» polliciÚltio 422. 485. 
» . promissio 292. 484 . 

41 ' 

Dražba 287. 
» soudní 287. 292. 

Držení odvozené 220. 235. 284. 288. 386. 
Držení práva, služebnosti 212. 270. 272.284. 

» věci 212. 220. 235. 239. 247. ns. 
Ductio 172. 174. 1.77 .. 198. 

» servi 234. 448. 
Duplicatio 159. 178. 
Duoviri iure dicundo 128. 593. 
Dupondii 33. 
Důkaz příbuzenství 77. 

» splnění 340. 
Důvod nabývací, pozbývací 89. 

» delační 51 7. 

Eadem qllaestio, res 196. 353. 355. 358. 373. 
Edictc1 Iustiniani 44. 

» magistratuum 14. 21 ns. 
» perpetua, repentina 22. 
» principis 27 ns. 
» provincialia 23. 24. 
» tralaticia, nova 23. 

Edictales 33. 43. 
Edictum aedilillm 23. 24. 397 ns. 417 . 451. 
Edictum Augusti de intercessione 359. 

» » de rebus litigiosis 182. 
» Claudii 359. 
» Clli heres non extabit 591. 
» de alterutro 492. 493. 
» de condicione iurisiurandi 549. 

572. 
» de coniungendis eum emancipato 

liberis eius 531. 579. 
» de feris 451. 
» de praestandis legatis 579. 
» generale de iniuriis 445. 
» Luculli 441. 
» perpetuum Hadriani 24. 
» praetoris 23. 
» Si quis ommissa causa testamenti 

574. 
» successorium 527. 
» Theoderici 40. 

Editio actionis 167. 
Emancipatio 76. 126. 454. 459 ns. 474. 479. 

531 . 538. 578. 601 . 609. 
Emblemata Triboniani 42. 
Emphyteusis 211. 245. 255. 277 ns. 286. 291. 

388.430. 
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Emptio venditio 227. 231. 250. 318. 319. 
387 ns. · 

» ad mensuram 389. 392. 
» spei, rei speratae 388. 

Epilogus 46. 
Epistula diví Hadríani 375. 

» principis 27. 
Epitome Exactis regibus 47. 

» Gai 33. 40. 
» I uliani 44. 

Ereptorium 234. 523 ns. 563. 
Error 97 ns. 101. 105.225.231. 361. 545. 546. 

571. 605. 
» facti, iuris 115. 237. 433. 

Essentialia negotii 101. 
Evictio 338 ns. 393 ns. 417. 423. 485. 487.566. 

597. 
Evocatio 168. 
Excepti o 22. 156 ns. 161. 177. 

» annalis .135. 
» cognitoria, procuratoria 158. 170. 

183. 
» doli 101. 108. 158. 159 ns. 249. 250. 

251 . 264. 291 . 307. 343. 349. 366. 
421. 461. 462. 504. 541. 556. 572. 
574. 599. 614. 620. 

» dominii 158. 252. 
» excussionis 295. 
» iurisiurandi 172. 
» legis Cinciae 158. 424. 
» » Plaetoriae 94. 158. 
» litigiosi 158. 250. 
» litis dividuae 178.192. 193. 
» mercis non traditae 391. 
» metus 100. 158. 461. 462. 
» non adimpleti contractus 391. 
» non numeratae pecuniae 366. 386. 
» onerandae libertatis 463. 
» pacti conventi 108. 158. 349. 421. 
» . quod praeiudicium hereditati non 

fiat 613. 
» rei (antea) pigneratae 158. 282. 295. 
» rei iudicatae vel in iudiciulll de~ 

ductae 180. 194 ns. 202. 
» rei residuae 178. 192. 
» rei venditae ac traditae 219. 250. 
» restitutae hereditatis 624. 
» Se. Macedoniani 158. 309. 383. 

·386. 478. 
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Exceptio se. Vellaeani 112. 158. 360. 
» temporis 135. 138. 
» vitiosae possessionis 258. 259. 260. 

261. 275. 
Exceptionem denegare 178. 

» omittere 193. 
Exceptiones in factum 24. 157. 250. 276. 

» in personam, in rem 159. 349. 
» peremptoriae, dilatoriae 159. 

192.349. 
» rei, personae cohaerentes 159. 

372. 374. 
» utiles 157. 
» vulgares 157. 

Excusatio tutoris, curatoris 501. 502. 512. 
Exekuce 119. 197 ns. 

» personální 198.311.314. 
» reální 199. 

Exercitor navis 322. 437 . . 
Emptor hereditatis 596. 613. 
Exheredatio 575 . .577. 578. 579. 581. 

» bona mente faeta - 581 . 
Exílium, exul 73. 
ExiStimatio 80. 
Expensilatio 307. 320. 332~ 345. 377. 
Experiundi potesŤ.1s 135. 
Expromisse 346. 359. 
Extraneus manumissor 460. 499. 
Extraordinaria cognitio, extra ordinem . 119. 

125. 167. 168. 180. 192. 200. 
292. 406. 412. 455. 460. 473. 
483. 509. 561. 572. 607. 

» • exsecutio· 164. 

Facere 301. 328. 357. 431. 
Facta concludentia 96. 
Facultas alternativa 302. 390. 400. 448. 
Falsa demonstratio 545. 571. 
Falsus tutor 509. 540. 
Familia 74. 75. 452. 
FamHiae emptor, mancipatio 540. 
Fas 15. 
Fasti 29. 
Favor libertatis 64. 
Fenus 362. 

» nauticum 305. 382. 
» unciarium, semunciarium 305. 

Ferruminatio 24j. 
Fictio legis Corneliae 556. 

Fictus possessor 248. 274.557.613. 615. 
Fideicommissaria liber tas 67. 69. 520. 
Fideicommissarius 563. 
Fideicommissi petitio 607. 
Fideicommissum 561. 

» 

» 

) 

» 

» 

a debitore relictum 565. 
eius quod supererit 624. 

626. 
heredi praesenti iniunctum 

571. 
heredHatis 569. 623 ns. 
facitum 563. 

Fideikomis oralní 571. 
» rodinný 573. 

Fideiussio 371 ns. 427. 
Fideiussor fideiussoris 376. 
Fideiusso~ indemnitatis 373. 
Fidepromissio, fidepromissor 371 ns. 
Fides 96. 318. 561. 
Fiducia 43. 228. 229. 280 ns. 287. 288. 289. 

318. 319. 363. 426. 454. 458. 468. 558. 
Fiduciarius 561. 569. 
filius (filia) familias 74. 93. 109. 120. 309. 

370.383. 453 ns. 471 ns. 500. 515. 577. 579. 
Filosofie právní 10. 
Fiscus 84. 136. 211. 233. 234.239.292.297. 

313. 316. 344. 399. 519 ns. 563. 565. 569. 
597. EOl. 

Flamen 79. 459. 468. 
Flumen puhlicum 206. 
·Formula Octaviana 99. 

» . petitoria 246. 
» praeiudicialis 149. 154. 
» prohibitoria 251. 
» Rutiliana 200. 
» Serviana 200. 

Formulae 22.23. 119. 134. 148 ns. 150 ns. 306. 
» se záměnou subjektů 151. 156.183. 

Forum 239. 
Fragmentum Atestinum 20. 

» de formula Fabiana 33. 
» de iure fisci 33. 
» Dositheanum 33. 

Fraudator 312. 315. 
Fructus v. plody. 

» civiles 210. 266. 305. 613. 
» exstantes, consumpti 2,46. 
» licitatio 188. 
» pendentes, separati 21 0. 245. 278. 

Fructus percepti, percipiendi 245. 249. 266. 
Fundi patrimoniales 279. 
Fundus 207. 

» dotalis 232. 486. 
Furiosi v. choroba duševní. 
Furtum 80. 289. 438·ns ~ 447. 482.491. 519.612. 

» conceptum, non exhibitum, oblatum, 
prohibitum 440. 

» manifest um , nec manifestum 439. 
» rei, usus, possessionis 438 ns. 

Gens, Gentiles 76.468.497.499.524.531. 537. 
Genus 208. 303. 351. 379. 382. 385. 392. 433. 
Germani fratres 77. 
Gestio pro herede 589. 

» ttitoris, curatoris v. administratio. 
Gestum per aes et libram 95. 362. 
Gladiatoři 81. 
Glossa ordinaria 48. 53. 
Glossatorové 48. 50. 
Gradus cognationis, agnationis 77. 

Habere licere 393. 
Habitatio 262. 269. 273. 
Haeretici 484. 517. 
Herci 81.466. 
Heredes domestici, extranel 524. 525. 588 ns . 

592 ns. 594. 595. 
» necessarii 524. 552. 592 ns. 595. 598. 
» sui 524. 530. 531. 537. 575. 576 I1S. 

592.609 ns. 
» voluntarii 525. 588 ns. 597. 

Heredis il1Stitutio 544 ns. 
Hereditas, heres 524. 

» defertur 517. 
» lacel1s 517 ns. 
» legitima 524. 530 I1S. 594. 
» testamel1taria 524. 

Hereditatis petitio 519. 520. 526. 597. 608. 
612 ns. 616. 

» )J fideicommissaria 624. 
» » partiaria 612. 
» » possessoria 528. 616. 
» » utiHs 597. 613. 616. 

Heres- excepta re 515. 548. 
» ex asse, ex parte, sine parte 546 ns. 588. 
» ex re certa 515. 547 ns. 555. 

Hluchota 82. 364. 501. 513. 517. '541. 554. 
Hodnota obecná 303. 
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Honorarium 125. 406. 412. 509. 
Honos institutionis 585. 
Horrearius 330. 
Hospodští "329.420. 447. 
Hostis 71. 
Hrobka 206. 
Humanismus 50. 54. 
Hyperocha 281. 288. 297. 386. 
Hypotheca 211. 283. 288. 294. 387. 

» generalis v. zástavní právo ge~ 
nerální. 

» tacita 292. 
Hypothekární sukcesse 298. 

Chirographum 14. 3E6. 378. v. též dlužní úpis. 
Choroba duševní, choromyslní 82. 114. 221. 

223. 224.292.498.501. 512. 517. 523. 541. 
554. 582. 594. 

Chudoba 502. 

Iadus missilium 232. 
Ignorantia iuris 115 
lllikvidní pohledávka 344. 
Illustres 305. 469. 
Imaginaria solutio, venditio 95.227.363.367. 
Immiscere se heredHati 592. 
Immissiones 215. 
Impensae v. náklad. 
Imperitia 407. 
Imperium 17. 21. 26. 35. 125. 
Impetratio dominii, possessionis 234. 281. 

288. 292. 
Impositio servitutis 228. 271. 
Impuberes v: nedospělost. 
Impubes arrogatus 457. 460. 534. 585. 
lnaedificatio 243. 
ln bonis esse, habere 219. 226. 229. 246. 

252. 291. 312. 449. 
Incensus 66. 
Indebiti solutio 432. 
Indefensus 163. 173 ns. 178.312.448. 
Index Florentinus 41. 

» legis 18: 
ln diem addictio 302. 400. 
Indignus v. nehodnost. 
Infamia 80. 100. 308. 1 ~. 328. 363. 410. 413 . 

427. 44. 446. 466. 57 470 508. 580. 
Infantia. infantes 82. 93. 14. 221. 223. 224. 

460. 589. 590. 594. 596. 
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Infortiatum 47. 48. 
In fraudem legis 93. 563. 586. 
Ingennus 62. 69. 462 . 
Ingrati accusatio 66. 
In integrum restitutio 94. 100. 101. 112.126. 

164 ns. 170. 185. 186. 193. 315. 337. 355. 
374. 383. 395. 421. 475. 476. 503. 509. 551. 
589. 595. 605. 

In iure 118. 161 ns. 
» » cessio 95. 103. 126. 201. 228 ns. 232. 

271.280.363.423.424.458. 
510. 

»» » hereditatis 594 ns. 
»» » servitutis. 271. 272. 
»» » tutelae 510. 

Iniuria 80. 442. 444 ns. 
» atrox 446. 

In ius vocare 167. 461. 462. 
ln possessione esse 220. 
Inquilinus 403. 
Inscriptiones 41. 42. 44. 48. 
Insinuatio (soudní zápis) 231. 425. 458.460. 

500. 
Inspectio 190. 
Institor 322. 437. 
Instituere, instruere 30. 31. 
Institutiones Gai 33. 43. 56. 60. 

» lustiniani 43. 45.46. 47.48.61. 
Instrumenta 190. 

» dotaHa 469. 492. 
Insula 241. 242. 
lntentio 149. 151. 306. 342. 
lntercessio 201. 359 ns .. 

» tacita 359. 360. 
Interdici re commercioque, bonis 94. 
Interdicta 144 ns. 186 ns. 

» adipiscendae possessionis 258. 
283. 296. 525. 615. 

» duplicia, simplicia 145. 187 ns. 
» popularia 207. 
» restitutoria. exhibitoria, prohibi~ 

toria 145. 
» recuperandae possessionis 220. 

259 ns. 274. 282. 294. 
» retinendae possessionis 145. 220. 

257 ns. 274. 282. 294. 
» uti1ia 145. 274. 

Interdictio bonis 94. 512. 
Interdictum de aqua 275. 

Inferdictum de arboribus caedendis 215. 
» de clandestina possessione 260. 
» de cloacis 275. 
» de fonte 275. 
» de. fonte reficiendo 275. 
» de glande legenda 215. 
» de itinere, actuque privato 275. 
» de itinere reficiendo 275. 
» de liberis exhibendis. ducendis 

454. 
» de liberto exhibendo 463. 
» de migrando 292. 
» de mortuo inferendo 206. 
» de precario 261. 385. 
» de t;ivis 275. 
» de superficiebus 276. 
» de tabulis exhibendis 557. 
» de vi 260 ns. 
» de vi armata 132. 260. 
» de vi usufruktuářovo 274. 
» de vi utile 277. 
» de uxore exhibenda, ducenda 

464. 
» demolitorium 256. 
» denegare 186. 
» edere 186. 
» fraudatorium 315. 
» ne quid in loco sacro fiat 206. 
» ne vis fiat ei qui in poss. mis~ 

sus est 616. 
» possessorium 199. 258. 
» Quam hereditatem 175. 613. 
» Quam servitutem 274. 
» Quem fundum 175.247. 
» Quem usumfructum 175. 274. 
» Quod legatorum 618. 
» Quod vi aut clam 257.275.296. 

472. 
» Quorum bonorum 519. 525. 

528.615 ns. 
» redditum 186. 
» Salvianum 258. 283. 296. 
» sectorium 233. 258. 
» secundarium 189. 
» U nde vi 260. 
» Uti possidetis 145. 176. 188. 

258 ns. 
» Utrubi 145. 176. 259. 424. 

Interesse 304. 

Interpellatio 331. 
Interpolace 42 ns. 
Interpretace, interpretatio 7. 8. 
Interpretatio XII tab. 16. 30. 

» duplex 43. 44. 
Interrogatio in iure 175 ns. 449. 451. 590. 
Interruptio temporis 137. 
Interusurium 316 . . 620. 
Inventarium 138. 507. 606. 
Intesta bilis 80. 517. 
Intestatus 516. 529 ns. 
Invecta et illata 282. 292. 294. 
Ipso iure 24. 112. 158. 338. 
Her 265. 275. 
ludex datus 119. 125. 202. 

» privatus v. porotce. 
» qui litem suam fecit 447. 

ludicare cognoscere 125. 
Iudicatus 163. 197. 198. 312. 
ludicem dare 21. 125. 179. 

» ferre 133. 
» sumere 133. 

I udicia duplicia 120. 
ludicium 125. 134. 

» accipere, edere 179. 348. 
» bonae fidei . stricti iuris viz actio~ 

nes b. f., stricti i. 
» Cascellianum 188. 
» centumvirale 131. 576. 
» contrarium 203 . 
» de moribus 177. 491. 493. 
» domesticum 464. 
» fructuarium 188. 
» lege Plaetoria 94. 
» legitimum, quod imperio conti~ 

netu"r 119. 139. 180.190. 194. 234. 
236. 348. 511. 

» publicum 80. 446. 
» rescindens 166. 
» restitutorium, rescissorium 167. 

202. 
» secutorium 187. 188. 

lurata promissio 162. 
» opcrarum 364. 462. 

luridicus Alexandreae 130. 
luridici 129. 202. 
luris consulti. prudentes 30 ns. 124. 
lurisdictio 21 ns . 125. 

» contentiosa 126. 
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lurisdictio mandata 126. 
» peregrin a 127. 
» pupil1aris 498. 
» urbana 127. 
» voluntaria 126. 127. 128. 

lus' 2. 34. 40. 
» adcrescendi 575. 599 ns. 602 ns. 621. 
» adcrescendi nepom. dědiců 577. 579. 
» Aelianum 30. 
» antiquum 601. 603. 
» aureorum anulorum 462. 
» calcis coquendae 265. 
» canonicum 53. 
» capiendi 522 ns. 
» civile 16. 24. 35. 63. 71. 112. 226. 452. 
» commune, singulare, speciale 6. 
» controversum 31. 34. 41. 
» cretae eximendae, lapidis ex. 265. 
» cum populo agendi 17. 
» deliberandi 591. 593. 596. 606. 
» distrahendi, vendendi 281. 283. 284. 

287 ns. 290. 
» edicendi 22. 23. 27. 
» emphyteuticum v. emphyteusis. 
» exigendi 200. 289. 312, 
» Flavianum 29. 
» gentium 35 ns. 63. 64. 65. 71. 96. 226. 

431. 
» gentilicium 531. 
» harenae fodiendae 265. 

. . » honorarium, praetorium 24.112. 219. 226. 
» honorum 81. 
» in agro vectigali v. emphyteusis. 
» in re aliena 12. 211. 214. 217. 239.280. 

286. 294. 
» Italicum 218. 
» lapidis eximendi 265. 
» Latii 72. 
» militare 543. 
» n.aturale 36. 38. 309. 431 . 
» offerendi 297. 298. 
» Papirianum 19. 
» pascendi 265. 
» perpetuum 279. 
» personarum 61. 
» poenitendi 416. 
» populi v. státní právo majetkové. 
» possidendi 213. 
» postliminii v. postliminium. 
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lus postulandi 121. 
» publicum, privatum 5. 7. 
» regale montanorum 52. 
» quod ad actiones pertinet 61. 
» » ad res pcrtinet 61. 
» receptum 31. 
» respondendi 30. 
» scriptum, non s<;riptum 13. 
» sepulcri 206. 523. 
» silvae caeduae 265. 
» strictum 37. 
» suffragii 81. 
» tollendi 250. 403. 493. 
» variandi 303. 
» vendendi ac mancipandi 454. 464. 
» vetus 34. 
» vitae necisque 64. 454. 464. 

lusiurandum 190. 
» de calumnia 172. 203. 571. 
» deferre, suscipere, remittere 

143. 172. 422. 
» in litem 192.248. 249. 508. 613. 
» voluntarium 172. 422. 

lussum 332. 345. 477. 589. 
» iudicandi 180. 

lusta causa manumissionis 68. 
» » pollicitationis. 317. 
» » possessionis 220. 
» » restitutionis 165. 201. 
» » traditionis 230. 236. 251. 252. 

280.387 . 
I ustinianei novi 43. 
lustus titulus 235. 236 ns, 239. 240~ 387. 

Jistota v. cautio. 
Jmění 12. 
J ustinian 40. 

Kacíři v. h~eretici . 

Kalendář 29. 115. 
Kapitál 137. 304. 
Kláštery 88. 519. 
Kodifikace 53. 
Konkurrence žalob 358 ns. 400. 
Konkurs 312. 487. 513. 

. Konsumce pro cesná 180. 184. 342. 358. 373. 
400. 

Kontrakty konsensu'álné 318. 387 ns. 
» literálné v. Htterae. 

Kontrakty nepojmenované 318. 414 ns. 434. 
494. 

» reálné 318. 378 ns. 
» verbálné v. verborum obligatio. 

Konvalescence 113. 291. 
Konverse 113. 
Korl'ealita 352 ns. 410. 419. 447. 564. 
Korporace 83 ns. 410. 594. 
Kořist 233. 241. 
Kostely 88. 137. 229. 240. 292. 519. 523. 
Koupě na zkoušku 401. 

» zpáteční 401. 
Kráďež 438. 
Král 21. 127. 
Křesťané 466. 
Kridář 312. 
Kritika zákona 7. 
Kumulativní závazky 326. 352. 356. 444. 
Kvitance v. apocha. 

Laesio enormis 302. 389. 
latini 71 ns. 466. 517. 

» coloniaríí 72. 
» Juniani 67.68.72. 220.499.515.523. 

538. 563. 
Laxamentum temporis 506. 
Legální servituty 214. 
Legata alimenta, annua 568. 
Legatarius 563. 
Legati Caesaris 129. 

» iuridici 130. 
» proconsulis 130. 

Legatum 234. 236. 238. 327. 558 ns. 562. 
» debiti 567. 
» dotis 484. 586. 
» liberationis 348. 567. 
» nominis 334. 567. 
» optionis 566 ns. 
) partitionis 568. 626. 
) per damnationem 363. 559. 560. 566. 

567. 574. 599. 603. 607. 
~) per praeceptionem 560. 564. 602. 

607. 
» per vindicationem 254. 559. 560. 

566. 567. 574.598.599. 602. 607. 
» sinendi modo 559. 603. 
» ususfructus 568. 

Legl: adquirítur 89. 234. 
Legem ferre, promulgare , rogare 17. 

Leges 17 ns. 34. 40. 
» agrariae 233. 
» agro dictae 254. 
» . collegii 85. 
» consulares 18. 
» coloniae, municipales 17. 85. 
» datae, rogatae 17. 20. 
» decimariae 522. 
» de coloniis deducendis 233 . . 
» erraticae , fugitivae 43. 
» geminatae 43. 
» generales 6. 28. 
» locationis 276. 
» ne prostituatur 69. 
» perfectae, imoerfectae 18.112.424.618. 
» regiae 18. 464. 
» rei, mancipio didae 228. 229. 271. 

362. 387. 
» restitutae 44. 
» Romanae 40. 
» ut manumHtatur 69. 

Legibus solvere 25. 
Legio 519. 
Legis actio 22. 66. 118. 122. 126. 134. 138 ns. 

170. 178.197.511. 
» » damni infecti 255. 
») » per condictionem 142. 153. 187. 

191. 307. 
» » per iudicis postulationem 142. 

171.187.191. 198. 
» » per manus iniectionem 143. 194. 

374. 619. 
» » per pignoris capionem 144. 
» » sacramento 139. 191. 
» » in rem 132. 140 us. 

147. 'I71. 176. 197. 
228. 246. 

»» .» in personam 142. 
147. 171. 187. 

» vicem obtinere 24. 26. 28. 31. 
Legitimatio 455. 534. 
Lékaři 406. 501. 
Lenones' 81. 
Lex 13. 17 ns. 

» Aebutia 22. 118. 
» Aelia Sentia 68. 72. 516. 586. 
» Anastasiana 336. 
» Appuleia 375. 
» Aquilia 326. 370. 442 ns. 448. 

641 



Lex Atilia 500. 510. 
» Atinia 239. 
,> Caecilia Didia 17.18. 
» Calpurnia 142. 307. 
» Cicereia 375. 
» Cincia 76. 125. 170. 424. 483. 
» Claudia 51l. 
» commissoria 106. 281. 284. 288. 400. 
» Cornelia de captivo 556. 
» » de edictis 23. 25. 
» » de falsis 544 . . 
» » de iniuriis 446. 
» » de sponsu 372. 
» curiata 456. 
» Dei 39. 
» de imperio 20. 26. 28. 
» de imperio Vespasiani 21. 
» duodecim tabularum 15. 18. 19. ns. 138. 

143. 182. 190. 198. 214. 215. 228 235. 
239. 243.253.254.265.317.326.349. 
385. 393. 43~ 44Q 444. 44~ 448. 450. 
45~ 458. 45~ 468. 49~ 508. 512. 52~ 
530. 537. 540. 558. 575. 60R ; 

» Falcidia 580. 619 ns. 
» Fufia Caninia · 68. 
» Furia de sponsu 144. 375. 
» » testamentaria 76. 144. 170. 618. 
» Genucia 305. 
» Hortensia 17. 
» lulia de adulteriis 232. 453. 467. 470. 

486. 
» » de collegiis 85. 
» » de repetundis 239. 
» » de vi 117. 239. 
» » et Papia Poppaea 20: 465. 466. 470. 

487. 510. 511. 519. 522. 523. 537. 
588. 596. 597. 601. 603. 

» » et Títia 500. 510. 
» » iudiciorum 119. 131. 132. 163. 190. 

200. 311. 421. 
» » municipa1is 20. 80. 129. 
» » vicesima hereditatum 557. 
» lunia 67. 72. 499. 523. 538. 
» » Ve Iaea 521. 578. 
» Licinia lunia 18. 
» » Sextia 21 . 
» Mamilia 253. 
» Marcia 144. 
» Pinaria 179. 
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Lex Plaetoria 80. 82. 94. 100. 170. 326. 448 
512. 

» Plautia 239. 
» Poetilia 198. 300. 362. 
» Publilia de sponsu 143. 373. 412. 
) regia v. 1. de imperio. 
» Rhodia de iactu 407. 
» Romana Burgundionum 40. 
» » Visigothorum 40. 
» Rubria 20. 
» Scribonia 272. 
» Silia 142. 307. 
» Vallia 144. 
» Voconia 76. 521. 530.619. 

Lhůta končíd 108. 228. 229. 231. 273. 351. 
367. 499. 500. 502. 550. 572. 581. 591. 

lhůta počínacÍ 107. 137. 228. 229. 231. 285. 
29~ 311. 34~ 367. 432. 499. 500. 550. 572. 
581. 591. 617. 620. 

Lhůta poklidná 312. 
Libelli 27. 

» appellatorii 202. 
Libellus divortii 470. 
Liber, libertas 62. 64. 79. 

» libellorum 27. 
Liberatio per aes ef libram 95. 363. 
Liberi 531. 533. 537. 538. 578. 601. 

» naturales 78. 453. 455. 461. 523. 534. 
Liberta, libertina 537. 
Libertatis onerandae c. imposita 463. 
Libertinus, libertus 69. 461 ns. 499. 500. 529. 

537 ns. 586 ns. 
Libertus orcinus 67. 520, 
Libri ad edictum, ad Sabinum 42. 

» feudorum 48. 
Libripens 227. 362. 540. 
Linea inferior, superior 76. 
Linum 540. 555. 
Lis infitiando crescit 203. 308. 325. 374. 444. 

607. 
Listiny 14. 227. 297. 609. 
Litera Florentina, Bononi ensis, Pisana 42. 
Literatura právních dějin 57. 58. 

» právnická Římanů 30 ns. 
Litterae, litterarum obligatio 318. 319. 345. 

365. 376 ns. 
Litterae dimissoriae 203: 
Litis aestimatio 192. 248. 358. 394. 448. 

» contestatio 118.133. 178 ns. 183 nS. ·238. 

., 

310.338.348.352.353.354.355.356. 
358.373.400.414.420.475.476.489. 
614. 

Litis denuntiatio 394. 
Litkup 391. 
Locatio conductio 318. 319. 402 ns. 

» 

» 

» 

» 

» 

irregularis 404. 407. 
operarum 402. 406. 
operis 402. 406 ns. 

» »rei v. nájem. 
» » vectigalium 402. 

Locus religiosus, sacer v. res relig. sacra. 
Lodníci 329. 420. 447. 
Longa quasi possessio 272. 
Loupež v. rapina. 
Lucra nuptialia 479. 496. 
Lucrativa adquisitio, causa 92. 238. 316. 
Lucrum cessans 304. 
Lustrum 67. 402. 
Lytae 39. 43. 

Magister bonorum vendendorum 199, 
» collegii 87. 
» militum 425. 
» navis 322. 437. 

Magistratus 14. 17 21. 26. 118. 125 ns. 
» municipalis 87. 126. 129. 130. 

500. 509. 
Majetek 12. 
Maiores XXV annis 82. 
Malae fidei possessor 181. 249. 427. 438. 

439. 449. 614. 
Maleficium v. delictum. 
Mandpatio 43. ~ 10 ~ 2 . 226 ns. 232. 271. 

280. 363. 387. 393. 395. 396. 454. 458. 459. 
464. 468. 471. 540. 

Mancipii causa 73. 74. 109. 370. 452. 454. 
458.459. 471. 499. 529. 538. 587. 592. 

Mancipium v. servus. 
Mandata principis 27 ns. 
Mandatum 318. 319. 333 ns. 356. 363. 386. 

412 ns. 427. 523. 594.605. 
» qualificatum 371.414. 
» . agendi 334. 

Manumissio e servitute 66.73. 219. 474. 511. 
520. 570. 583. 585. 593. 600. 
601. 

» ex causa mancipii 454. 458. 460. 
469. 470. 499. 538. 587. 

Manumissio in ecclesia 68. 
» in fraudem creditorum vel pa" 

troni 68. 
» inter amicos, per epistolam, per 

mensam 67 ns. 
» vindicta, censu, testamento 

66 ns. 91. 92. 95. 104. 126. 458. 
460.470.539.583: 

Manus 73. 74. 135.452.459.464.468 os. 470. 
480. 483. 487.510.530. 

» iniectio iudicati 143. 198. 
» pro iudicato 143.375. 
» pura 144. 
» militaris 248 . . 

Manželství 71. 77.452.463 ns. 480. 522. 529. 
532. 536. 537. 

» přísné v. manus. 
» volné 464. 469. 480 ns. 

Marnotratník v. prodigus. 
Massa ediktová, Papinianova , Sabinova 42. 
Mater familias 74. 464. 
Matertera 77. 
Matka 76. 484.496. 499. 500. 501. 502. 522. 

532. 533. 578. 616. 
Matrimonium iustum, legitimum 452. 455. 

464.532. 
Membrum ruptum 325. 445. 
Mensis intercalaris 115. 
Mensor 447. 
Mercedonius 116. 
Merces 402. 
Merx 388. 

peculiaris 477. 
Měsíc 115. 116. 
Metallum, opus metaUi 66. 
Metus 100. 
Meze v. confinium. 
Militia 581. 611. 
Minores XXV annis v. nezletilost. 
Missio ignominiosa, honesta 80. 543. 

» in bona indefensi 163.174.177. 
» in possessionem 126. 162 ns. 172. 189. 

» » » 

» » » 

199. 200.291.312. 
429.480. 

Antoniniana 163. 
164. 618. 

dam ni infecti no" 
mine 163.164.234. 
255. 291. 
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Missio in possessionem dotis serv. c. 163. 
» » » legator. servand. c. 163. 

» » 

» » 

) 

» 

164. 291. 617. 
scripti heredis 163.616. 
ventris 163. 164. 291. 

616. 
Místo splnění 310. 607. 
Místodržící provinční 21. 128. 129. 130. 500. 

504. 
Mlčení 96. 
Mnich 500. 
Modus 108. 426. 434. 460. 523. 549. 551. 572. 

581. 

Mora acciplendi, creditoris v. prodlení vě~ 
řitelovo. 

» solvendi, debitoris v. prodlení dluž~ 
níkovo. 

Moratorium 311. 
Moře 205. 
Mores uxoris, mariti 491. 492. 
Morbus 82. 
Mos Italicus, Gallicus 54. 
Mrav, mravnost 2. 3. 
Mrtvola lidská 206. 214. 
Mulieres probrosae 523. 
Multa 421. 

Municipia 83. 84. 87. 127. 129. 130. 278. 313. 
317 . . 323. 344. 371. 521. 563. 

Mutuum 307. 318. 319. 353. 379 ns. 
Mýlka v projevu 97. 

Nabytí dědictví 588 ns . . 604 ns. 
» odkazu 597 ns. 607 ns. 
» práva 89 ns. 109. 410. 
» původní, odvozené, konstitutivní, 

translační 90. 
» ze zákona 89. 

Nadace 87 ns. 108. 137. 240. 292. 521. 622. 
Náhoda v. casus. 
Náhrada škody 181. 303. 
Náhradník 110. 410. 412. 
Nájem 277. 402. 403 ns. 

Náklady 249. 307. 316. 384. 385. 387. 392. 
403. 410. 491. 493. 609. 6f8. 

Nález pokladu 241. 
Nápisy 15. 
N aříkatelnost 112. 
Narození 63. 65. 72. 455. 
Nasciturus 63. 521. 616. 
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N atalium restitutio 462. 
Naturalia negotii 101. 
Nautae 329. 407. 420. 447. 
Navrácení k předešlému právu v. in inte~ 

grum restitutio. 
Nedbalost, nedopatření v. culpa. 
Nedorozumění 97. 231. 
Nedospělost 82.93. 114. 138. 201. 224. 309. 

380. 457. 465. 498 ns. 500. 517. 541. 589. 
592. 594. 

Nefas 15. 19. 
N egligentia 328. 
Negotiorum gestio, gestor 110. 319.427 ns. 
Negotium 279. 319. 436. 475. 

), alienum 427. 
» claudicans 113. 320. 
» novum 415. 
» onerosum, lucrativum 92. 
» stricti iuris, bonae fidei 319. 327. 

328. 331 ns. 
» utiliter gestum 428. 

Nehodnost 523 ns. 563. 
Nemanželské děti 78. 
Nčmota 82. 364. 501. 513. 517. 541. 554. 
Nemoc 82. 502. 
Nemožnost plnění 92. 320. 327 ns. 351. 571. 

575. 607. 
Neplatnost právního jednání 112. 
Nepřímé poskytnutí majetkové 346. 380. 

423. 484. 
Nepřítomnost 165. 224. 239. 240. 312. 513. 
Nevěstka 81. 
N exi liberatio 363. 
Nexum 317. 362. 
Nezletilost 82. 94. 138. 165. 240. 292. 36l. 

498. 512. 589. 
Nomen 299. 

» arcarium, transcripticium 377. 
» bonum, verum 336. 
» Latinum 72. 127. 

N ominatio, laudatio auctoris 247. 
N ominatores tutoris 502. 509. 
Non usus 273. 
Notae ad Papinianum 34. 41. 
Notář 96. 542. 606. 
Nouze 114. 
Nova clausula Iuliani 531. 
Novatio 298. 309. 310. 332. 345 ns. 355. 366. 

377. 

N ovatio necessaria, voluntaria 348. 
Novela IV. 373. 

» XVIII.. 611. 
» XCIX. 354. 
» CXV. 584 ns. 
» CXVIII. 515. 534 ns. 538. 
» CXXVII. 535. 536. 
» CLXII. 482. 

N ovellae I ustiniani 44. 46. 
» leges posttheodosiovské 39. 

Noxae deditio 236. 448. 454. 472. 
Nudum ius Quiritium 219. 
Nummo uno 227. 280. 395. 540. 569. 
Nuncupatio 227. 540. 
Nuntius 110. 
Nuptiae v. matrimonium. 

Obce v. municipia . . 
Občanský zákoník něm. rak. švýc. 54. 
Obligace akcessorické 305. 355. 368. 370. 37!. 

» alternativné 302. 330. 349. 388. 392. 
567. 

» generické 303. 341. 351. 388. 392. 
» nedílné 357 r'Is. 
» pro cesná 181. 
» zákonné 317. 

Obligatio 12. 134. 299. 
» ex causa iudicati 194. 
» praediorum 371. 
» principalis 355. 
» rei 284. 

· Obligationes civiles, honorariae 301. 
» naturales 285. 294.308 ns. 337. 

338. 345. 347. 349. 350. 372. 
374. 375. 383.419.432.462. 
473. 474. 

» ex contractu 317. 318.327.354. 
436. 472. 

» ex delicto 317. 324 ns. 352. 
356. 438 ns. 472. 

» ex variis causarum figuris 317. 
» quasi ex contractu 317. 319. 

327. 354. 427 ns. 436. 438 ns. 
472. 506. 607. 

» quasi ex delicto 317. 326. 
447 ns. 450. 

Obnovená zřízení zemská 52. 
Obohacení bezdůvodné 327. 
Obrana v. exceptio. 

Obrana věci rozsouzené 194 ns. 
Obrazy 243. 250. 
Obsequium 461. 
Obsignata pecunia 341. 
Obsílka 182. 
Occasio legis 7. 
Octavus subscriptor 542. 
Odkaz 236.271. 290. 311. 316. 336. 353.515. 

558 ns. 579. 581. 585. 597 ns. 601 . 
602 ns. 607 ns. 617 ns. 

» 

» 

.» 

» 

» 

» 

druhové věci 566. 
důchodu 568. 
individualní věci 565 ns. 
k pohaně 571. 
osobní služebnosti 568. 
sukcesivní 572. 

» universální 623 ns. 
» výživy 568. 

Odevzdání v. traditio. 
Odmítnutí dědictví v. repudiatio hereditatis. 

» odkazu 598. 
Odřeknutí 226. 272. 293. 
Odúmrt v. bona vacantia. 
Odvolání daru 425. 

» mandata 3.34. 413. 
» odkazu 574. 
» testamentu 523. 555. 

Officium ius dicentis 126. 
Okkupace 222. 241. 
Omezení práva vlastnického 213 ns. 
Omyl v. error. 
Onera matrimoriii 480. 481. 483. 
Onus probandi 190. 
Operae fabriles 463. 

» indictae, officiales 462 ns. 
» liberales, locari so1itae 406. 
» servorum, animalium 210 262. 270. 

273. 
Operis novi nuntiatio 256 ns. 275. 276. 296. 
Opětné vejití v manželství v. Secundae nup~ 

tiae. 
Opinio necessitatis 4. 
Optio tutoris 510. 
Oratio principis 26. 28. 

» divi Marci 234. 427. 
» » 

» » 

Severi de don. í. vir. 482. 
Seve~i de tuto 502. 504. 512. 

Orator 124. 
Orbi 465. 522. 563. 
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Os fractum 445. 
Osculum intervep.iens 495. 
Osoba, osobnost 62. 65. 
Otevření testamentu 557. 588. 596. 597. 601. 

616. 
Otroci v. Servus. 

Pada 318. 
» adiecta 305. 306. 319. 353. 381. 385. 

418. 494. 
» dotalia 494. 
» legitima 319. 320. 422. 485. 
» nuda, vestita 319. 
» praetoria 319. 320. 418 ns. 

Pactio 349-. 
Padio et stipulatio 271. 423. 
Padum de contrahendo 381. 

» de distrahendo 283. 
» de iureiurando 421. 
» de non petendo 113. 158. 303. 342. 

349 ns. 355.421. 423.424.446.567. 
» de non praestanda evidione 395. 

396. 
» de quota liťis 125. 
» de retrovendendo 401. 
» displicentiae 401. 
» fiduciae 281. 363. 364. 
» ne distrahatur pignus 2"83. 
» protimiseos 401. 

Pacht, pachtýř 245. 277. 282. 293. 403. 404. 
» dědičný 278 ns. 

Palmarium 125. 
Pandectae seu Digesta lustiniani 32. 41. 45. 

47 ns. 
Papian 40. 
Papinianistae 33. 43. 
Papyry 15. 
Paraphrasis institutionum 47. 
Parens binubus 496. 523. 

}) manumissor 460. 499. 538. 587. 
Pars pro diviso 209. 216. 221. 395. 

» pro indiviso 209. 216. 221. 264. 268. 
269. 286. 296. 357. 395. 

» quota 216. 515. 
» virilis 375. 533. 534. 536. 577. 

Partes v Digestech 42. 43. 
» Orientis et Occidentis 29. 

Partiarius 402. 
Par/us ancillae v. děti otrocké. 
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Pater familias 74. 309. 452; 
» naturalis 461. 

Patria potestas 73. 76. 135. 452. 453 ns. 
455 ns. 459 ns. 467: 470. 589. 594. 596. 

Patricii 468. 
Patrimonium 473. 

» principis 84. 279. 
Patronatus, patronus 69.86.314.425.461 ns. 

499. 537. 586. ' 
Patroni 124. 
Patruus 77. 
Pecoris ad aquam appulsus 265. 
Peculatus 439. 
Peculium castrense 457. 473. 478 ns. 515. 

516. 535. 610. 
» profecticium 223. 309. 388. 460. 

472. 473 ns. 475. 
» quasi castrense 479. 610. 

Pecunia v. peníze. 
Pecunia traiecticia 382. 
Peněžný zájem 300. 321. 
Peníze 209. 244. 285. 338. 341. 
Pensio 492. 
Percepce plodů 245. 266. 
Peregrinus 35. 63. 71 ns. 218. 239.246.281. 

440. 443. 466. 516. 517. 520. 563. 
Periculum 341. 382. 392. 404. 485. 
Per exceptionem 112. 158. 338. 342. 
Permutatio 417. 
Peroratio 190. 
Persona 62. 
Personae alieni iuris 63. 73 ns. 109. 220. 

322. 436. 448 ns. 563. 564. 598. 
» exceptae 424. 425. 502. 579. 522. 
» fictae, morales 83. 
» illustres 305. 469. 
» incertae 521. 545. 563. 
» sui iuris 63. 73. 

Pertinence v. příslušenství. 

Petere in libertatt:m, in servitutem 70. 
» tutorem 500. 

Petitio 135. 
Petitorium 258. 
Petri exceptiones 47. 
Piae causae v. nadace. 
Pignoris capio 200. 421. 

» conventio 290. 
Pignus 43. 211. 220. 282 ns. 294. 318. 319. 

363. 379. 386 ns. 

Pignus in causa iudicati captum 200. 287. 
291. 

» nominis v. zástavní právo k pohle~ 

dávce. 
» praetorium 163. 291. 387. 618. 
» tacitum 292. 

.Pistojská glossa 46. 
Plantatio 242. 
Plebiscitum 13. 17. 
Plebs , plebei 13. 17. 
Plná moc 111. 
Plnění 301. 
Plody 181. 210. 245.249. 266. 269. 281. 286. 

289. 295. 307. 393. 486. 487. 490. 608. 613 . 
614. 

Plumbatura 243. 
Plus petere 193. 201. 342. 
Poboční příbuzní 77. 536. 
Podnájem 292. 403. 
Podrukojmě 376. 
Podvod v. dolus. 
Podvržené dítě 524. 
Podzástava 286. 290. 294. 
Poena capitalis 439. 

» committitur 369. 
Poenae caelibatus 465. 

» temere litigantium 203. 308. 326. 
» nomine relictum 546. 571. 
» secundar. nuptiarum 496. 

Pohledávka 299. 
Pohnutky 99 ns. 546. 
Pohřeb 429. 523. 539. 
Pohřební náklady 313. 429. 581. 
Poklad 241. 
Pokrevenství v. cognatio. 
Pokuta smluvená (konvenční) 271. 324. 347. 

359. 368 ns. 421. 467. 470. . 
Pokuty rozvodu 470. 496. 
Pollicitatio 128. 317. 
Pontifices 15. 29. 139. 456. 468. 539. 
Pop ul us Romanus 13. 17. 84. 233. 371. 521. 
Pořízení subjektivně alternativné 545. 564. 

565. 
Porotce 131 . ns. 
Portio legitima, debita v. povinný díl. 
Poručenství v. tutela a cura. 
Posel 110. 
Poslední pořízení 92. 
Possessio v. držení věci. 

Possessio civilis 220. 
» iuris v. držení práva a 612. 
» libertatis, 70. 
» vacua 393. 

Possessor pro herede, pro possessore 612. 
Possessorium 258. 
Postglossatorové 48. 
Postih spoludlužníků v. regressus. 
Postliminium 65.211. 225. 241. 459.469. 556. 
Postulare 80. 81. 169. 
Postulat~res tutoris 500. 508. 
Postumi 521. 530. 563. 577. 616. 
Potentiores 337. 
Potvrzení 113. 
Povinný díl 576. 580 ns; 
Povolání k dědictví 516. 517. 

» postupné v. successio ordinum et 
graduum. 

Pozbytí práva 89. 
Pozemky 208.213.222. 224.227. 238.396. 486. 
Praeda v. kořist. 
Praedes, praediator 37 J. 
Praedes litis et vindiciarum 141. 176. 197. 
Praedes sacramenti 140. 
Praedia Italica 208. 218. 48 5. 

» provincialia 208. 218. 239. 246.281. 
486. 

» stipendiaria, tributaria 208. 218. 
» urbana, rustica , suburbana 208. 265. 

504. 
» vicina 264. 

Praedibus praediisque cavere 371. 
Praedium v. pozemky. 

» . serviens 264. 
Praefatio 46. 
Praefecti iure dicundo 127. 129. 
Praefectus aerarii 86. 

» Aegypti 130. 
» annonae 128. 130. 
» praetorio 131. 
» urbi 128. 130. 202. 500. 

. » vigilum 128. 130. 
Praeiudicium 149. 154. 191. 

» an ex lege Cicereia praedic~ 

tum sit 375. 
» de partu agnoscendo 455. 

Praelegat 560. 564. 602. 
Praemium emancipationis 460. 480. 
Praescripta verba 306. 415. 
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Praescriptio 160 ns. 192. 
» fori 169. 
» legis 18. 
» • longi temporis 239 ns. 272. 293. 
» longissimi temporis 240. 
» dormit 138. 
» XXX annorum 138. 

Praeses provinciae 130. 202. 
Praestare 301. 
Praesumptio Muciana 482. 
Praeterire 575. 577. 578. 579. 
Praetor de liberalibus causis 128. 

» fideicommissarius i28. 561. 
» hastarius 131. 
» peregrinus 21. 35. 127. 
» tutelaris 128. 498. 500. 
» urbanus 21 ns. 127. 202. 500. 504. 

Praetextatus 81. 
Praevaricatio 20l. 
Pragmaticae sanctiones 29. 
Praktikové 55. 
Prameny práva 4. 14. 
Práva městská 52. 
Právní institut, zřízení ll. 

» jednání 89. 91 ns. 
» jednání abstraktná, kausálná 228.229. 

230. 320. 367. 
» jednání foremná, bezforemná 95 ns. 
» jednání jednostranná, dvoustranná 

92. 
» jednání mezi živými, na případ smrti 

92. 
» jednání na oko 97. 
» jednání úplatná, bezplatná 92. 
» moc rozsudku 194 os. 455. 539. 582. 
»- nárok, povinnost 10. 
» poměr ll. 89. 
» praxe 9. 
» věda 9. 10. 

Právníci uče~í, poloučení 50. 
Právriická skutečnost 89 ns. 
Právnické osoby 83 ns.114. 221. 223. 521."563. 
Právo absolutné, relativné 11. 134. 135. 196. 

210. 300. 
» dědické 13. 60. 135. 
» dílné, nedílné 216. 264. 268. 357. 

donucovací, doplňovací, disposiční 

6 ns. 
» kanonické 53. 

Právo k věci cizí 21l. 
» ke stavbě v. superficies. 
» majetkové 12. 61. 
» obecné. partikularní, místní 6. 
» objektivné 2 ns. 
» obligační 12.61. 134. 
» obyčejové 4. 15. 16. 
» pandektní 52 I1S. 

» pravidelné 6. 
» předkupní 279. 401. 
» přirozené 10. 55. 
» řecké 19. 37. 279. 
» retenční, zadržovací 281. 289. 291.. 

297.407.614.618. 
» rodinné 13. 
» subjektivné 10 ns. 
» soukromé, veřejné 5. ll. 
» věcné 12. 61. 135. 210. 

Precarium, prekarista 220. 261. 282.385.417 .. 
423. 

Preces 27. 
Překážky manželské 465 ns. 
Pretium 389. 

) affectionis 304. 
Přetržení promlčení 137. 

» vydržení' 238. 240. 
Převod dluhu 335. 
Příbuzenství pokrevní v. cognatio naturalis._ 
Příčinná souvislost 304. 
Příkaz v. mandatum. 

» úvěrný 371.414. 
Princeps 13.26 ns. 84.128. ľ30 . 202. 211. 240. 

292.313.425.455.481. 
» familiae 74. 

Principalis reus, obligatio 355. 
Priorita zástavní 296 ns. 
Příročí 311. 
Přísa ha 172. 421. 427. 507. 571. 
Přísl ušenství 209. 286. 393. 
Privilegia veteranorum 21. 
Privilegium 6. 207. 347. 

» exigendi 313. 336. 386.429.489_ 
508. 512. 

» pro versio in rem 297. 
·Probationes 190. 
Proces 117 ns. 
Proclamare in libertatem 69. 
Procurator 43. 122. 184. 197. 339. 412. 

» in rem suam 123. 333. 569. 

Procurator praesentis 197. 
Prodej svépomocný 341. 
Prodigus 94. 512. 517. 541. 581. 589. 
Prodlení dlužníkovo 327. 330 ns. 354. 489. 

» věřitelovo 341. 386. 
Professio apud acta 96. 
Professores 33. 406. 
Projev vůle 95 ns. 

» výslovný, mlčky učiněný 96. 
Prolytae 43. . 
Prominutí dluhu 348 ns. 367. 370. 424. 484. 

489.605. 
» let 82. 

Promissio, promissor 364. 
» post mortem 324. 

Promlčení litispendence 137. 
» procesu 190. 
» služebnosti 273. 
» žalob 136 ns. 293. 295. 355. 

Promulgatio legis 17. 
Pro non scripto 522. 601. 603. 
Proprieta s, proprietarius 213. 267. 286. 
Propuštěnec v. libertinus. 
Proscriptio bonorum 199. 
Provinciae 128. 129. 
Proximi pubertati 114. 
Průvan mlatu 215. 
Pubertas, puberes 81 ns. 
Pubertas plena 456. 568. 
Publicanus234. 402. 442. 
Publicatio bonorum 233. 411. 
Publicus usus 206. 
Publikace zákona 4. 18. 
Pudicitia adtemptata 445. 
Půjčka v. ~ommodatum. 
Pupillus v. nedospělost. 

Purgatio morae 332. 342. 
Působnost zákona 4. _ 

Quaestor 86. 130. 
Quantitas 208. 
Quarta diví Pii 535. 585. 

» Falcidia 563. 580. 619 ns. 625. 626. 
Quasi patronus 460. 529. 538. 587. 

» possessio v. držení práva. 
» traditio 270. 272. 277. 
» ususfructus 268 ns. 435. 

Quasikontrakty 427 ns. 
Querela inofficiosae donationis, dotis 584. 
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Querela inofficiosi testamenti 131. 136.472. 
576. 580 ns. 585. 

» non numeratae pecuniae 340. 366. 
378. 382. 493. 

Qui dolo desiit possidere 248. 
Qui liti se obtulit 248. 274. 
Quinquaginta decisiones 41. 
Quirites 17. 

Rapina 80. 441. 612. 
Ratihabitio 111. 113. 223. 428. 594. 
Ratio iuris, legis 6. 7. 

» naturalis 36. 
Rationalis summae rei 87. 
Raudusculum 227. 
Recepce římského práva 1. 49 ns. 
Receptum arbitrii 420 ns. 
Receptum argentarii 320. 420. 

» nautarum, caupomim 329. 420. 
Reciperatio 35. 
Rectores provinciae 130. 
Recuperatores 131. 132. 
Redemptio litis 125. 
Referre ad senatum 26. 
Regiones 129. 
Regressus 354. 374. 414. 
Reiectio 133. 
Relatio 27. 
Relegatio 73. 
Relocatio tacita 405. 
Remancipatio 281. 363. 454.458.460.469.470. 
Remissio nuntiationis 256. 

» pignoris 293. 
Renuntiatio 411. 413. 

» usnesení komitií 18. 
Repertorium 507. 
Replicatio 159. 178. 252. 424. 

» doli 202. 
» rei secundum se iudicatae 195. 
» rei venditae ac traditae 252. 

Repromissio 162. 
Repudiatio hereditatis 588. 

» legati 598. 
Repudium 469. 
Res 12. 204. 

» aestimatae in dotem datae 485. 487. 
489 ns. 

» censui' censendo 207. 
» corporales, inco,:porales 204. 
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Res communes omnium 205. 
» cottidianae Gai 43. 
» credita 379. 
» divini iuris 205. 
» extra commercitim 205 ns. 211. 221. 225. 

293.388. 
» fiscales 207. 239. 
» fungibiles 209. 
» furtivae 239. 245. 282. 388. 
» futurae 286. 291. 388. 
» hereditariae 439. 
» hostiles 241. 
» in patrimonio populi 207. 
» iudicah 194. 
» litigiosa 182. 232. 250. 
» mancipi 207. 227.229.239.265.281. 394. 

424. 511. 
» mobiles, immobiles 208. 
» nec mancipi 207. 229. 
» nul1ius 241. 242. 
» privata principis 84. 240. 279. 
» pro derelicto habitae 226. 241-
» publicae in publ. usu 206 ns. 
» quae usu consumuntur, minuunfur 208. 
» sacrae, religiosae, sanct~e 205. 439. 
» vi possessae 239. 282: 

Rescripta principis 27 ns. 96.234.288.456.457. 
Respectus parentelae 466. 
Responsa prudentium 14. 29 ns. 
Restitutio heredité!-tis 623. 624. 
Retentiones ex dote 490 ns. 493. 
Reus 120. 
Reverentia 462. 
Revocatio in servitutem 66. 79. 
Rex sacrorum 468. 
Rigor iuris 37. 
Řízení apud iudicem 118. 189 . . 

» in iure 118. 169 ns. 
» interdiktní 186 ns. 
» úřednické v. extraordinario cognitio. 

Rodiče 63. 460. 
Rodina 13. 
Rogatio, rogator legis 17. 18. 
Rok 115. 116. 
Rozsudek 171. 191 ns. 233. 310. 317. 348. 

351. 358. 
Rozsudí 421. 
Rozvod 469 ns. 488. 489. 495. 496. 
Rubricae 42. 44. 

Ručení 299. 
Rukojemství 309. 310. 347, 370 ns. 383. 414. 

508. 
Rukojmě návratní 374. 

» za schodek 373. 

Sacramentum 139. 203. 
Sacra 457. 468. 480. 
Sacrilegium 439. 
Salarium 406. 
Sanctio legis 18. 206. 

» v novelách 46. 
» pragmatica pro petitione Vigilii 46. 

Satio 242 ns. 
Satisdatio 162. 255. 

» rem pupilli salvam fore 162. 507. 
512. 

» secundum mancipium 394. 
Satisfactio 337. 
Scriptura interior, exterior 14. 
Se beo brana 117. 
Sectae, scholae 32. 
Sectio, sector 233. 
Secundae nuptiae 470. 
Sekvester 220. 386. 
Senator 453. 466. 
Senatus 25. 
Senatusconsulta 13. 25 ns. 
Senatusconsultum AÍínianum 584. 

» A viola et Pansa cons. 572. 
» Claudianum 66. 79. 557. 
» de usufrudu 268. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ex auctoritate Hadriani 
511. 519. 

luventianum . 519. 613. 
Largianum 538. 
Libonianum 544. 
Macedonianum 26. 309. 

383. 
Neronianum 537.560. 
Orphitianum 533. 
Pegasianum 563.619.625. 
Pisonianum 557. 
Plancianum 563. 
Silanianum 557. 596. 
T ertullianum 533. 
Trebellianum 623 ns. 
Velleianum 359 ns. 420 

434. 500 ns. 

Senes coemptionales 480. 
Sententia iudicis v. rozsude k. 
Sententiae Pauli 33. 34. 40 
Separace plodů 245. 
Separatisté 313. 
Se[>ulcra familiaria, hereditaria 206. 
Servitus altius non tollendi, altius tollendi 

266. 300. 
» cloacae 265. 275. 
» fluminis 265. 
» luminibus officiendi 266. 
» luminum 265. 
» ne luminibus, ne prospectui offi~ 

ciatur 266. 
» oneris ferendi 265. 300. 
» pascendi 265. 
» proiiciendi, protegendi 265. 275. 
» stillicidii 265. 
» » non avertendi 266. 
» tigni immittendi 265. 

Servitutes v. služebnosti. 
» iure constitutae 26}. 
» irregulares 270. 
» legales 214. 
» personarum v. služebnosti osobní. 
» praediorum rusticorum v. služeb~-

nosti polní. 
» praediorum urbanorum v. služeb~ 

nosti domovní. 
» tuitione praetoria constitutae 263. 

271. 277. 278. 
Servus 62.64 ns. 109.205.207.211. 220. 309. 

393.436.448 ns. 465. 507. 515. 520. 
563. 592.605. 

» communis 216. 
» derelictus 64. 
» dotalis 486. 490. 
» fiduciarius 281. 289. 
» fructuarius 267. 
» hereditarius 518. 520. 
» ordinarius 474. 
» poenae 64. 66. 
» publicus 507. 515. 
» sine domino 64. 
» suis nummis emptus 69. 
» vicarius 474. 

Scholae, s~ctae 32. 
Scholasticus 124. 
Scholia k Basilikům 47. 

42* 

Schválení 111. 113. 223. 
Signare 14. 341. 541. 542. 
Simulare, .dissimulare 97. 
Skutko~á podstata právního účinku 89. 
Slepota 82. 501. 517. 542. 570. 
Slití 244. 
Slušnost v. aequitas. 
Služebnosti 211. 251. 262 ns. 

» affirmativllé, negativné 263.275. 
» domovní 265. 272.273.275.286. 
» osobní 262. 266 ns. 273. 
» polní 207. 265 ns. 273. 288. 
» pozemkové 262. 263 ns. 272.273. 

395. 
Smír 236. 348. 426 ns. 434. 435. 446. 568. 
Smíšení 244. 
Smlouva 92. 316. 317. 

» abstraktní, kausální 320. 
» jednostranná, dvoustranná 319. 
» herní 321. 435. 
» kompensační 342. 
» k tíži třetího 324. 
» námezdní 402. 406. 
» obligační 317 ns. 
» o díle v. locatio conductio operis. 
» o schování v. depositum. 
» směnná v. permutatio. 
» ve prospěch třetího 323. 
» zástavní v. pignus. 

Smrt 63. 225. 273. 326. 350. 375. 411. 413. 
459. 469. 489. 495. 502. 514. 515. 583. 

Smuteční doba, rok 80. 470. 496. 522. 
Sobrini, sobrino nati 77. 502. 532. 619. 
Societas 318. 319. 328. 408 ns. 

» leonina 409. 
» publicanorum 85. 

Sodalicia v. collegia. 
Solarium 277. 
Solidarita 356. 420. 449. 451. 
Solum 207. 
Solutio 230. 236. 308. 310. 337. 338 ns. 354. 

356. 
» per aes et libram 348. 363. 

Solutionis causa adiectus 340. 
Sortitio 133. 
Součástky věcné 205. 221. 235. 
Soud, soudní řízení 118. 
Soudcovský výrok 92. 233. 271. 272. 291 ns. 

317. 
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Sourozenci 77. 536. 580. 585. 
Species 208. 244. 351. 379. 384. 433. 
Specifikace 244 ns. 293. 
Splnění v. solutio. 
Splniště' 310. 
Společenství v. communio. 
Společnost v. societas. 
Spolky v. collegia. 
Spoludědicové 514. 54<D ns. 599 ns. 608 ns. 
Spoludržení 209. 221. 
Spolurukojmě 375. 
Spoluvlastnictví 209. 216 ns. 264. 430. 449. 

451. 475. 
Sponsalia v. zasnoubení. 
Sponsio, sponsor 43. 147. 317. 364. 371 ns. 

508. 
» poenalis 147. 186. 
» praeiudicialís 147. 
» et restipulatio 143. 148. 187. 203. 

419. 
Spurii 78. 
Srovnávací věda právní 10. 
Stabularii v. caupones. 
Stádo 205. 247. 267. 285. 
Stát 2. 117. 

» římský v. populus Romanus. 
Stationes fisci 84. 344. 557. 

» ius docentium 31. 
Státní .právo majetkové 84. 233. 276. 278. 

376. 
Statu liber 105. 106. 239. 395. 
Status hominis 62. 73. 
Stavení promlčení 138. 

» vydržení 238. 
Stipulatio, stipulator 95. 304. 305. 307. 317. 

319.320. 321 . 323. 324. 327.332. 
345. 353. 364 ns. 381. 382. 423. 
424. 426. '427. 462 

» akcessorická 347. 359. 366. 368. 
371. 

» Aquiliana 346. 367. 
» certa, incerta 365. 368. 
» collationis 610. 
» duplae, de evictione 394. 397. 
» fructuaria 188. 
» poenae v . pokuta smluvená. 
» post mortem 323. 370. 
» pro praede litis et vindiciarum 

161. 176. 184. 

652 

Stipulationes cautionales, iudiciales, com~ 
munes 161. 

» emtae, venditae hereditatis 
597. 624. 625. 

» partis et pro parte 569. 625. 
626. 

» praetoriae 126. 1<D1. 176. 301. 
304. 322. 507. 

Strany procesné 120. 
Studijní řád 33. 43. 
Stupeň příbuzenstv~ 77. 
Stuprum 453. 467. 524. 
Subjekt práv ll. 62. 83. 
Subpignus v . podzástava. 
Subscriptio principis 27. 
Subscriptiones v Kodexu 44. 48. 

» v testamentu 542. 
Substitutio duplex 553. 

» fideikomisární 572. 
» pupillaris 552 ns. 576. 583. 593. 

594. 621. 
» quasi pupil1aris 554. 
» reciproca, breviloqua 551 ns. 
» vulgaris 551 ns. 572. 575. 590. 

591. 594. <DOL 620. 
Succedere in locum, pignus 298. 
Successio 514. 524. 528. 531. 537. 

» in capita 530. 532. 536. 
» in lineas 536. 601 . 
» in querellam 580. 
» in rem, per universitatem 90. 9l. 
» in stirpes 530. 531. 535. 60l. 
» in usucapionem 238. 
» ordinum et graduum 526. 532. 537. 

Sukcesse 90. 
» hypothekární 298. 
» singulární, universální 90 ns . 

Suffragium ferre 18. 
Suis nummis emptus 69. 
Sukcesse singulární, universální 90 .. 9l. 
Summa Codicis 48. 
Summittere fetum 267. 
Superficies 208. 211. 242. 255. 276 ns. 286. 

288. 291. 388. 430. 
Supplicationes 27. 128. 
Svědkové posl. pořízení 540. 541. 542. 543. 

562. 570. 
Svépomoc 117 ns. 439 ns. 
Synallagma 319. 415. 

Syndici 87. 
Syngrapha 378. 
Syrsko~římská kniha 39. 
Škoda positivní v. damnum emergens. 
Škola francouzská 54. 

» historická 56. 
» holandská 54. 

'Školy právnické 32. 
Švagrovství 78. 466. 

T abellio 96. 
T abulae alimentariae 87. 

» ceratae 14. 
» dotis 469. 
» iniquarum legum 19. 
» primae secundae 553. 
» signatae 14. 190. 
» testamenti 540. 

T abularius 542. 
T alio 325 . . 445. 
Tělo lidské 205. 
Temporis interruptio 137. 
Tempus continuum 116. 166. 238. 

» utile 99. 116. 136. 166. 397. 593. 
Tenere 220. 
Testamenti factio 499.517.520. 541. 563.601. 
Testamentum 67. 91. 92.456.499. 510.516. 

517. 520. 522. 524. 539 ns . 
559.570. 

» allographum, holographum 
542. 

» apud acta conditum 543. 
. » calatis comitiis 95. 539. 

» destitutum 556. 
» ini ustum 559. 
» inofficiosum "570. 576. 580 ns. 
» in procinctu 539.' 
» irritum 556. 
» militis 478. 515. 516. 520. 539. 

542 ns. 547. 548. 551. 553. 
555. 556. 576. 600. 621. 

» mysticum 544. 
» nuncupativum 540. 542. 
» parentum inter liberos 543. 
» per aes et libram 539 ns. 
» per scripturam factum 540. 
» pestis tempore conditum 543. 
» praetorské 541. 
» principi oblatum 543. 

T estamentuin privilegované 542 ns. 
» pupillare 552. 
» ruptum 554 ns. 
» ruri conditum 543. 
» slepcovo 542. 
» soukromé, veřejné 543. 

Testes 190. 
Tignum iunctum 243. 
Thesaurus v. poklad. 
Titulus 230. 237. 

» putativus, verus 237. 
Traditio 43. 219. 222. 224. 229 ns. 232. 236. 

277. 278. 280. 287. 364.423. 424. 
» brevi manu 222. 229. 380. 
» et patientia 272. 423. 
» longa manu 222. 

Transactio v. smír. 
Translatio iudicii 183. 185. 

» legati 574. 
» possessionis 175. 176. 247. 248. 

274.613. 
Transmissio hereditatis 595 ns. 

» ex capite in integr. restit. 595. 
» . ťX capite infantiae 596. 
» ex iure patrio 596. 
» I ustiniana 596. 
» Theodosiana 596. 

Transscriptio 332. 377 ns. 
Tres Hbri 47. 48. 

» partes 47. 
Trh v. emptio venditio. 
Tribonianus 40. 
Tribuni plebis 17. 26. 201. 500. 
Tribunicia potestas 26. 
Trinum nundinum 17. 
Tripertita 30. 
T riplicatio 159. 178. 
Turinská glossa 46. 
Turpitudo 81. 580. 587. 
Tutela 223. 319. 427. 430. 498 ns. 

» dativa 499 ns. 510. 
» defertur 498. 
» divisa 506. 
» impuberum 93. 498 ns. 590. 594. 
» . legitima 499. 510. 517. 
» mulierum 81. 93.498.510 ns. 517. 
» testamentaria 499. 502. 510. 539. 585. 

Tutor 123. 339. 466. 
» Atilianus 500. 510. 
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Tutor cessans 501. 
» cessicius stO. 
» confirmatus, ex inquisitione datus 

499. 505. 507. 
» falsus 509. 
» fiduciarius 499. 511. 
» gerens, honorarius 501. 505.506. 507. 
» optivus 510. 
» praetorius 123. 

Tutorem petere, postulare 500. 
» suspectum accusare, removere, po~ 

stul are 497. 502. 512. 

Učebnice 56 ns. 
Učitelové 40~. 501. 
Uložení času 107 ns. 
Ulpiani fragm(:nta 33. 
Ultrotributa 402. 
Unitas actus 541. 542. 543. 
U niversitas bonorum, personarum 83. 
University 50. 
Únos 467. 
Unus casus 247. 
Upomenutí z dluhu 331. 
Určení účelové v modus. 
Úroky 137.285.304. 307.319.331. 339.362. 

372. 381. 386. 392. 409. 413. 428. 435. 608. 
Ústav 83. 87. 
Usucapio 235. 252. 

» libertatis 273. 
» pro emptore 23~. 238. 485. 
» pro herede 235. 236. 519. 525. 
» pro suo 237. 
» servitutium 272. 

Usurae v. úroky. 
Usureceptio 235. 281. 364. 371. 
Usurpatio 238. 
Usus 262. 263. 269 ns. 273. 388. 430. 439. 

468. 
Usus modernus Pandectarum 55. 
Ususfructus 217. 245. 250. 255. 262. 263. 

266 ns. 268. 271. 272. 273. 
274. 28~. 288. 291. 293. 388. 
394. 430. 439. 479. 484. 490. 
568. 598. 602. 

» legalis 271. 480. 496. 
» nominis 268. 
» _ petitio 274. 

Ušlý zisk v. lucrum cessans. 
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Uterini 77. 
Uti frui licere 403. 
Utilitas 304. 328. 428. 
Uvázání se v dědictví v. aditio hereditatis. 
UŽivací právo v. usus. 

Vacua possessio 393. 
Vadimonium 161. 168. 

» Romam faciendum 129. 168. 
Vadnost právního jednání 111 ns. 
Vaticana fragmenta 39: 56. 
Vdova 80. 470. 49~. 522. 523. 
Vdova nuzná 536. 585. 
Věc 12. 204. 
Věci dělitelné 209. 

') jednoduché 204. 
» movité, nemovité 208. 
» složité 204. 221. 
» souborné, hromadné 205. 221. 235. 

285. 5~6. 

» .zastupitelné 209. 379. 566. 
» zuživatelné, opotřebitelné 208. 268. 

269. 
Vectigal 278. 279. 300. 402. 
Vedlejší ustanovení 101. 
Věk 81 ns. 93 ns. 
Velezrádcové 522. 
Venditio ad pretium participandum 66. 

» bonorum 163. 199. 200. 312. 520. 

» 

» 

» 

592. 
hereditatis 334. 388 .. 520. 596. 597. 
sectionis 233. 
sub corona 233. 
trans Tiberim 66. 

» vectigalium 402. 
Venia aetatis 82. 
Verborum obligatio 317. 345. 364 ns. 372. 
Versi o in rem 297. 

» vulgata 44. 
Vesta lis virgo 79. 459. 521. 
Veterani 21. 478. 501. 
Vetustas 207. 254. 
V ia 265. 
Vici 84. 
Vina 114 ns. 326. 327 ns. 
Vindex 143. 167. 
Vindicatio 141. 147. 155. 228. 243. 246 ns. 

458. 
» caducorum 601. 603. 

Vindicatio coloni 13~. 

» filii , uxoris 142. 454. 464. 
» gregis 247. 
» hereditatis 141. ~12. 

» in libertatem, in servitutem 65. 
~9. 136. 

» partis 244. 24~. 

» pignoris 294. 
» rei 135. 137. 140 ns. 155. 219. 

246 ns. 393. 440. 559. 613 . 
616. 620. 

» servitutis 142. 274. 559. 
» uti1is 250. 313. 426. 482. 495. 

Vis absoluta, compulsiva 99 ; v. též donu~ 
cení. 

» vindiciae 141. 197. 
» adversus edictum 188. 
» armata 260. 261. 
» maior 329. 392 .. 420. 

Vitium corporis 82. 
» rei purgatur 239. 

Vlastnictví 12. 64. 211. 213 ns. 217 ns . . 
» bonitární, praetorské v. in bonis 

esse. 
Vmíšení se v dědictví 592. 
Vojínové 250. 314.453. 465.478. 500. 542. 605. 
Volumen parvum 48. 
Votum 317. 
Vůle projevovací, v. projevená 96. 
Vulgo concepti, quaesiti 78. 
Vydědění v. exheredatio. 
Vydržení inter praesentes, inter absentes 

239. 240. 272. 273. 293. 
» mimořádné , řádné 235. 240. 
» služebností 272. 
» svobody 273. 293. 
» vlastnictví 235 ns. 

Výchova dětí 461. 503. 523. 539. 
Výklad pramenů 7 ns. 
Výminka 102 ns. 228. 229. 231. 345. 346. 367. 

372.432. 499. 500. 548. 558. 572. 
573. 574. 577. 581 . 591. 599. 601 . 
617. 

» affirmativná, negativná 103. 550. 
» nemožná, nemravná 102. 104. 549. 
» nutná 102. 
» odkládací 103. 104. 105. 285. 296. 

392. 400 ns. 548. 550. 551. 572. 
620. 

V ýminka potestativní, nahodilá, smíšená 
103. 549. 550. 577. 

» rozvazovací 103. 105. 106. 273. 
351. 400 ns. 502. 548. 572. 

Výprosa v. precarium. 
Vysazení z emfyteuse 279. 
Vyučování právům 33. 43. 
Vývratě 266. i~7 . 
Vzduch 205. 

Zajetí válečné v. captivitas. 
Zákazy zcizení 182. 232. 239. 291. 48~. 504. 

512. 618. 626. 
Zákon 4. 13. 17. 26. 28. 

» dvanácti tabulí v. lex duodecim tab. 
» citační 34. 41. 

Zakryté právní jednání 97. 
Zápis soudní v. insinuatio. 
Zápůjčka v. mutuum. 
Zasnoubení 80. 467. 494. 
Zástava ruční v. pignus. 
Zástavní právo 211. 217. 232. 280 ns. 309. 

310. 347. 383. 395. 430. 
439. 606. 

» » generální 287. 291. 292. 295. 
493. 

» » k pohledávce 287. 289. 
290. 

» » k právům věcným 286.288. 
» » priyilegované 297. 493. 
» » simultanní 285. 
» » zákonné 292. 387. 485. 493. 

508. 512. ~1 8. 
» prodej 281. 283. 284. 287 ns. 291. 

292. 294. 297. 339. 396. 
» smlouva 290 ns. 

Zastoupení zástupce 86. 109 ns. 221. 223. 
225. 228. 229. 232. 235. 237. 322. 339. 
340. 380. 410. 412. 505. 590. 593. 

Zástupce pro cesný 80. 81 . 121. 182 ns. 
197. 

Závdavek v. arra. 
Závěť v. testamentum. 
Zcizení 94. 95. 165. 182. 232. 315. 486. 504. 

511. 513. 
» dědictví 596 ns . 613. 

Zdra ví 82. 94. 
Zkáza věci 89. 211. 273. 293. 
Zletilost v. maiores XXV. annis. 
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Zlý úmys1 v. dolus. 
Zpronevěra 438. 
Způsobilost k manželství 465 ns. 
Způsobilost k právům, k činům 62. 86. 88. 

93 ns. 114. ,232. 271. 291. ' 
Způsobilost procesná 121. 
Způsobilost testamentní v. testamenti factio. 

Zůstavitel 514. 
Zvěř, zvířata 211. 241. 
Žaloba' 134. 
Ženy 81. 93., 456. 457. 500. 510 ns. 517. 

52l. 530. 534. 537. 563. 
Žert 97. 
Židé 466. 
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